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Załącznik do uchwały Nr 3422 / 2017 
Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia 7 marca. 2017 r. 

 

Regulamin Konkursu  
„Najciekawsza koncepcja zagospodarowanie terenów zielonych wsi ” 

 

 
I.   Cel konkursu      

Celem konkursu na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowanie terenów zielonych wsi”  
jest wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych terenów wiejskich                   
w Województwie Opolskim. 

 Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem 
dziedzictwa przyrodniczego”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 - 2020.   

Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako 
regionu pięknego, zadbanego i czystego, a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony 
bioróżnorodności Opolszczyzny. 

Celem konkursu jest wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni 
wiejskiej. Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei 
zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich, a także dać im możliwość 
bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie 
przynależności do danej społeczności lokalnej. Konkurs powinien również promować postawy 
społeczne sprzyjające ochronie bioróżnorodności oraz zabudowę opolskiej wsi i jej walory 
przyrodnicze. Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu mają powodować 
pobudzenie aktywności oraz wpływać na wzrost świadomości ekologicznej. 

 

II.  Organizacja konkursu  
1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego. 

2. Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 
  

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie  

1. Udział w konkursie może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie 
opolskim, na terenie której działa organizacja pozarządowa (na rzecz odnowy wsi) posiadająca 
osobowość prawną i mająca konto bankowe. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez organizację pozarządową projektu      
w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) w oparciu                        
o załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu wraz materiałem dokumentującym. Za prawidłowe 
zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub 
przysłanie ich na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 
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3. Zgłaszana w konkursie koncepcja zagospodarowania terenu powinna składać się z części opisowej  
i graficznej oraz płyty CD. 
1) Część opisowa na formacie A4 (max. 3 stronicowy opis i 1 strona kosztorys realizacji zadania) 

powinna zawierać: opis położenia i stanu istniejącego terenu przeznaczonego do 
zagospodarowania, cel zagospodarowania, opis założeń projektowych, uzasadnienie i dobór 
zastosowanych gatunków roślin, opis proponowanych elementów małej architektury, opis 
infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenu, szacunkowy kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia, źródła finansowania realizacji projektu, w tym zakładany wkład własny, 

2) Część graficzna każdej ze szczegółowych koncepcji zagospodarowania terenu w postaci max. 
3 plansz/posterów w formacie min. A3 i max A1 przedstawiających: 
a) schemat funkcjonalno-przestrzenny obejmujący cały obszar w granicach opracowania w 

rzucie w wersji kolorowej, pozwalający na ocenę powiązań funkcjonalno-przestrzennych 
z terenami sąsiednimi, 

b) rzut podstawowy w wersji kolorowej przedstawiający koncepcję zagospodarowania 
terenu z oznaczeniem lokalizacji projektowanych nawierzchni, zieleni, elementów małej 
architektury i innych istotnych elementów, 

c) detale koncepcji oraz legenda, rozrysowane w czytelnej skali (w zależności od wielkości 
wybranego terenu). 
 

 
IV.   Kryteria oceny i punktacja 

Lp. Kryteria oceny  Punktacja 

1 Zachowanie i kształtowanie naturalnej bioróżnorodności, dbałość o środowisko i 
zasoby przyrodnicze miejscowości 

0 – 10 

2 Estetyka  i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu 
przestrzennego i architektonicznego 

0 – 10 

3 
Użytkowość projektu po zakończeniu jego realizacji 0 – 10 

Razem 0 – 30 

 
 
V.  Ocena zgłoszeń 

1. Oceny zgłoszeń dokonuje  Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. 
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. IV 

niniejszego regulaminu.  Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 
3. Członkowie komisji aktywnie uczestniczący w życiu i procesach rozwojowych sołectwa – uczestnika 
konkursu, a także biorący jakikolwiek udział w przygotowywaniu projektu (np. konsultacje, nadzór, 
itp.) wyłączeni są z oceny danej miejscowości. 
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VI.  Harmonogram konkursu 

Lp. 
Działanie Wykonawca 

Termin wykonania  
w 2017 r.  

1 
Ogłoszenie konkursu 

Zarząd Województwa 
Opolskiego 

do 24 marca   

2 
Zgłoszenie udziału wraz z materiałem 
dokumentującym do sekretariatu 
DRW/UMWO 

Organizacja pozarządowa do 05 maja   

3 
Powołanie komisji konkursowej Marszałek Województwa do 05 maja 

4 
Rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie 
nagród laureatom konkursu (ogłoszenie 
wyników konkursu) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

Do 15 czerwca  

 

VII.  Nagrody 

Nagrody 
Społeczność wsi / Organizacja pozarządowa 

I miejsce 50 000 zł 

II miejsce 30 000 zł 

III miejsce 20 000 zł 

Wyróżnienie 10 000 zł 

Wyróżnienie 10 000 zł 

Wyróżnienie 10 000 zł 

Wyróżnienie 10 000 zł 

Wyróżnienie 10 000 zł 

Łączna pula nagród 150 000 zł 

 

1. Komisja rekomenduje przyznanie nagród:  
1) Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie 
przyznanie nagrody danego stopnia. Przyznanie nagród równorzędnych może wpłynąć na zmianę 
wysokości nagród finansowych. 
2) Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do 
wybranych przez Komisję aspektów ochrony przyrody. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium 
pomocniczym. Wyróżnienia mają charakter finansowy. 
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2. Komisja konkursowa uzasadnia propozycję przyznania nagród i wyróżnień w Komunikacie 
końcowym. 
3. Po przyznaniu nagród i wyróżnień komisja konkursowa może formułować zalecenia służące 
optymalizacji nagrodzonych projektów w zakresie każdego z trzech rozpatrywanych kryteriów oceny.  
3. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu 
Województwa Opolskiego. 
4. Nagrody finansowe przekazywane są na konto bankowe organizacji pozarządowej wskazane w 
karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
5. Nagrody finansowe muszą być przeznaczone na wykonanie nagrodzonej koncepcji 
zagospodarowania terenu. Laureaci zobowiązani są do podpisania oświadczenia o wykonaniu 
nagrodzonej koncepcji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz 
przedłożenia do dnia 30 listopada 2017r. sprawozdania z realizacji koncepcji i sposobu wykorzystania 
środków finansowych uzyskanych w formie nagrody (wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu), tym samym Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo żądania informacji 
o sposobie wykorzystania Nagrody. 
 
VIII.  Postanowienia końcowe: 
1.   Od  postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 
2.   Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, 
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Zgłoszenie do konkursu 
„Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi”  

Organizacja (nazwa)  ....................................................................................................................... 

zgłasza udział w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu dla wsi:   

……............................................................ w gminie …………………………………………………………………………. 

 

Pełna nazwa i adres Organizacji zgłaszającej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

Nr konta bankowego Organizacji : ….....................….............................................................................. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 

1. Imię i nazwisko   .................................................................................................................................. 

2. Funkcja                .................................................................................................................................. 

3. Tel. kom.             .................................................................................................................................. 

4. e-mail                  ................................................................................................................................ 

 

 

 

............................................                                                              ………...................................................... 
                   (data)                                                                    (podpis przedstawiciela organizacji) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że: 

W związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego na posiedzeniu nr ……… z dnia  

……………..., zgodnie z pkt. VII  ppkt. 5 Regulaminu konkursu na „Najciekawszą koncepcję 

zagospodarowania terenów zielonych wsi” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały  nr ………….. z dnia 

………………. przyznana …………………………………….. (nazwa organizacji)  nagroda finansowa w wysokości 

…………………………. zł przekazana zostanie w całości na wykonanie zagospodarowania terenu w 

…………………………… (nazwa sołectwa) zgodnie z nagrodzoną koncepcją. 

2. Oświadczam, że: 

Do dnia 30 listopada 2017r. przedłożone zostanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego- Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Hallera 9 w Opolu sprawozdanie 

rzeczowo-finansowe z wykonania w/w  zagospodarowania terenu (załącznik 3 do Regulaminu 

konkursu „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi”). 

 

........................................................ 

 

………………………………………………….…. 

 

(czytelny podpis osób uprawnionych do oświadczenia woli w imieniu  organizacji pozarządowej) 

 

………………………………………………………. 

(pieczęć organizacji pozarządowej) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

SPRAWZODANIE RZECZOWO – FINANSOWE 

(elementy obowiązkowe sprawozdania ) 

1. Dane nagrodzonego podmiotu 

Nazwa organizacji …………………………………………………………………………. 

Koncepcja wykonana w miejscowości ……………………………………………….. Działka nr …………………. 

2. Opis wykonanego zagospodarowania terenu (opis max 3 strony i 3 zdjęcia wykonanej 

koncepcji) 

3. Zestawienie zrealizowanych robót budowalnych (opis max. 3 strony) 

4. Kalkulacja kosztów zrealizowanych zadań z podziałem na 

 wydatki sfinansowane ze środków przyznanych w ramach nagrody,  

 środków finansowych własnych,  

 wysokość wkładu własnego w postaci pracy własnej. 

 

Uwaga: Termin przedkładania sprawozdań- 30 listopada 2017r. Sprawozdania w formie pisemnej 
prosimy przedkładać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 
45-082 Opole, z dopiskiem: „Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi” oraz w formie elektronicznej na 
adres: e.kotula@opolskie.pl. 
 

........................................................ 

 

………………………………………………….…. 

 

(czytelny podpis osób uprawnionych do oświadczenia woli w imieniu  organizacji pozarządowej) 

 

………………………………………………………. 

(pieczęć organizacji pozarządowej) 


