
 
 

REGULAMIN KONKURSU „TU ZASZŁA ZMIANA”  
 

§ 1. Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska Oddział w Krakowie. 
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Twój Fundusz, Twoja szansa”. 

Projekt ten realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

 
§ 2. Zasady i cele konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie gminy, która najskuteczniej wykorzystała Fundusze 
Europejskie dostępne w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, na rzecz 
poprawy jakości oferty kulturalnej oraz turystycznej. 
a) przez poprawę jakości oferty kulturalnej gminy rozumie się wykorzystanie 
środków Funduszy Europejskich na: 

− organizowane wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców oraz 
turystów, takich jak np. festiwale, koncerty, imprezy, wystawy, przeglądy, itp.  

− budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej, np. muzeów, ośrodków kultury,  
udostępnienie ścieŜek tematycznych, itp. 

− wymianę doświadczeń na poziomie ponadnarodowym, poprzez współpracę i 
wspólne przedsięwzięcia w obszarze kultury z osobami i instytucjami z innych 
krajów członkowskich UE lub krajów sąsiedzkich, itp. 

b) przez zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy rozumie się wykorzystanie 
środków Funduszy Europejskich na: 

− budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, np. 
poprzez uruchomienie nowych atrakcji turystycznych, itp. 

− wspieranie potencjału podmiotów działających na terenie gminy w obszarze 
turystyki, np. poprzez podnoszenie ich umiejętności w zakresie oferowania usług 
turystycznych, budowę infrastruktury podstawowej, itp. 

− prowadzenie lub koordynowanie działań związanych z marketingiem 
terytorialnym, np. prowadzenie punktów informacji turystycznej, kampanie 
promocyjne lokalnych produktów itp.  

2. W nadsyłanych zgłoszeniach moŜna uwzględniać projekty społeczne (miękkie) oraz 
projekty infrastrukturalne (twarde), dotyczące róŜnego typu inwestycji i 
przedsięwzięć, przy czym: 
a) w zgłoszeniach moŜna uwzględniać dowolną liczbę projektów realizowanych z 

Programów Operacyjnych wymienionych w punkcie 6, 
b) przedsięwzięcia i projekty finansowane z innych źródeł niŜ Programy wymienione 

w punkcie 6, nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszeń; 
c) zgłoszenia mogą dotyczyć projektów juŜ ukończonych lub realizowanych; 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. By wziąć udział w konkursie naleŜy: 

a) wypełnić przygotowaną przez Organizatora kartę zgłoszeniową, udostępnioną na 
stronie www.TwojFundusz.tvp.pl; 

b) wysłać ją do 10 VI 2011 r., drogą elektroniczną na adres 
Przemyslaw.Zielinski@tvp.pl lub pocztą tradycyjną na adres TVP Kraków, ul. 



Krzemionki 30, 30-955 Kraków do godz. 12.00. Liczy się data wpływu zgłoszenia 
do Organizatora 

5. Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez fundacje, stowarzyszenia, podmioty 
ekonomii społecznej, agencje rozwoju lokalnego, Lokalne Grupy Działania lub 
Urzędy Gmin: 
a) zgłoszenia mogą być wysyłane indywidualnie – przez jeden ww. podmiot – bądź 

teŜ grupowo; 
b) jeden podmiot moŜe być autorem lub współautorem tylko jednego zgłoszenia. 

6. Opisywane zmiany zachodzące w danej gminie i dotyczące lokalnej społeczności 
mogą być finansowane wyłącznie z Programów Operacyjnych dostępnych w Polsce w 
ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. z : 
a) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
b) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 
c) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
d) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 
e) 16 Programów Regionalnych; 
f) Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

7. Opisywane zmiany, zaistniałe w gminie, muszą być zgodne z celami wyznaczonymi w 
najwaŜniejszych krajowych dokumentach strategicznych i Programach Operacyjnych.  

8. Zmiany osiągnięte przez projekty realizowane dzięki dotacjom z innych programów 
lub grantów nie będą rozpatrywane: 

 
 

§ 3. Ocena nadsyłanych zgłoszeń 
 

1. W konkursie zostaną wyróŜnione i nagrodzone podmioty, które najpełniej spełnią 
kryteria konkursowe określone w Załączniku nr 1, przy czym oceniane będą: 
− efekty realizacji projektów (odpowiednio opisane, juŜ zaobserwowane lub 

spodziewane)  
− skala działań,  
− ciągłość prowadzonych działań na przestrzeni lat i aktualna aktywność. 

2. Nadsyłane zgłoszenia oceniane będą przez Komisję Ekspercką wg wyznaczonych 
przez Organizatora kryteriów oceny. 
a) w skład jury wejdzie 3 ekspertów ds. polityki regionalnej i Funduszy 

Europejskich, posiadających kierunkowe wykształcenie oraz odpowiednie 
doświadczenie związane z polityką regionalną i Funduszami Europejskimi; 

b) Komisja Ekspercka odbywać będzie regularne konsultacje, na bieŜąco 
selekcjonując nadsyłane zgłoszenia; 

c) zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie spośród wstępnie wyselekcjonowanych 
propozycji. 

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są tylko na formularzu przygotowanym przez 
Organizatora i udostępnionym na stronie www.TwojFundusz.tvp.pl. Wnioski 
przysłane na innym formularzu będą uznane za niewaŜne, przy czym: 
a) opis propozycji musi zmieścić się na dwóch stronach formularza – treści 

znajdujące się na pozostałych stronach nie będą czytane przez Komisję 
Ekspercką; 

b) formularz naleŜy wypełnić czcionką o kroju Times New Roman, rozmiarze 11. 
 

§ 4. Nagrody 
1. Przewiduje się przyznanie 3 równorzędnych nagród głównych: 



a) nagrodą główną jest przygotowanie przez Organizatora 20-minutowego 
reportaŜu, poświęconego zwycięskiej gminie oraz wyemitowanie go w paśmie 
letnim  

2. Zwycięzca o przyznaniu nagrody zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub 
elektroniczną. 

 
§ 5. Ustalenia końcowe 

1. Nadesłane propozycje nie podlegają zwrotowi. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
3. Interpretacja regulaminu leŜy wyłącznie w gestii Organizatora. 
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień 

regulaminu. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator 

Konkursu. 
 
 
 

 
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organ izowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj nego Pomoc Techniczna.  

 
 


