
                                                                              
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 

w ramach projektu TalentA Polska 2022 

 

• Konkurs na granty – zwany dalej „Konkursem” zostaje ogłoszony przez LGD 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” w ramach projektu TalentA Polska 2022.  

 

• Rada Ekspertów jest kolegialnym organem Programu, którego głównym zadaniem jest 

wyłonienie zwycięzców konkursu mikroprojektów na podstawie krótkiej listy zgodnie 

z odpowiednimi kryteriami oceny. Rada Ekspertów składa się z przedstawicieli 

inicjatora Programu, liderów przemysłu i opinii publicznej, przedstawicieli partnerów.  

 

 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Data rozpoczęcia konkursu: 1 lipca 2022 r., natomiast termin składania 

mikroprojektów – 29 lipca 2022 r. 

 

2. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie 

publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora 

obywatelskiego w życiu publicznym oraz poprawa i wzmocnienie kobiet związanych 

z rolnictwem. 

 

3. Uczestnikami konkursu na granty (zwanymi dalej Uczestnikami)  mogą zostać 

uczestnicy projektu TalentA Polska 2022, którzy uczęszczali na min. 75% szkoleń 

i uzyskają pozytywny wynik testu końcowego. Spośród wszystkich osób 

spełniających powyższe warunki zostanie wybranych 20 osób z najwyższym 

wynikiem testu końcowego. 

 

4. W lipcu 2022 r. Uczestnicy będą pracować indywidualnie nad mikroprojektami. 

Wszystkie mikroprojekty zgłoszone do konkursu grantowego muszą spełniać warunki 

konkursu zamieszczone na stronie www.talenta.ziemiaprzemyska.pl. W przypadku 

nieprzestrzegania ustalonych kryteriów Organizatorzy mogą odmówić Uczestnikom 

udziału w konkursie mikroprojektów. 

 

 

5. W ramach przygotowania grantów Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych 

konsultacji z mentorami w celu doradztwa w zakresie przygotowywanego projektu. 

Mentorami będą prowadzący zajęcia w ramach Projektu TalentA, Zarząd 

http://www.talenta.ziemiaprzemyska.pl/


                                                                              
 

 

 

i Pracownicy LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” oraz Przedstawiciel firmy Corteva 

(w zależności od rodzaju projektu i potrzeb zgłaszanych przez Uczestników). 

 

6. W okresie od 1 do 12 sierpnia 2022 roku Rada Ekspertów wyłoni zwycięzców 

konkursu na mikroprojekt, zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny i warunkami 

określonymi na stronie internetowej Programu. Ze wszystkich zgłoszonych inicjatyw 

Rada Ekspertów wybierze trzy inicjatywy, na realizację których zostaną przyznane 

granty.    
 

7. Założyciel, Corteva Agriscience, ustalił następujące kwoty dotacji: 

 

I miejsce       -       10 000 $, 

II miejsce      -       6 000 $, 

III miejsce     -       4 000 $. 

 

8. Ceremonia wręczenia nagród Zwycięzcom Programu TalentA2022 odbędzie się 

w sierpniu 2022 roku na Konferencji Podsumowującej Program TalentA.  

 

9. Laureaci Programu otrzymują ustalone nagrody grantowe, które zobowiązani 

są przeznaczyć na realizację mikroprojektu przedstawionego w finale Programu. 

 

10. Zwycięskie projekty zostaną sfinansowane przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”  

na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Realizatorem a Zwycięzcą. 

 

11. Zarząd i pracownicy LGD na bieżąco będą kontrolować realizację grantów i od tego 

uzależniona będzie wypłata środków finansowych.  

 

12. Wszystkie działania będą na bieżąco relacjonowane w mediach (głównie na stronie 

internetowej i portalu społecznościowym).  

 

13. Pracownicy biura będą wspierać realizację projektów wykorzystując swoją wiedzę 

i doświadczenie poprzez pomoc techniczną, merytoryczną oraz biurową.  

 

 

 

II. Rada Ekspertów: 

 

1. Główne funkcje i zadania Rady Ekspertów są następujące: 

 wyłonienie Laureatów konkursu grantowego mikroprojektów według 

odpowiednich kryteriów oceny; 

 promowanie pozytywnego wizerunku Programu; 

 składanie Realizatorowi propozycji usprawnienia realizacji Programu. 



                                                                              
 

 

 

2. Rada Ekspertów składa się z 5 osób, w tym: członek zarządu LGD, pracownik biura 

LGD, przedstawiciel lokalnego samorządu, przedstawiciel partnera projektu CORTEVA.  

 

3. Decyzje Rady Ekspertów zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym 

i są protokołowane. W sprawach spornych głos decydujący ma Inicjator.  

 

4. Rada Ekspertów prowadzi działalność samodzielnie, podejmuje decyzje swobodnie, 

kierując się własnymi przekonaniami, kierując się celem Programu. 

 

5. Inicjator i Wykonawca nie mają wpływu na decyzje Rady Ekspertów, lecz mają prawo 

głosu doradczego w jej pracach. 

 
III. Kryteria wyboru projektów: 

1. Zasięg terytorialny grantu: 

⎯ lokalny (miejscowość lub gmina) – 1 pkt 

⎯ regionalny (powiat lub województwo) – 2 pkt 

⎯ krajowy (cały kraj) – 3 pkt 

2. Ukierunkowanie na wspieranie kobiet pracujących w rolnictwie, podnosząc ich wiedzę 

i rozwój osobisty (działania są pośrednio lub bezpośrednio skierowane do kobiet 

pracujących w rolnictwie). 

⎯ Tak – 3 pkt 

⎯ Nie – 0 pkt 

3. Poziom zaangażowania lokalnej społeczności w realizację grantu: 

⎯ Do 3 osób – 0 pkt 

⎯ Od 4 do 10 osób – 1 pkt 

⎯ Od 11 do 20 osób – 2 pkt 

⎯ Pow. 20 osób – 3 pkt 

 

4. Innowacyjność grantu (pomysły dotychczas nierealizowane na obszarze 

wnioskodawcy): 

⎯ Tak – 3 pkt 

⎯ Nie – 0 pkt 

5. Spójność i adekwatność wydatków oraz działań: 

⎯ Wysoka  - 2 pkt. 

⎯ Średnia – 1 pkt. 

⎯ Niska – 0 pkt. 



                                                                              
 

 

 

6. Liczba i rodzaj partnerów grantu:  

⎯ Tylko wnioskodawca – 0 pkt. 

⎯ Dwóch partnerów – 1 pkt (w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego dodatkowo 1 pkt. ) 

⎯ Trzech  partnerów – 2 pkt (w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego dodatkowo 1 pkt. ) 

⎯ Pow. 3 partnerów – 3 pkt.  (w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego dodatkowo 1 pkt. ) 

7. Ujęcie działań związanych z rolnictwem: 

⎯ Brak działań – 0 pkt. 

⎯ Jedno działanie – 1 pkt. 

⎯ Dwa działania – 2 pkt. 

⎯ Trzy i więcej działań – 3 pkt.  

8. Promocja projektu TalentA: 

⎯ Zawarcie informacji o projekcie oraz źródłach jego finansowania i partnerach 

– 3 pkt. 

⎯ Brak informacji – 0 pkt. 

 

 

 

 
 


