REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ ODDOLNĄ

1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji
Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Szlak Kultury Wołoskiej, który jest realizowany
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szlak Kultury Wołoskiej ma prezentować dorobek kultury Wołochów – tradycje i obyczaje,
wypasu, budownictwo, rzemiosło, szlak migracyjny.
3. Celem przedsięwzięcia jest wytyczenie kompleksowego szlaku turystyki kulturowej, łączącego
potencjał przyrodniczy oraz dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich. Kulturę wołoską
można rozumieć, jako ogół kultury Karpat w całej swej wielobarwności i bogactwie – ich
potomkami są Bojkowie, Łemkowie, Górale Beskidzcy i Podhalańscy. Misją projektu jest
sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej
na ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych
zasobów Karpat. Równocześnie umożliwia wzbogacenie i urozmaicenie ofert turystycznych i
rozwój gospodarczy regionów. Realizacja projektu „Szlakiem kultury wołoskiej” przyczyni się
do wzrostu świadomości na temat wspólnych odniesień kulturowych, które na całym świecie
nadal kreują aktywne życie społeczności w strefie przygranicznej. Dzięki licznym imprezom
organizowanym we współpracy transgranicznej, będzie możliwość promowania dziedzictwa
kulturowego i historycznego regionów.
4. Zakres przedmiotowy projektu w przypadku województwa podkarpackiego przyczyniać
będzie się w głównej mierze do odtworzenia obecnej tu niegdyś kultury wołoskiej.
Nadzwyczajną, bezdyskusyjną i oczywistą wartością terenów, na których realizowany będzie
projekt, są walory krajobrazowe wysoko położonych polan, dróg i pozostałości
po gospodarstwach samotniczych. Idą w parze z wartościami przyrodniczymi dawnych
terenów wypasowych i uprawnych. Jako że współczesnym wcieleniem wędrowania jest
turystyka, przedsięwzięcie zakłada ożywienie wołoskich szlaków właśnie poprzez turystykę
kulturową. Szlak turystyki kulturowej stanowił będzie oznakowaną za pomocą słupków,
tabliczek i bram trasę w przestrzeni turystycznej, prowadzącą do najbardziej atrakcyjnych
miejsc, obiektów, z zachowaniem szeregu przepisów, m.in. ochrony walorów. Pomoże to
przybliżyć, uświadomić im wspólne korzenie i wielowiekową tożsamość, chronić
i zachowywać kulturowe dziedzictwo. Szlak Kultury Wołoskiej prezentować będzie dorobek
kultury pasterskiej Wołochów – kulturę, tradycje i obyczaje wypasu, budownictwo, rzemiosło,
szlak migracyjny. Prowadzić ma poprzez reprezentatywne krajobrazy, charakterystyczne dla
ich gospodarki, m.in. hale, szałasy pasterskie, infrastrukturę związaną z wypasem owiec.
Najważniejszym założeniem edukacyjnym szlaku będzie zaś właściwa interpretacja (czyli
objaśnienie) wartości. Celem tej interpretacji będzie podwyższenie atrakcyjności, wzrost
i zmiana charakteru wydatków turystów, kierowanie ruchem turystycznym, a w konsekwencji
stworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa świadomości własnego dziedzictwa i poczucia
dumy mieszkańców.
5. Celem projektu Szlak Kultury Wołoskiej jest stworzenie nowej oferty produktowej pogranicza
polsko-słowackiego, prezentującej w równowadze z wartościami naturalnymi – dziedzictwo
kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy
kultury gór, których wędrówki miały bardzo duże znaczenie dla kształtowania krajobrazu oraz
kultury Karpat. Cele szczegółowe Projektu:
a) zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację kultury
pasterskiej,
b) odtworzenie tradycji związanych z kulturą wołoską i pasterstwem,
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c) stworzenie zintegrowanego produktu turystycznego związanego z kulturą wołoską.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie inicjatywy oddolnej w postaci niewielkiego zadania,
związanego z tematem projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, w szczególności lokalnej imprezy
lub wydarzenia nawiązującego do idei dziedzictwa kultury wołoskiej. Zgłoszone inicjatywy
zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Najciekawsze inicjatywy zostaną sfinansowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, w ramach
projektu Szlak Kultury Wołoskiej finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
2. Środki finansowe nie będą przekazywane autorom zwycięskich pomysłów.
3. Inicjatywy będą realizowane zgodnie z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”, a w szczególności
z regulacjami dot. kwalifikowalności wydatków. Do organizacji inicjatyw i wydatkowania
środków zastosowanie będą mieć te same procedury jak w przypadku realizacji projektu
„Szlak Kultury Wołoskiej”.
4. Zakłada się sfinansowanie co najmniej 8 inicjatyw, średnia zakładana wartość środków
przeznaczonych do sfinansowania 1 inicjatywy, to około 6250 PLN.
5. Wsparcie polegać będzie na sfinansowaniu (przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”) kosztów
organizacji niewielkich imprez lub wydarzeń wpisujących się w ideę projektu. Nie dopuszcza
się zakupu środków trwałych.
6. Do organizacji wydarzeń zostaną włączone lokalne organizacje.
7. Podmioty realizujące zwycięskie inicjatywy zobowiązani są do ich promocji zgodnie z zasadami
obowiązującymi z założeniami Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020 oraz projektu „Szlak Kultury Wołoskiej”.

CEL KONKURSU
1. Cele konkursu:
a) przybliżenie tradycji pogranicza polsko-słowackiego, zwłaszcza tradycji
związanych z kulturą wołoską i pasterstwem,
b) zwiększenie rozpoznawalności potencjału pogranicza poprzez popularyzację
kultury pasterskiej,
c) popularyzacja kultury pasterskiej,
d) poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych, z zakresu kultury wołoskiej oraz
pasterstwa,
e) zwiększenia zainteresowania społeczności lokalnych tematyką kultury wołoskiej.
2. Wybrane przykłady możliwych przedsięwzięć:
 spotkania informacyjne,
 warsztaty,
 opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do popularyzowania wiedzy
na temat kultury pogranicza polsko-słowackiego, w szczególności nawiązujących do
dziedzictwa kultury wołoskiej,
 konkursy.

PODMIOTY UPRAWNIONE
W konkursie mogą wziąć udział:
1. Organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego,
właściwego rejestru lub ewidencji),
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2. Inne organizacje posiadające osobowość prawną, a nienastwione na osiąganie zysku,
3. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech
pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania będące
przedmiotem konkursu, a nie posiadające osobowości prawnej.
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które mają siedzibę
w województwie podkarpackim, na obszarze objętym Programem, tj. powiaty:
bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno,
jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto
na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.
2. Obywatelska grupa nieformalna nie posiadająca osobowości prawnej może ubiegać się
o wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na dwa sposoby:
a) z organizacją pozarządową jako „opiekunem” – fundacją lub stowarzyszeniem, bądź
podmiotem, zarejestrowanym na terenie województwa podkarpackiego,
wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, organizacja ta musi posiadać siedzibę w województwie
podkarpackim,
b) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy, samodzielnie podpisują
wniosek, porozumienie na realizację inicjatywy i odpowiadają za rozliczenie inicjatywy
bezpośrednio przed Stowarzyszeniem „Pro Carpathia”.
3. Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć członkowie/członkinie organów statutowych
organizacji („opiekuna”), ani osoby bezpośrednio z nimi związane, tzn. osoby pozostające
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 16 roku życia, która posiada
zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę na
inicjatywę oddolną muszą być pełnoletnie.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy oddolne, które będą realizowane na terenie
województwa podkarpackiego,
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEJ KWOTY
1. Zakłada się sfinansowanie co najmniej 8 inicjatyw, co oznacza, iż średnia zakładana
wartość środków przeznaczonych do sfinansowania 1 inicjatywy, to około 6250 PLN.
2. Nie jest wymagany wkład własny.
KRYTERIA WYBORU OFERT
Komisyjna ocena prezentacji projektu składająca się z przedstawicieli Organizatora.
1. Ocena pomysłów w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”
Fiszka zostanie oceniona przez dwóch ekspertów, przedstawicieli Organizatora, zgodnie
z kartą oceny, według następujących kryteriów. Na każde z kryteriów głównych składają
się trzy kryteria szczegółowe punktowane od 0 do 2 pkt, max. 26 pkt.:
1) ZGODNOŚĆ Z CELAMI PROJEKTU SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ (0-2 pkt)
 Pomysł nie nawiązuje do celów projektu Szlak Kultury Wołoskiej (0 pkt.)
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Pomysł nawiązuje do celów projektu Szlak Kultury Wołoskiej w stopniu
podstawowym (1 pkt.)
Pomysł nawiązuje do celów projektu Szlak Kultury Wołoskiej w stopniu
większym niż podstawowy (2 pkt.)

* Pomysły, które nie będą zgodne z celami projektu Szlak Kultury Wołoskiej nie będą wybierane
do realizacji.
2) ZAANGAŻOWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI (0-6 pkt)
 inicjatywa wskazuje formy aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnej
(0-2 pkt).
 inicjatywa angażuje różnorodne grupy mieszkańców (0-2 pkt).
 inicjatywa włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz opisuje zakres ich
działania (0-2 pkt).
3) DOBRO WSPÓLNE (0-6 pkt)
 inicjatywa aktywizuje społeczność lokalną wokół działań o charakterze
dobra wspólnego. (0-2 pkt).
 Przedmiot inicjatywy jest ważny dla społeczności, nie tylko dla wąskiej
grupy (0-2 pkt).
 Określenie potrzeby/problemu zostało potwierdzone analizą/ diagnozą
(0-2 pkt).
4) FORMA PROJEKTOWANYCH DZIAŁAŃ (0-6 pkt)
 Zaplanowane działania są odpowiedzią na potrzebę/problem oraz
skierowane są do grup wymienionych we wniosku (0-2 pkt).
 inicjatywa wyróżnia się zaproponowaną formułą (oryginalność/
nowatorstwo/ kreatywność/innowacyjność) (0-2 pkt).
 Działania uwzględniają włączenie własnych/różnych (także np. lokalnej
społeczności, samorządów, przedsiębiorców, itp.) zasobów (0-2 pkt).
5) TRWAŁOŚĆ EFEKTU I SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ (0-6 pkt)
 Zaplanowane działania, zasoby, włączeni partnerzy oraz planowane środki
w połączeniu ze sobą są spójne (0-2 pkt).
 Inicjatywa ma potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w
społeczności lokalnej (0-2 pkt).
 Przedstawione wydatki są niezbędne i uzasadnione cenowo (0-2 pkt).
Po zakończeniu oceny fiszek zostanie sporządzona lista rankingowa.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków
odwoławczych.
3. Zwycięskie inicjatywy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora
Konkursu
(http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/szlak_kultury_w
oloskiej/aktualnosci/).
Nagrodą jest sfinansowanie inicjatyw, które uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie
z kosztorysem wykazanym w Formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie przekazuje środków
finansowych. Inicjatywy sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z Programu Współpracy
Transgraicznej Interreg V-A 2014-2020 w ramach projektu „Szlak Kultury Wołoskiej” nr
PLSK.01.01.00-18-0068/16.

Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ
1. Termin i harmonogram konkursu
a) termin nadsyłania fiszek zgłoszeniowych: do 20 lipca 2018 r.
b) ogłoszenie wyników w ciągu 10 dni od zakończenia naboru,
c) termin realizacji nagrodzonych inicjatyw: do 10 października 2018 r.
Wypełnioną fiszkę zgłoszeniową (Załącznik nr 1) należy:



dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą / kurierem na adres: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów z
dopiskiem „INICJATYWA WOŁOSKA projekt Szlak Kultury Wołoskiej” lub
przesłać skan formularza na adres lidia@procarpathia.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Pieniążek, tel. (017) 850 01 81, e-mail: agnieszka@procarpathia.pl
Dodatkowe informacje o projekcie:
http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/szlak_kultury_woloskiej/
o_projekcie/
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