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I.
OPIS KON
NKURSU
Celem Konkursu jest:
d
h na rzecz roozwoju eduk
kacji na tereenach wiejsskich.
• Wyróżnieenie ludzi działających
• Uhonorow
wanie pracyy wolontariu
uszy.
• Zwróceniie uwagi naa znaczenie działań eduukacyjnych w środowissku wiejskim
m dla jego integracji,
i
aktywizacjji i rozwoju.
• Popularyzzowanie oddpowiedzialnych postaw
w wśród lud
dzi zamieszkałych na teerenach wieejskich.
II.
WARUNK
KI PRZYZNAWANIA
A NAGRODY
Obszary d
działań jakiie brane są pod uwagęę:
• Osiągnięccia w rozwiijaniu oświaaty pozaszko
kolnej.
• Szczególnne zaangażoowanie w organizację ddziałań edu
ukacyjnych i integracyjnnych na wsi.
• Osiągnięccia w rozwiijaniu wolon
ntariatu na rrzecz edukaacji wiejskieej.
• Działaniaa na rzecz poprawy warrunków życcia społeczn
ności wiejsk
kiej.
Beneficjan
ntami Nagrrody mogą być:
• Pracowniicy naukow
wi instytutów
w, jednostekk badawczycch, uczelni.
• Nauczyciiele szkół roolniczych i szkół mająccych siedzib
bę na terenaach wiejskicch.
• Doradcy rolniczy
• Pracowniicy jednosteek obsługująących rolnicctwo.
• Pracowniicy i członkkowie samorrządów, wój
ójtowie i burrmistrzowiee działającyy na terenach
h obszarów
wiejskich.
• Członkow
wie organizacji pozarząądowych.
• Wolontarriusze pracuujący z dziećmi, młodzzieżą i dorossłymi na obsszarach wieejskich.
III.
ORGANIZ
ZACJA KO
ONKURSU
U
w Łosiowiee.
1. Konkurss organizow
wany jest przzez Opolskii Ośrodek Doradztwa
D
Rolniczego
R
2. O wyborrze kandydaatów decyduje Komisjaa Konkurso
owa, która wyłoni
w
listęę laureatów i
wyróżnionnych.
3. Wszystkkimi sprawaami organizacyjnymi, oogłaszaniem
m Konkursu, powołanieem i obsługąą Komisji
Konkursow
wej, korespoondencją i prowadzenie
p
em pełnej dokumentacj
d
ji zajmuje ssię Dział Ro
olnictwa
Ekologicznnego i Ochrrony Środow
wiska OODR
R Łosiów.
4. Uroczysste ogłoszennie wyników
w wraz z wrręczeniem nagród
n
odbęędzie się poddczas semin
narium
podsumow
wujące konkkurs w siedzzibie Opolskkiego Ośrod
dka Doradzttwa Rolniczzego w Łosiiowie (datę
podamy w terminie póóźniejszym)).

Operacja realizowana przez Oppolski Ośrodek Do
oradztwa Rolnicze
ego w Łosiowie
Operacja współfinansowa
ana ze środków Unnii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów W
Wiejskich
Pro
ogramu Rozwoju Obszarów Wiejsk
kich na lata 2014-2
2020
dzająca Programe
em Rozwoju Obszzarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictw
wa i Rozwoju Wsii
Instytucja Zarząd

„Europ
pejski Funduszz Rolny na rze
ecz Rozwoju O
Obszarów Wie
ejskich: Europ
pa inwestującaa w obszary wiejskie”

IV.
ZASADY UBIEGAN
NIA SIĘ O PRZYZNA
ANIE NAG
GRODY
1. Konkurss „Najaktyw
wniejszy Lid
der Społeczzności Wiejjskiej” jest ogłaszany
o
cco roku przeez Opolski
Ośrodek D
Doradztwa Rolniczego
R
w Łosiowiee.
2. Kandydaata do Nagrrody należy zgłosić do dnia 12 września 2017
7r. podając wszystkie informacje
i
niezbędne do identyfikkacji (karta zgłoszenia)
a):
 Nazzwę i adres jednostki zgłaszającej
z
 Imiię i nazwiskko kandydatta
 Dokkładny adrees, telefon do
d kontaktu
 Zdjjęcie kandydata
 Zgoodę kandyddata na udziaał w Konkuursie
3. Informacje o Kandyydacie i jego osiągnięcciach należy
y dostarczyćć w wersji ppapierowej i
elektroniczznej (np.CD
D) na adres;
Opolskieggo Ośrodkaa Doradztw
wa Rolniczeggo ul.Głów
wna 1, 49-33
30 Łosiów, z dopiskiem:
”Najaktyw
wniejszy Liider społeczzności wiej skiej”, lub e-mail oodr@oodr.pl , renata.huk
k@oodr.pl.
Życiorys uwzględnniający pracęę na rzecz śśrodowiska wiejskiego
w
Opis zakkresu podejm
mowanych działań (roddzaj pracy, na jakim ob
bszarze, ktoo był odbiorrcą)
Kopie dokumentów
w potwierdzające dane oosiągnięcie, zrealizowaany projekt,, mogą też być
b
wycinki prrasowe, ośw
wiadczenia osób
o
uczestnniczących w danej iniccjatywie
Prosimyy nie przesyyłać dokum
mentów potw
wierdzający
ych posiadan
ne kwalifikaacje (np. o
ukończonyym szkoleniiu, kursie, sttudiach).
Co najm
mniej dwie rekomendac
r
cje.
4. Przesłanne informacjje i dokumeenty nie będdą zwracanee.
5. Wszystkkie osoby zggłoszone do
o konkursu ootrzymają pisemne
p
zap
proszenia naa podsumow
wanie
Konkursu i rozdanie nagród.
n
KRYTER
RIA OCENY
Y KANDYD
DATA
V.
ko Kandydaaci, którzy spełnili
s
wym
mogi formaalne, a komp
plet
1. Podd uwagę będdą brani tylk
wym
maganych o nich doku
umentów zoostały przesłłane do OOD
DR do dniaa 12 wrześn
nia 2017r.
2. Dziiałania na rzzecz integraacji społecz eństwa wiejjskiego.
3. Dziiałania na rzzecz edukaccji i integraccji młodzieżży wiejskiejj.
4. Innnowatorskie pomysły zw
wiązane z ppracą na rzecz środowisska wiejskieego.
5. Pottwierdzone osiągnięciaa oraz okres działalnoścci (np. wydaawnictwa, ppublikacje).
6. Przzy ocenie Kaandydata bęędzie brana pod uwagęę, tylko pracca wykraczaająca poza obowiązki
o
wynnikające z umowy
u
o prracę (wolon
ntariat).
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ana ze środków Unnii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów W
Wiejskich
Pro
ogramu Rozwoju Obszarów Wiejsk
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