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I. OPIS KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

- uhonorowanie pracy wolontariuszy, 

- wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju środowisk wiejskich dla jego integracji, 

aktywizacji i rozwoju, 

zwrócenie uwagi na znaczenie działań edukacyjnych na terenach wiejskich, 

 

 

II. WARUNKI PRZYZNANIA NAGRODY 

 Nagroda  przyznawana jest: 

- za osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, 

- za szczególne zaangażowanie w integrację środowisk wiejskich, aktywizację i rozwój wsi,  

- za osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej, 

 

 

Beneficjentami Nagrody mogą być: 

- wolontariusze pracujący z dziećmi i młodzieżą na obszarach wiejskich,  

- pracownicy i członkowie samorządów, wójtowie i burmistrzowie, sołtysi  oraz doradcy 

rolni pracujący na terenach wiejskich,  

- pracownicy naukowi instytutów, jednostek badawczych, uczelni, 

- nauczyciele szkół rolniczych i wiejskich szkół podstawowych i ponad podstawowych,  

- organizacje pozarządowe. 

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU 

 1. Nagroda przyznawana jest raz w roku. 

 2. Eliminacje wojewódzkie organizowane są poprzez Urząd Marszałkowski Województwa   

Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy 

współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi. 

3. Wszystkimi sprawami organizacyjnymi - ogłoszeniem Konkursu, powołaniem i obsługą 

Komisji Konkursowej, korespondencją i prowadzeniem pełnej dokumentacji zajmuje się 

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki przy 

Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

4. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszonych osób, wyłoni 10 zwycięzców, 

którzy otrzymają statuetkę Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

 5.Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu,  ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród odbędzie się w październiku br. w DODR we Wrocławiu. podczas Dolnośląskiego 

Forum Kobiet. 

 

 

IV. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE NAGRODY  

 1) Jednostka zgłaszająca przesyła kartę zgłoszenia Kandydata do Wojewódzkiego Konkursu 

„Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”. 

2) Informacje o Kandydacie i jego osiągnięciach: 

  - list z uzasadnieniem wyboru (opis inicjatyw, przedsięwzięć, uzyskane efekty), 



- życiorys uwzględniający pracę na rzecz środowiska, 

- opis zakresu podejmowanych działań (rodzaj pracy, na jakim obszarze, kto był odbiorcą), 

- kopię dokumentów potwierdzających dane osiągnięcia, wycinki prasowe, zrealizowany 

projekt, mogą też być oświadczenia osób uczestniczących w danej inicjatywie, 

- co najmniej dwie rekomendacje oraz wykaz osób prawnych lub fizycznych gotowych 

udzielić informacji na temat działalności Kandydata. 

3.  Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2016 r. na adres:  

       

      Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 

ul Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

faxem: 071/339 79 12 lub e mailem: ewa.wrobel@dodr.pl 

 

4. Pod uwagę będą brani tylko Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, a komplet 

wymaganych dokumentów został przesłany do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego do 30 kwietnia 2016 r.. 

 

V. KRYTERIA OCENY KANDYDATA 

 

1) Nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 

2) Pod uwagę będzie brany całokształt pracy na rzecz społeczności wiejskiej, co najmniej 10 

letni, a nie tylko ostatni rok. 

3) Zakres oddziaływania na środowisko. 

4) Efekty podjętych działań. 

5) Innowacyjność (idee, pomysły, nowatorskie osiągnięcia w animacji środowiska). 

6) Każdy z Kandydatów oceniany jest w skali od 1 do 5 ( najwyższa- 20 punktów) 

 

Przy ocenie kandydata brana jest pod uwagę tylko praca wykraczająca poza obowiązki 

wynikające z umowy o prace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


