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Załącznik nr 5
Do Regulaminu Konkursu na
„Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”
Edycja V

OPIS DZIAŁAŃ – SPRAWOZDANIE KOŃCOWE w kategorii
NAJBARDZIEJ ZADBANE SOŁECTWO
do V edycji konkursu na
„Najaktywniejsze sołectwo obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”
Sołectwo:…………………………………………………………………… liczba mieszkańców:………………………
Działania sołectwa na rzecz Odnowy miejsc spotkań, terenów zielonych, skwerów, placów, parków i innych miejsc użyteczności
publicznej w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r. Dokonaj charakterystyki działalności sołectwa na rzecz odnowy wsi tj. np.

placów zabaw, obiektów kulturalnych, Kościołów, cmentarzy, przystanków, remiz, świetlic, boisk, parków, terenów zielonych i innych
miejsc spotkań mieszkańców (opis MAX 1 strona A4).

Dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego a także estetyka wsi tj.
- miejsc publicznych,
- posesji prywatnych
w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r.

Dokonaj charakterystyki działalności sołectwa na rzecz dbałości o krajobraz wiejski, ład i porządek, czystość i estetykę swojej
miejscowości tj. np. placów zabaw, obiektów kulturalnych, Kościołów, cmentarzy, przystanków, remiz, świetlic, boisk, parków, terenów
zielonych i innych miejsc spotkań mieszkańców oraz gospodarstw prywatnych (obejścia, chodniki przydomowe, trawniki, ogródki widoczne
z drogi (opis MAX 1 strona A4).

Dbałość o obiekty o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej (przydrożne krzyże, kapliczki, figury świętych, pomniki
i miejsca pamięci, pomniki przyrody) itp. w okresie od 10.05.2016r. do 31.10.2016r. Opisz w jaki sposób mieszkańcy dbają o ochronę
miejsc szczególnych w swoich miejscowościach (opis MAX 1 strona A4).

Uwaga: Do powyższego sprawozdania obowiązkowo należy dołączyć dokumentację fotograficzną w formie
elektronicznej (CD/DVD). Zdjęcia winny się charakteryzować rozmiarem co najmniej 500 KB i wysoką ostrością.
Tekst zaznaczony kursywą stanowi jedynie podpowiedź prawidłowego wypełnienia opisu działań i może być
uzupełniony o własną specyfikę działań i spostrzeżenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

