
Regulamin projektu promocyjnego  

„Smaki Ziemi Rzgowskiej –  

cykl wyjazdów promujących idee dobrej jakości życia” 

 

W związku z przystąpieniem do międzynarodowego stowarzyszenia Cittaslow, Gmina Rzgów         

ogłasza nabór wniosków w projekcie promocyjnym pod nazwą: „Smaki Ziemi Rzgowskiej –  

cykl wyjazdów promujących idee dobrej jakości życia”. 

 

I. Organizator projektu promocyjnego:  

Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów 

NIP 728 260 60 12 REGON 472057827  

II. Podstawa prawna:  

Art. 7, ust. 1, pkt. 18, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506)) 

III. Tematami projektu są:  

a. Wykonanie zdjęć - dokumentujących przeprowadzenie akcji popularyzującej książ-

kę „Smaki Ziemi Rzgowskiej”.   

lub 

b. Napisanie utworu literackiego - tekstu „przyśpiewki”, nawiązującego tematycznie 

do uczestnictwa gminy Rzgów w międzynarodowym stowarzyszeniu miast dobrego 

życia „Cittaslow”. 

IV. Cele Projektu: 

a. Promocja gminy Rzgów poprzez kultywowanie lokalnych tradycji oraz wielolet-

niej działalności kół gospodyń wiejskich. 

b. Promocja idei tzw. „dobrej jakości życia” – Cittaslow. 

V. Warunki uczestnictwa w Projekcie:  

a. Adresatami projektu są organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy 

z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), tj. osoby prawne lub jednostki organiza-

cyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finan-

sów publicznych, przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami ani 

spółkami prawa handlowego, partiami politycznymi ani ich fundacjami, nie dzia-

łające w celu osiągnięcia zysku oraz organizacje, koła, zrzeszenia, grupy niefor-

malne, działające na terenie gminy Rzgów społecznie i nie w celach osiągnięcia 

zysku np. Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów, organizacje uczniowskie. 

b. Zakwalifikowane do Projektu podmioty zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII 

stają się Uczestnikami. Aby otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w Roz-

dziale VI, Uczestnicy zobowiązani są do zrealizowania założeń zadania tj: 

• Zorganizowania wyjazdu grupy liczącej min. 20 osób w dowolne miejsce 

w Polsce lub za granicą; wyjazd ma odbyć się w okresie od 1 maja 2019 r. 

do 31 października 2019 r.  

• Wykonania zdjęć lub napisania utworu literackiego  

– wykonanie zdjęć - wykonanie podczas realizacji projektu co najmniej 5 

zdjęć, na których widoczni będą uczestnicy projektu oraz flaga „citta-

slow”, na tle rozpoznawalnego obiektu, miejsca w Polsce  



(z wyłączeniem terenu gminy Rzgów) lub za granicą, przy czym co naj-

mniej dwie fotografie będą dokumentować akcję popularyzującą książkę 

„Smaki Ziemi Rzgowskiej” (w dowolnej formie np. degustacja).  

W ramach projektu uczestnicy są również zobowiązani do przekazania 

jednego egzemplarza książki „Smaki Ziemi Rzgowskiej” wraz z gadżetami 

promocyjnymi przygotowanymi przez Urząd Miejski w Rzgowie alterna-

tywnie: wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, w sekretariacie urzę-

dów gmin/miast, radzie dzielnicy/osiedla, placówce muzealnej, sołtysowi 

w odwiedzanej przez siebie miejscowości i utrwalenia momentu przekaza-

nia na fotografii. 

Zdjęcia należy przekazać na płycie CD w formatach (JPG, GIF, PNG) i ja-

kości nadającej się do wykorzystania w celu zorganizowania wystawy po 

zakończonym projekcie promocyjnym, oraz do publikacji zdjęć na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, w lokalnej prasie. Zdjęcia na-

leży przekazać w formie oryginalnej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w 

Rzgowie wraz z fakturą (zasady omówione w punkcie VI) 

– utwór literacki – tekst „przyśpiewki” minimum 5 zwrotek; wiersz nawią-

zywać ma tematycznie do uczestnictwa gminy Rzgów w międzynarodo-

wym stowarzyszeniu miast dobrego życia „Cittaslow” oraz do miejsca wy-

jazdu Uczestników; wiersz należy przekazać w formie oryginalnej do Se-

kretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie wraz z fakturą (zasady omówio-

ne w punkcie VI). 

• Przekazując zdjęcia lub utwór literacki Organizatorowi, Uczestnicy za-

pewniają, że jest to Ich oryginalna praca autorska, nie zgłaszana wcześniej 

do konkursów lub innych Projektów.  

• Zawartość zdjęć i treść utworu literackiego nie może naruszać dóbr osób 

na nim umieszczonych; symbole, miejsca pokazane są w sposób nienaru-

szający ich powagi; ponadto nie wolno stosować symboli, których używa-

nie jest przez polskie prawo zakazane. 

• Dostarczenie zdjęć lub utworu literackiego, omówionych powyżej jest 

jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu. 

• Dostarczenie Sprawozdania z wyjazdu, wg. załącznika nr 2 do niniejszego 

Regulaminu do Sekretariatu Urzędu Miejskiego  w Rzgowie wraz z faktu-

rą oraz  płytą CD lub utworem literackim. 

VI. Finansowanie Projektu: Kwota dofinansowania wyjazdu to maksymalnie 2000 zł – 

wypłacana przelewem na podstawie faktur wystawionych na Gminę Rzgów, dostar-

czonych niezwłocznie po powrocie z wyjazdu promocyjnego. Kwota dofinansowania 

nie może przekraczać faktycznie poniesionych wydatków grupy uczestniczącej w 

Projekcie. Nie dopuszcza się rozliczeń gotówkowych. Planowane wydatki obejmują 

koszty przejazdu, przewodników, bilety wstępu do muzeów/zamków itp. 

 

Dane do faktury:  

Gmina Rzgów, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. 

NIP 728 260 60 12 REGON 472057827 

 



VII. Terminarz Projektu:  

a. Wyjazd grupy uczestniczącej w projekcie musi zostać zorganizowany w terminie 

od 1 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. 

b. Wnioski o udział przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgo-

wie w Rzgowie w terminie od 12 kwietnia 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. ( w 

godz. pracy Urzędu Miejskiego). Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

c. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni kalendarzo-

wych od daty ich złożenia. 

d. Odmowa zakwalifikowania wniosku do Projektu nie wymaga uzasadnienia, a sa-

mo złożenie wniosku nie może stanowić podstawy roszczenia o wypłatę dofinan-

sowania w ramach Projektu. 

e. Wnioskodawcy zakwalifikowani do projektu, zostaną telefonicznie lub pisemnie 

poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku. 

VIII. Przystąpienie do Projektu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


