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„Akademia Lidera”- nasza wspólna inicjatywa
I. Założenia i cel Akademii Lidera
1. „Akademia Lidera - nasza wspólna inicjatywa” (zwaną Akademią Lidera) jest inicjatywą skierowaną do sołectw
biorących udział w V edycji konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” (edycja 2014) oraz
zwycięzców wszystkich dotychczasowych edycji.
2. Koordynatorem Akademii Lidera jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
3. Celem Akademii Lidera jest aktywizacja sołectw z regionu Doliny Baryczy do wspólnych działań służących i
inicjujących współpracę międzysołecką, wsparcie w porozumieniu z koordynatorem inicjatyw partnerskich
pomiędzy sołectwami.
4. Maksymalna kwota związana ze współorganizacją inicjatywy wynosi 1500,00 zł.
5. Uzgodnione z Koordynatorem działania powinny trwać maksymalnie 1 miesiąc i zakończyć się najpóźniej w dn. 31
grudnia 2014.
6. W ramach Akademii Lidera wspierane będą inicjatywy, które rozwijają współpracę między sołecką m.in.:
a) Integrację mieszkańców
b) Rozwój oferty wsi
c) Współpracę międzypokoleniową
d) Działania turystyczne
e) Promują twórczość lokalną, kulinarną regionu
f) Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
II. Kto jest adresatem Akademii Lidera?
1. Inicjatywa adresowana jest do:
a) sołectw biorących udział w V edycji Konkursu (2014)
b) laureatów wszystkich dotychczasowej edycji (2010-2013),
c) sołectw z regionu Doliny Baryczy (tj. terenu gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie,
Twardogóra, Żmigród), nie biorących udziału w konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”,
pod warunkiem realizacji projektu z min. 2 innymi sołectwami – uczestnikami konkursu, lub laureatami.
2. Wspólne działania po uzgodnieniu z Koordynatorem muszą zostać zrealizowane na terenie gmin Doliny Baryczy (tj.
Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród)
III. Sposób wyłaniania realizatorów
1. Kompletny wniosek napisany na udostępnionym formularzu (załącznik 1) w imieniu partnerów składa, do biura
Koordynatora - lider – sołectwo uczestniczące w konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.
2. Wniosek należy złożyć do 14 listopada 2014
3. Działania należy planować nie wcześniej niż od 21 listopada 2014 r.
4. Po złożeniu wniosku w przeciągu 7 dni grupa otrzyma zaproszenie na spotkanie z Koordynatorem, na którym
przedstawi swoją wspólną inicjatywę.
5. Koordynator wybierze inicjatywy, które spełnią zarówno warunki formalne (zostaną złożone na właściwym
formularzu, kompletne, podpisane, w terminie), cele jak i najlepiej spełnią kryteria merytoryczne: realny
harmonogram i kosztorys, dobór partnerów, spodziewane rezultaty, podział zadań i zaangażowanie partnerów,
innowacyjność w skali dotychczas realizowanych przez sołectwo działań, będą umiejętnie i w sposób przemyślany
angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
IV. Sposób otrzymania wsparcia, rozliczanie
1. Przyznane wsparcie rozliczane będzie na podstawie zaplanowanego budżetu oraz dokumentów finansowych
(faktur/ rachunków/ umów), związanych z poszczególnymi pozycjami.
2. Wszystkie dokumenty finansowe muszą zostać wystawione na Koordynatora tj.: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla
Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, NIP: 9161373691.
3. Forma i termin płatności – przelew, 14 dni.
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