
Regulamin Przyznawania Nagrody Bobra Lokalnej Grupy 

Działania „Dorzecze Bobrzy”

Rozdział 1

Charakter Nagrody Bobra Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”

§ 1

Nagroda  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dorzecze  Bobrzy”  ma  charakter 

honorowy.

§ 2

Celem przyznawania  Nagrody Bobra Lokalnej  Grupy Działania  „Dorzecze Bo-

brzy”  jest  promowanie  najlepszych  usługodawców,  produktów  turystycznych 

oraz osób i  instytucji  wyróżniających się w działalności  na rzecz LGD.

§ 3

1.  Nominowani  i  Laureaci  Nagrody nie  otrzymują  z  tego  tytułu  jakichkolwiek 

gratyfikacji  finansowych.

2.  Wyróżnieni  Nagrodą  Bobra  otrzymują  dyplom  oraz  statuetkę  i  mają  prawo 

używać  we  wszelkich  materiałach  firmowych  i  reklamowych  tytułu  „Laureat 

Nagrody Bobra Lokalnej  Grupy Działania Dorzecze Bobrzy w .. .  roku”.

Rozdział 2

Kategorie Nagrody Bobra Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”

§ 4

Nagroda  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dorzecze  Bobrzy”  przyznawana 

jest corocznie w następujących kategoriach:

a) najlepsza usługa,

b) najlepszy produkt turystyczny,

c) osoba wyróżniająca się w działalności  na rzecz LGD,

d) instytucja  wyróżniająca się w działalności na rzecz LGD.



Rozdział  3

Warunki przyznawania Nagrody Bobra 

Lokalnej Grupy Działania  „Dorzecze Bobrzy”

§ 5.

Nagroda  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dorzecze  Bobrzy”  w  poszczegól -

nych kategoriach może zostać przyznana przez Kapitułę Nagrody:   

-  jednostkom samorządu lokalnego,  

- instytucjom kultury,  

- organizacjom pozarządowym,  

- osobom prawnym,

- osobom fizycznym.

§ 6

W danym roku kalendarzowym przyznawana jest  jedna Nagroda Bobra na każ -

dą Gminę z terenu LGD „Dorzecze Bobrzy”

§ 7

1. Warunkiem  kandydowania  do  Nagrody  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania 

„Dorzecze Bobrzy” jest:

a) bezpośrednia współpraca z LGD „Dorzecze Bobrzy”

   b) złożenie pisemnego wniosku o przyznanie Nagrody.

2.  Prawo  do  złożenia  wniosku  o  przyznanie  Nagrody  Bobra  ma  grupa  człon-

ków LGD w liczbie  co najmniej  5.

3. Wniosek winien zawierać:

a)nazwisko i  imię kandydata,  nazwę jednostki,  firmy i gminy

b) określenie kategorii

c)szczegółowe  fakty,  informacje,  zdarzenia  w  danej  kategorii  dotyczące  kan-

dydata

d) dokumenty potwierdzające jeśli  wnioskodawcy takimi dysponują

f)  zdarzenia  potwierdzające  współpracę  z  zarządem,  Biurem  LGD  „Dorzecze 

Bobrzy”

Rozdział  4

Kapituła Nagrody Bobra Lokalnej  Grupy Działania  „Dorzecze Bobrzy”



§ 8

Kapitułę  Nagrody Bobra powołuje corocznie  Zarząd Lokalnej  Grupy Działania 

„Dorzecze Bobrzy”  i wyznacza termin posiedzenia.  

§ 9

1. Kapituła Nagrody liczy 5 członków.

2.  W  skład  Kapituły  Nagrody  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  każdej  z 

Gmin z terenu LGD.

3.  Członkowie  Kapituły  Nagrody muszą  być  członkami  Lokalnej  Grupy  Dzia-

łania „Dorzecze Bobrzy”.

4.  Członkowie  Kapituły  wybierają  ze  swojego  grona  Przewodniczącego  Kapi-

tuły.

 § 10

1.  Kapituła  Nagrody  wybiera  spośród  Nominowanych  z  każdej  gminy  laure-

atów,  którzy  otrzymają  Nagrodę  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dorzecze 

Bobrzy”.

§ 11

1.  Członkowie  Kapituły  Nagrody  zawiadamiani  są  o  posiedzeniu  na  7  dni 

przed terminem posiedzenia.  

2.  Ocena  kandydatur  odbywa się  przez  kryteria  wyłonione  na  posiedzeniu  Ka-

pituły Nagrody.

3.  Kapituła  Nagrody  Bobra  rozpatruje  wnioski  o  przyznanie  Nagrody  Bobra 

analizując  je  i  dokumenty  złożone  pod  względem  formalnym  i  merytorycz-

nym.  

4.  Kwestie sporne Kapituła  rozstrzyga  przez głosowanie jawne z zachowaniem 

zasady „większością głosów”

5. Z posiedzenia  Kapituły sporządza się protokół uwzględniający przebieg po-

siedzenia,  wyniki  głosowania  i  podjęte  decyzje.  Lista  obecności  stanowi  za -

łącznik do protokołu. 

    



Rozdział  5

Tryb wyłaniania  Laureatów Nagrody Bobra 

Lokalnej Grupy Działania  „Dorzecze Bobrzy”

§ 12

1. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do dnia 30 maja każdego roku.

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Bobra należy składać w zamkniętej  kopercie 

z  dopiskiem  „Nagroda  Bobra  Lokalnej  Grupy  Działania  Dorzecze  Bobrzy  za 

rok . . . .” w Biurze LGD.

§ 13

1. Nagrody wręcza  Przewodniczący Kapituły,  Prezes  Zarządu (Wiceprezes)  na 

dorocznych  uroczystościach  gminnych  lub  na  Walnym  Zgromadzeniu  Człon-

ków LGD.

2. Od decyzji  Kapituły Nagrody nie ma ścieżki odwoławczej.


