
ZARZĄDZENIE  NR .....';.3...'..?.!Qg.'!....

MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia.:'?-.łfA"!-.(?.S:'.'Qg.G!'........ 2021  r.

w sprawie  ogłoszenia  I edycji  Konkursu  fotograficznego  promującego  dobre  praktyki

PROW  2014-2020  pn.,,PROW  2014-2020  w obiektywie"  oraz  powołania  komisji

konl«ursowej

Na podstawie  art.  43 ust. 1 i3 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r. o samorządzie  województwa

(Dz. U. z 2020  r. poz. 1668,  z późn.  zm.),  w związku  z art. 55 ust. 1 pkt  2 i ust. 3 pkt  2 ustawy

z dnia 20 lutego  2015 r. o wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  z udziałem  środków

Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  w ramach  Programu

Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2021  r. poz. 182,  z późn. zm.),

zarządza  się,  co następuje:

E) 1. Ogłasza  się  I<onkurs  fotograficzny  promujący  dobre  praktyki  PROW 2014-2020

pn. ,,PROW  2014-2020  w  obiektywie",  zwany  dalej konkursem,  którego  regulamin  jest

załącznikiem  nr 1 do niniejszego  zarządzenia.  Informacje  na temat  konkursu  umieszcza  się  na

stronach  internetowych  https://doInosIaskie.ksow.pl,  w  zakładce  Aktualności  oraz

umwd.dolnyslask.pl,  w zakładce  Rozwój  Obszarów  Wiejskich  -  aktualności  Wydziału  Obszarów

Wiejskich  (https://umwd.doInyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-

wiejskich/).

% 2. 1. Powołuje  się komisję  konkursową  do spraw  oceny  prac  zgłoszonych  w konkursie,

w składzie:

1)  Przewodniczący  - Dyrektor  Departamentu  Obszarów  Wiejskich  i Zasobów  Naturalnych  lub

jego  zastępca;

2) Zastępca  przewodniczącego  - Dyrektor  Wydziału  Obszarów  Wiejskich  lub jego  zastępca;

3) Członek  - pracownik  Działu  Wsparcia  Obszarów  Wiejskich  i Regionalnego  Sekretariatu

Krajowej  Sieci Obszarów  Wiejskich  Wydziału  Obszarów  Wiejskich;

4) Członek  - pracownik  Działu  Wdrażania  Wydziału  Obszarów  Wiejskich;

5) Członek  - pracownik  Wydziału  Promocji  Województwa.

2. Zadaniem  komisji  jest  ocena  prac  konkursowych,  wybór  laureatów  i przyznanie  nagród

finansowych.

3. Komisjadokonaocenywedługzasadikryteriówopisanychwregulaminiepracykomisji

konkursowej,  który  jest  załącznikiem  nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

% 3. Organizator  zamieści  na stronach  internetowych  wymienionych  w E) 1 niezbędne

dokumenty:  regulamin  konkursu,  formularz  uczestnictwa,  oświad  ehie  dla rodzica/opiekuna

osoby  nieletniej  oraz  regulamin  pracy  komisji  konkursowej.

% 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się dyrektorowi  Depart

i Zasobów  Naturalnych.

)Vi
E) 5. Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podpisani'&/ojew

ntu  0 szarów  Wiejskich
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UNIA EUROPUSKA

,Europejski  Fundusz  Rolny  na rzecz Rozwoju  Obszaróiiv  Wiejskich:  Europa  inwestująca  w obszary  wiejskie"

OperacJa  viispółfinansoviiana  ze środkóvi  Unii  EuropejskieJ  w ramach  Krajoviej  Sieci Obszarów  Wiejsktch
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020.

Instytucja  Zarządzaiąca  F'ROW na lata 2014-2020  -  Minister  Rolnichva  i Rozwoju  Wsi.

Załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  nr S.':'./2'o1'
Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego

z dnia42fX>2021  r.

Regulamin  konkursu  fotograficznego  promującego  dobre  praktyki  PROW  2014-2020

pn.,,PROW  2014-2020  w obiektywie"

il

Postanowienia  ogólne

1.  Regulamin  określa  zasady  i warunki,  na jakich  odbywa  się konkurs.

2.  Organizatorem  konkursu  jest  Urząd Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego,

Wydział  Obszarów  Wiejskich,  Dział Wsparcia  Obszarów  Wiejskich  i Regionalnego

Sekretariatu  Krajowej  Sieci Obszarów  Wiejskich,  Wybrzeże  J. Słowackiego  12-14,

50-411  Wrocław,  zwany  dalej  Organizatorem.

3. Konkurs  jest  współfinansowany  ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Krajowej  Sieci

Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020,

zwanego  dalej  PROW  2014-2020.

i2

Tematyka  i cel konkursu

1.  Do  konkursu  należy  zgłaszać  fotografie  przedstawiające  zakończone  operacje,

dofinansowane  w ramach  PROW  2014-2020.

2. Cele konkursu:

1)  Identyfikacja,  gromadzenie  i rozpowszechnianie  przykładów  operacji

zrealizowanych  w ramach  priorytetów  PROW 2014-2020,  w szczególności  tzw.

dobrych  praktyk.

2) Ukazanie  człowieka  i korzyści  płynących  dla lokalnej  społeczności  w kontekście

zrealizowanych  operacji.

3)  Aktywizacja  mieszkańców  obszarów  wiejskich  w celu tworzenia  partnerstw  na

rzecz  realizacji  projektów  nakierowanych  na rozwój  tych  obszarów.

4)  Budowanie  pozytywnego  wizerunku  PROW  2014-2020  na Dolnym  Śląsku.

5) Ukazanie  odbiorcom  PROW 2014-2020  rozwiązań,  które  zostały  już wdrożone

i są  możliwe  do stosowania.
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UNIA EUROPElSKA

,Europejski  Fundusz  Rolny  na rzecz Rozwoju  Obszarów  WieJskich:  Europa  inwestująca  w obszary  wiejskie"

OperacJa  vispólfinansowana  ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Krajowej  Sieci Obszar6w  Wiejskich

Programu  Rozviioju  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

InstytucJa  ZarządzaJąca  PROW na lata 2014-2020  -  Minister  RolnichvatRozwoju  Wsi.

Ś3

Uczestnicy  konkursu

1.  W konkursie  mogą  brać udział  mieszkańcy  województwa  dolnośląskiego.

2. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Urzędu  Marszałkowskiego

Województwa  Dolnośląskiego  oraz członkowie  ich najbliższej  rodziny,  tj. ich rodzice,

małżonkowie  i dzieci.

3. Konkurs  jest  organizowany  w 2 kategoriach  wiekowych  l-  dla osób w wieku  13-18  lat

oraz Il-  dla osób powyżej  18 roku życia.

4. Warunkiem  uczestnictwa  w konkursie  jest  przesłanie  wypełnionego,  wydrukowanego

i podpisanego  formularza  uczestnictwa,  który  jest  załącznikiem  nr 1 do niniejszego

regulaminu.  Dodatkowo,  w przypadku  osób niepełnoletnich,  wymagana  jest zgoda

rodzica/opiekuna  prawnego.  Wzór  zgody  w formie  oświadczenia  jest załącznikiem

nr 2 do niniejszego  regulaminu.

5. Każdy  uczestnik,  poprzez  nadesłanie  formularza  uczestnictwa,  potwierdza,

że zgłoszone  przez  niego  zdjęcia  są oryginalne,  są  wynikiem  jego  osobistej,

samodzielnej  twórczości,  nie naruszają  praw,  dóbr  i godności  osób trzecich  oraz  że

przysługują  mu prawa  autorskie  w pełnym  zakresie  i posiada  zgodę  osób  widocznych

na zdjęciach  do utrwalania  ich wizerunku.

6. Uczestnicy  nieodpłatnie,  bezterminowo  i bez ograniczeń  terytorialnych  udzielają

na rzecz  Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego  prawa  do  wykorzystania

zgłoszonych  fotografii  na wszelkich  polach  eksploatacji.

i4

Zasady  udziału  w konkursie

1.  Za przystąpienie  do konkursu  uważa  się dostarczenie  do siedziby  Organizatora  pracy

konkursowej.

2. Fotografie  zgłaszane do konkursu  muszą  przedstawiać  operację  dofinansowaną

w ramach  PROW 2014-2020,  zrealizowaną  na terenie  województwa  dolnośląskiego.

3. Zadaniem  uczestników  jest wykonanie  i przesłanie  pracy konkursowej,  tj. zdjęć

i wymaganej  w regulaminie  dokumentacji.  Praca konkursowa  zawiera  od 3 do 5 zdjęć

ukazujących  zrealizowaną  operację  i krótki  opis (od 3 do 5 zdań,  przy czym dłuższy  opis

nie dyskwalifikuje  pracy),  uzasadniający,  dlaczego  dana operacja  może  być uważana  za

dobrą praktykę.  Organizatorowi  zależy w szczególności  na ukazaniu  pozytywnego

wpływu  realizacji  operacji  na lokalną  społeczność.
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UNIA EUROPElSKA
,,Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa imrirestująca  W obszary  iiviejskie"

Operacja  współfinansowana  ze środków  Unii Europę]skieJ W ramach KrajoweJ Sleci Obszarów  WieJskich
Programu  Rozwoju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Instytuc)a  Zanądzająca  PROW na lata 2014-2020  -  Minister  Rolntchva  i Rozwoiu Wsi

4. W celu zapewnienia  czytelności  prac  konkursowych  formularz  uczestnictwa  należy

wypełnić  w edytorze  tekstu  i wydrukować.

5. W celu identyfikacji  operacji,  oprócz  zdjęć  i dokumentacji  wymienionych  w ust. 3,

należy  dostarczyć  zdjęcie  tablicy  informacyjnej.  W przypadku  braku  takiej  możliwości,

z przyczyn  niezależnych  od uczestnika  konkursu,  należy  udokumentować  w sposób

jednoznaczny  i wiarygodny,  że dana  operacja  jest  współfinansowana  z PROW  2014-

2020.

6. Organizator  nie  dopuszcza  stosowania  fotomontażu  przy  tworzeniu  prac

konkursowych.

7. Parametry  techniczne  zdjęć:  minimalny  rozmiar  - 2 560  x 1920  pikseli  (około  5 MP).

Minimalna  rozdzielczość  - 250  dpi,  preferowana  rozdzielczość  - 300  dpi.  Format  pliku  -

JPG, TIF. Wielkość  pojedynczego  pliku  ok. 5 MB.

8. Oceny  przesłanych  prac  dokona  komisja  konkursowa,  o której  mowa

w E) 2 niniejszego  zarządzenia.

*5

Sposób  i termin  dostarczania  prac  konkursowych

1.  Termin  składania  prac  konkursowych  upływa  30.09.2021  r. Decyduje  data  dostarczenia

pracy  do siedziby  Organizatora.

2. Zdjęcia  należy  dostarczyć  nagrane  na nośniku  elektronicznym  wraz  z wydrukowanym,

wypełnionym  i podpisanym  formularzem  uczestnictwa  oraz zgodą  rodzica/opiekuna

prawnego  w przypadku  osób  niepełnoletnich.

3. Prace  konkursowe  należy  przesłać  pocztą  na  adres:  Urząd  Marszałkowski

Województwa  Dolnośląskiego,  Wydział  Obszarów  Wiejskich,  Wybrzeże  Słowackiego

12-14,  50-411  Wrocław,  z dopiskiem  na kopercie:  konkurs  ,,PROW  2014-2020

w obiektywie"

Ś6

Nagrody

1.  Laureatom  konkursu,  w obu kategoriach  wiekowych,  zostaną  przyznane  nagrody

finansowe:

1)  W kategoriiI  (13 - 18  lat):

a) I miejsce  - 2 000  zł

b) Il miejsce-1500  zł

c) Ill miejsce-1000  zł

d) Wyróżnienie  - 2 nagrody  po 500  zł każda
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UNIA EUROPElSKA

.Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa  inwestująca  w obszary  wiejskie"

Operacja wspt51finansowana ze środków Unii EuropejskieJ  w ramach  Krajoviej  Sieci  Obszarów  Wiejskich

Programu  Rozvitoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020.

Instytucja ZarządzaJąca  PROW  na lata  2014-2020  -  Minister  Rolnlctwa  i Rozwoju  Wsł

2) W kategorii  Il (powyżej  18 lat):

a) I miejsce  - 4 000  zł

b) Il miejsce  -  3 000 zł

c) lll miejsce  - 2 000 zł

d) Wyróżnienie - 2 nagrody po 1000  zł każda

2. Komisjakonkursowamaprawodoinnegoniżwymienionywust.1,podziałuwysokości

nagród,  w zależności  od jakości  lub ilości  zgłoszonych  prac.

3. Organizator pobierze i odprowadzi należny  podatek  od nagród  do właściwego  urzędu

skarbowego (w wysokości IO%, zgodnie  z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy  o podatku

dochodowym  od osób fizycznych).

4. Nagrody, pomniejszone o należny podatek,  zostaną  przekazane  na konta  bankowe

wskazane  Organizatorowi  przez laureatów.

i7

Postanowienia  końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia  z konkursu  prac, które  nie spełniają

określonych  w regulaminie  wymagań.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: wykluczenia wybranych  zdjęć, przerwania

konkursu, jego unieważnienia lub wprowadzenia zmian  w regulaminie  bez podania

przyczyny.

3. Informacje  o ewentualnych  zmianach w  regulaminie  lub  jego  załącznikach

publikowane będą na stronach internetowych wymienionych w % 1 niniejszego

zarządzenia.

4. Treść klauzuli informacyjnej:  zgodnie z art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), zwanym dalej rozporządzeniem  RODO, organizator  oświadcza,  że:

1) Administratorem  Pani/ Pana danych jest Marszałek  Województwa  Dolnośląskiego

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego  12-14,  50-411  Wrocław.

E-mail Inspektora Ochrony Danych - inspektor@umwd.pl.

2) Dane osobowe uczestników  konkursu oraz rodziców/opiekunów  osób

niepełnoletnich  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  konkursu,  zgodnie

z zasadami opisanymi w niniejszym zarządzeniu  i załącznikach  do niego oraz

w celu publikacji zdjęć  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia  RODO.
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UNIA  EUROPElSKA

,Europejski  Fundusz  Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszar6w  Wiejskich:  Europa  inwestująca  !V obszary  iiviejskie"

OperacJa  vispć+lfinansowana  Ze środków Unii  EuropejskieJ w ramach Krajowej  Sieci Obszarów W[ejskich

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020.

Instytucja  Zarządzająca  PROW  na lata  2014-2020  -  Mirńster  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi

3) Dane  osobowe  uczestników  konkursu  oraz  rodziców/opiekunów  osób

niepełnoletnich  nie będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrzny,  z wyjątkiem

przypadków  przewidzianych  przepisami  prawa.

4) Dane osobowe  laureatów  w postaci  imienia  i nazwiska,  zostaną  upublicznione

w związku  z ogłoszeniem  wyników.

5) Dane  osobowe  uczestników  konkursu  oraz  rodziców/opiekunów  osób

niepełnoletnich  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do przeprowadzenia

konkursu  i wydania  nagród  oraz  w celu późniejszej  archiwizacji.

6) Uczestnik konkursu oraz rodzic/opiekun  prawny  osoby niepełnoletniej  mają  prawo

dostępu  do treści  swoich  danych,  ich sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania

oraz  do wniesienia  sprzeciwu.

7) Uczestnik konkursu oraz  rodzic/opiekun  prawny  osoby  niepełnoletniej  ma prawo

do  wniesienia  skargi  do Urzędu  Ochrony  Danych,  gdy  uzna,iż  przetwarzanie  danych

osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych

osobowych  z dnia  27 kwietnia  2016  r.

8) Podanie  danych przez  uczestnika  konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego  osoby

niepełnoletniej  jest  dobrowolne,  ale niezbędne  do udziału  w konkursie.

9) Dane osobowe uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna  prawnego  osoby

niepełnoletniej  nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,

w tym  profilowaniu.
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UNIA  EUROPElSKA

,,Europejski  Fundusz  Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszan5iiv  Wiejskich:  Europa  inwestująca  w obszary  iiviejskie"

Operacja  viispółfinansoviiana  ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wie}skich

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020.

Instytuc)a  Zarządza]ąca  PROW  na lata  2014-2020  -  Minłster  Ro1nichva  i Rozwoju  Wsi.

Załącznik  nr 1 do regulaminu

Konkursu  fotograficznego

promującego  dobre  praktyki

PROW  2014-2020  pn.,,PROW

2014-2020  w obiektywie"

FORMULARZ  UCZESTNICTWA

Dane  uczestnika:

Imię  i nazwisko:

Adres:

E-mail:

Telefon:

Kategoria  wiekowa*:  I 13 - 18  lat  Il powyżej  18 lat

Ja, niżej  podpisany/podpisana,  zgłaszam  pracę  mojego  autorstwa  do konkursu fotograficznego

promującego  dobre  praktyki  PROW  2014-2020  pn.  ,,PROW  2014-2020

w obiektywie",  organizowanego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Dolnośląskiego.

Dane  dotyczące  zgłoszonej  pracy:

Tytuł  operacji:............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..

Miejsce  realizacji  operacji:.............................................

Uzasadnienie,  dlaczego  operacja  jest  dobrą  praktyką

Oświadczam,  że zapoznałem  się  z regulaminem  Konkursu  i akceptuję  warunki  uczestnictwa.

Oświadczam,  że nie  jestem  pracownikiem  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa

Dolnośląskiego  ani członkiem  najbliżej  rodziny  pracownika  UMWD.

miejscowość  i data

* zakreśl  właściwą  kategorię

podpis  uczestnika

VVoje



UNIA EUROPElSKA

,Europejski  Fundusz  Rolny  ria rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa  inwestująca  w obszary  wiejskle"
Operagja  vi+spótfinansowana  ze środk5w  Unii Europejskiej  w ramach  Krajoviiej  Sieci Obszarów  WieJskich

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

InstytucJa  Zarządzająca  PROW na lata 2014-2020  -  Mintster Rolnictiva i Rozvioju Wsi.

Załącznik  nr  2 do  regulaminu

Konkursu  fotograficznego

promującego  dobre  praktyki

PROW  2014-2020  pn.,,PROW

2014-2020  w  obiektywie"

OŚWIADCZENIE

Imię  i nazwisko  rodzica/opiekuna  prawnego:

Adres  zamieszkania:

Wyrażam  zgodę  na udział  mojego  dziecka/podopiecznego:

Imię  i nazwisko:

Data  urodzenia:

na  udział  w  konkursie  fotograficznym  promującym  dobre  praktyki  PROW  2014-2020

pn.  ,,PROW  2014-2020  w  obiektywie",  organizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski

Województwa  Dolnośląskiego.  Rozumiem  i akceptuję  regulamin  konkursu.

miejscowość  i data podpis rodzica/opiekuna

ł/l/ojewódł=c i ś sl,<iego
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,Europę)ski  Fundusz  Rolny  na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa  inwestująca  !V  obszary  iviejskle"

OperacJa  wspólfinansoiiiiana  ze środków  Unii  Europejskiej  W ramach  Krajowej  Sieci Obszarów  Wiejskich

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na lata  2014-2020.

InstytucJa ZarządzaJąca  PROW na lata 2014-2020  -  Minister Rolnichva  i Rozwoiu  Wsi.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr a/  2-C'2- ')

Marszałka Województwa  Dolnośląskiego

z dniaU.i!'!.2021  r.

Regulamin  pracy  komisji  konkursowej

41

1.  Regulamin  określa  zasady, na jakich  odbywa  się ocena prac zgłoszonych  do konkursu.

2. Oceną prac zajmuje  się komisja konkursowa  złożona z 5 osób, powołana  na mocy

niniejszego  zarządzenia,  zwana  dalej komisją.

3. Zadaniem komisji jest ocena prac konkursowych,  wybór  laureatów  i przyznanie

nagród.

4. Komisja  czuwa  nad prawidłowym  przebiegiem  konkursu,  zgodnie

z niniejszym  regulaminem.

*2

1.  Komisja wyłoni laureatów  w następujący  sposób: każdy członek komisji  oceni

indywidualnie  wszystkie  nadesłane  prace. Każdej pracy członek  komisji  może  przyznać

maksymalnie  10 punktów.  Indywidualne  oceny  każdej  pracy  zostaną  zapisane

w formularzu  oceny, który jest załącznikiem  do niniejszego  regulaminu.  Punkty

przyznane  danej pracy przez każdego członka komisji  zostaną  następnie  zsumowane.

2. Praca zgłoszona  do konkursu  może otrzymać  maksymalnie  50 punktów.

3. Wybór  laureatów  odbywa się na posiedzeniu  komisji,  na  podstawie  wcześniej

przyznanej  punktacji.  Komisja  obraduje  w  składzie,  który  jest  wymieniony

w E) 2 ust.  1 niniejszego  zarządzenia.

4. Przy  ocenie  prac  będą  brane pod uwagę:

1)  Zgodność  pracy  z tematem  konkursu.

2) Uzasadnienie,  dlaczego  dana operacja  może być uważana  za dobrą  praktykę.

3) Ukazanie  człowieka  i pozytywnych  efektów  operacji  dla lokalnej  społeczności.

4) Wartość  estetyczna,  kompozycja  zdjęć,  sposób  wykonania.

5) Kreatywność  i oryginalność  ujęcia  tematu.

6) Parametry  techniczne,  umożliwiające  wykorzystanie  zdjęć  na różnych polach

eksploatacji,  np. w druku  publikacji,  w internecie.

13

1. Jeżeli dwie lub więcej prac uzyska taką  samą  liczbę  punktów,  o rozstrzygnięciu

decyduje  przewodniczący  komisji,  a w  razie  jego  nieobecności  -  zastępca

przewodniczącego  komisji.

2. Komisja może zdyskwalifikować  zgłoszone  prace lub uczestnika  konkursu  z ważnych

przyczyn.
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,Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszan5w Wiejskich:  Europa inwestująca  'iV obszary  iiviejskie"

Operacja viispółfinansowana Ze środków Unii Europejskiej  'iv ramach Krajowej  Sleci Obszarów  WieJskich
Programu  Rozwoju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Instytucja  Zarządzająca PROW na lata 2014-2020  -  Minister  Rolnlchva i Rozwoiu  Wsi.

3. Komisja  może  przyznać  nagrody  dodatkowe,  jeżeli  zostanie  zwiększona  pula nagród

lub w dostępnej  puli  pozostaną  wolne  środki.

4.  Komisji  przysługuje  prawo  do  nieprzyznania  wszystkich  nagród  przewidzianych

w regulaminie  konkursu,  zwłaszcza  w przypadku  niskiej  jakość  nadesłanych  prac  lub

gdy liczba  nadesłanych  prac  będzie  mniejsza  od liczby  nagród.

44

1.  Komisja  oceni  zgłoszone  prace  i przyzna  nagrody  do 12.11.2021  r.

2. Rozstrzygnięcia  komisji  są ostateczne  i nie przysługuje  od nich  odwołanie.

3. Z posiedzenia  komisji  sporządza  się protokół  zawierający  co najmniej:  liczbę  i nazwy

zgłoszonych  prac,  oceny punktowe  poszczególnych  prac, listę  laureatów,  wysokość

przyznanych  nagród/nagród  dodatkowych,  ewentualny  powód  zmiany  wysokości

przyznanych  nagród.  Protokół  podpisują  członkowie  komisji  konkursowej.

4.  Laureaci  zostaną  powiadomieni  mailowo  o wynikach  konkursu,  a także  o miejscu

i terminie  wręczenia  nagród.

5. Informacja  o wynikach  konkursu  zostanie  zamieszczona  na stronach  internetowych

wymienionych  w E) 1 niniejszego  zarządzenia.

VJoje'vv  a z ląskiego
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UNIA EUROPElSKA
,,Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa inwestująca  !V  obszary  iiviejskie"

Operacia  wspólfinansowana  ze środków  Unii EuropejskieJ W ramach Krajowej  Sieci Obszarów  Wiejskich
Programu  Rozviioju Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Instytucja  Zarządza}ąca PROW na lata 2014-2020  -  Minister  Rolnlchvai  Rozwoiu  Wsi.

Załącznik  do  regulaminu

pracy  komisji  konkursowej

FORMULARZ  OCENY  PRAC  KONKURSOWYCH

W KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM  PROMUJĄCYM  DOBRE  PRAKTYKI  PROW  2014-2020

PN. ,,PROW  2014-2020  W OBIEKTYWIE"

(imię  i nazwisko  członka  komisji)

LP. Tytuł  pracy/nr  RPW Autor Kategoria

wiekowa

Liczba

punktów

(od  0 do  IO)

Uwagi

rł"'i a Z


