Pravidla soutěže projektů – Lajkneš TO ?!?
1. Účastníci soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit děti a mládež ve věku od 11 do 19 let, která trvale bydlí na území MAS
Dolnobřežansko – viz. http://www.mas-dolnobrezansko.cz/mapa-uzemni-pusobnosti/d-1012/p1=1012.
Soutěžící jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. V rámci věkové kategorie 11-14 let se soutěže musí
účastnit týmy složené z minimálně 3 členů, maximum není omezeno. V kategorii 15-19 let mohou soutěžit
jednotlivci, dvojice i týmy bez omezení.

2. Pořadatel soutěže
MAS Dolnobřežansko, o.p.s. – místní akční skupina realizující projekty rozvoje regionu. Více o pořadateli na
www.mas-dolnobrezansko.cz.

3. Téma soutěže
Tématem soutěže je vytváření trvalých hodnot a rozvoj mikroregionu prostřednictvím projektů realizovaných
náctiletými. Ocenění a finanční odměnu získají projekty, které přinášejí inspirativní a inovativní řešení
různých problémů mikroregionu. Důležitý je entusiasmus mladých lidí a jejich vlastní zapojení.
Soutěžit v rámci věkových kategorií je možné ve třech tématech (viz popis soutěže na webu MAS
Dolnobřežansko). Účastníci si sami zvolí a do přihlášky uvedou jedno z témat, do kterého projekt zařadí:





Pomáhám druhým!
Prostředí, kde žiji!
Můj velký zájem!

4. Hlavní kritéria výběru projektu


Vhodnost a přínos řešení pro:

 konkrétní znevýhodněné osoby,
 životní prostředí,
 talentované mladé lidi.
Vhodnost a přínos se hodnotí samostatně v každém tématu. Hodnotí se, zda projekt odpovídající
problém vhodným způsobem přímo řeší, přispívá k řešení, okrajově řeší.


trvalost výsledků projektu (jednorázová záležitost, pravidelné činnosti, umístěný mobiliář či jiné
movité věci)




odpovídající finanční náklady – rozpočet projektu je hospodárný a zdůvodněný
kvalita a přehlednost zpracování záměru projektu včetně přihlášky (srozumitelnost, přehlednost,
popis zapojení náctiletého/letých do realizace, časový harmonogram)

5. Přihlášení do soutěže
Přihlášku s návrhem projektu je potřeba odevzdat do 16. listopadu 2015 (do 12 hodin dopoledne).
Přihláškou se rozumí projekt zpracovaný v předepsané formě (viz formulář přihlášky na webu MAS Dolnobřežansko) včetně dvou příloh. Přihlášku přijímáme v elektronické podobě zaslanou na email info@mas-dolnobrezansko.cz, případně doručenou poštou na datovém nosiči (CD, DVD).

V papírové podobě se předává jedna PŘÍLOHA č. 2 (prezentace projektu formátu A1 vytvořená pomocí
jakékoliv výtvarně-literární techniky – kresby, komiksu, koláže, aj.). Tuto přílohu je nutné osobně předat
v kanceláři MAS – Dolnobřežansko na adrese Pražská 636, 25241 Dolní Břežany po předchozí domluvě na
tel. 777633869.
Po uzávěrce pracovníci MAS zkontrolují formální náležitosti přihlášky a informují všechny účastníky na
uvedeném kontaktním e-mailu (pozn. v případě týmu je jeden e-mail určen jako kontaktní), zda jejich
přihláška splňuje podmínky a byla zařazena do soutěže. Materiály předané a zaslané na CD/DVD zůstávají
k dispozici pořadateli a nebudou rozesílány zpět účastníkům.

6. Autorská práva
Účastníci mají ponechána neomezená autorská práva ke svým projektům. Odesláním přihlášky však
propůjčují právo MAS – Dolnobřežansko, o.p.s. používat, publikovat a kopírovat obsah projektu uvedený v
dokumentaci, stejně jako jméno a fotografie účastníků, pro propagační účely soutěže. Odesláním příspěvku
také účastníci bezvýhradně souhlasí s případným publikováním svého projektu.
Účastníci zasláním přihlášky zároveň potvrzují, že jsou autory podaného projektu a ten není kopií jiného
projektu.

7. Účast projektu v jiných soutěžích
I projekty, které se zúčastnily jiných soutěží, se mohou soutěže Lajkneš TO ?!? zapojit. Účast a případná
získaná ocenění v dalších soutěžích však musí být zaznamenány v přihlášce.

8. Výběr projektů porotou
Pořadatel soutěže volí odbornou porotu, která určí jednoho vítěze v každé ze dvou výše uvedených
věkových kategorií.
Nejprve proběhne výběr projektů na základě veřejného hodnocení. Projekty, které získají nejvíce hlasů,
postoupí do finále (v každé věkové kategorii max. 5 projektů) k osobní prezentaci před zástupci poroty
soutěže. Z prezentovaných projektů pak porota vybere nejlepší projekt v každé věkové kategorii. Ocenění
tedy získají celkem dva projekty. Hlasovat o postupu do užšího výběru bude moci veřejnost od
21. listopadu 2015 do 18. prosince 2015. Prezentace před porotou proběhne v první polovině ledna
2016. Pokud se vyzvaní účastníci z jakýchkoliv důvodů nedostaví k prezentaci svého projektu před porotou,
pozbývají tím možnost na získání ceny.
Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit
část cen, případně žádnou cenu, pokud porota neshledá kvalitu předložených projektů za dostatečnou (tzn.,
že přihlášené projekty nepřináší žádnou novou hodnotu, inspiraci a inovativní řešení).

9. Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků proběhne 1. 2. 2015 na webu MAS-Dolnobřežansko. Výherci se zavazují prezentovat
svůj projekt minimálně 1x na vybrané veřejné akci v rámci mikroregionu.

10. Ceny pro vítěze
Vítěz (vítězové) ve věkové kategorii 11-14 let obdrží finanční příspěvek dle rozpočtu svého záměru do
maximální výše 5.000,- Kč na realizaci projektu v roce 2016.
Vítěz (vítězové) ve věkové kategorii 15-19 let obdrží finanční příspěvek dle rozpočtu svého záměru do
maximální výše 15.000,- Kč na realizaci projektu v roce 2016.

11. Stručný harmonogram soutěže
16. listopadu 2015, 12:00 - uzávěrka přihlášek do soutěže
21. listopadu 2015 – zveřejnění projektů formálně splňujících náležitosti k veřejnému hlasování (info na
webu MAS – Dolnobřežansko, o.p.s.
18. prosince 2015, 24:00 – uzávěrka veřejného hlasování (lajkování) projektů
do 15. ledna 2016 prezentace nejúspěšnějších projektů před porotou – RIC Dolní Břežany
1. února 2015 – vyhlášení výsledků soutěže

