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 UNIA EUROPEJSKA 

Załącznik do uchwały nr  3842/VI/21 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 14 czerwca 2021 

 
 

Regulamin Konkursu 
Piękna Wieś Dolnośląska 2021 

 
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 

1. Kategorie konkursu - Konkurs obejmuje następujące kategorie:  
1) Najpiękniejsza wieś – do udziału w tej kategorii może być zgłoszona każda miejscowość 

wiejska o statusie sołectwa z terenu województwa dolnośląskiego, która uczestniczy  

w programie: Odnowa Dolnośląskiej Wsi. 

2) Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi – do udziału w tej kategorii mogą być zgłoszone 

przedsięwzięcia zakończone, wykonane w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi.  

2. Warunki uczestnictwa: 

1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez gminę zgłoszenia, stanowiącego 

załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 16 lipca 2021r.  

2) Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy.  

3) Dana miejscowość może uczestniczyć w jednej lub w dwóch kategoriach konkursu 

jednocześnie. 

4) Z terenu gminy można zgłosić : 

a) jedną wieś w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”; 

b) maksymalnie 2 projekty zrealizowane w dwóch sołectwach w ramach kategorii 

„Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”. 

5) Do kategorii „Najpiękniejsza Wieś” mogą zostać zgłoszone wyłącznie sołectwa formalnie 

uczestniczące w Odnowie Dolnośląskiej Wsi. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania 

wstępnej selekcji zgłoszeń na podstawie kompletnych dokumentów potwierdzających 

formalne zgłoszenie do konkursu. W przypadku stwierdzenia braków, komisja ma prawo 

odstąpić od oceny zgłoszenia i wizji terenowej. 

6) W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy wsi” wymagane jest dołączenie  

do zgłoszenia kopii  potwierdzonych za zgodność z oryginałem uchwał zebrań wiejskich oraz 

rady gminy dot. przyjęcia sołeckich strategii rozwoju. W przypadku braku wymaganych 

dokumentów, komisja ma prawo odstąpić od oceny zgłoszenia.  

7) Wykluczeni z udziału w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” lub  „Najlepsze przedsięwzięcie 

Odnowy wsi” są laureaci, którzy zdobyli już I, II lub III miejsce w poprzednich edycjach 

konkursu. 
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8) Do formularza zgłoszenia (odrębnie dla każdej kategorii) należy obligatoryjnie dołączyć 

prezentację w programie PowerPoint oraz dokumentację zdjęciową na nośniku 

elektronicznym zawierającą maksymalnie 6 fotografii w każdej kategorii, opatrzone 

stosownym opisem.  

9) Po wstępnej ocenie przesłanych dokumentów, odbędzie się wizytacja zgłoszonych sołectw 

przez komisję oceniającą.  

 

3. Kryteria oceny i punktacja. 

1) Najpiękniejsza Wieś 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1. Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu 
przestrzennego i architektonicznego: 

0-40 

a) tereny i obiekty publiczne 0-10 

b) posesje prywatne 0 - 5 

c) zachowanie i dbałość o ład przestrzenny i spójność krajobrazu wiejskiego 0-20 

d) krajobraz przyrodniczy (rodzaje nasadzeń, ład przyrodniczy) 0 - 5 

2. Zorganizowanie procesu odnowy wsi: 0-65 

a) funkcjonowanie stowarzyszenia lub fundacji rozwoju wsi 0-15 

b) współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, zaangażowanie 
mieszkańców w realizację projektów  

0-15 

c) współpraca sołectwa z gminą – przykładowe projekty 0-10 

d) zakres współpracy zewnętrznej, zdolność do kooperacji   z otoczeniem 0 - 5 

e) wykorzystanie instrumentów wsparcia - przykładowe projekty 0-10 

f) umiejętność planowania rozwoju, sprecyzowana wizja dalszego rozwoju wsi i 
wynikająca z niej strategia rozwoju i jej realizacja 

 0-10 

3. Zachowanie i rozwój tożsamości wsi, projekty wzmacniające tożsamość wsi i 
życie wspólnotowe. 

0-15 

4. Kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, specjalizacja wsi, oferta dla 
turystów. 

0-20 

5. Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji 
konkursowej oraz jakość przedłożonych materiałów. 

0-10 

 Razem 0-150 
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2) Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1. Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu: 0-40 

a) wzorcowość i innowacyjność projektu 0-10 

b) jakość wykonania projektu, spójność z charakterem miejscowości/obiektu 0-10 

c) funkcjonalność i stopień wykorzystania projektu po jego zakończeniu 0-20  

2. Spójność projektu ze strategią rozwoju miejscowości, powiązanie z innymi 
projektami 

0-15 

3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie 
projektu 

0-20 

4. Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu 
odnowy wsi 

0-15 

5. Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji oraz umiejętność 
zaprezentowania projektu podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość 
przedłożonych materiałów 

0-20 

6. Źródła finansowania projektu – inne niż środki finansowe UE 0-20 

 Razem 0-130 

 

4. Harmonogram konkursu. 

Lp.  Działanie  Wykonawca  Termin wykonania                     
w 2021 r.  

1. Ogłoszenie konkursu  Zarząd Województwa  Do 18 czerwca  

2. Powołanie komisji konkursowej Marszałek Województwa Do 30 czerwca 

3. Przesłanie do Urzędu 
Marszałkowskiego zgłoszeń udziału 
(zał. do regulaminu)  

Gminy  Do 16 lipca  

4. Ustalenie harmonogramu wizji 
lokalnych i poinformowanie gmin  

Przewodniczący komisji 
konkursowej  

 Do 23 lipca 

5.  Wizje lokalne Zespoły komisji konkursowej   Do 31 sierpnia   

6.  Rozstrzygnięcie konkursu  
i ogłoszenie wyników  

Komisja konkursowa  wrzesień  

7.  Uroczystość wręczenia nagród               
i wyróżnień  

Urząd Marszałkowski  
Wieś - laureat w kategorii na 
najpiękniejszą wieś  

październik  
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5. Ocena zgłoszeń do konkursu: 

1) Zgłoszenia do konkursu oceniane są przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa. 

2) Zgłoszenia do konkursu oceniane są w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali 

oceny podanej w pkt 3. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny. Uzyskane oceny 

pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 

3) Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz za pośrednictwem gminy, 

zawiadamia zainteresowanych o terminie wizytacji. 

4) Wizji lokalnej dokonuje się w obecności reprezentanta wsi oraz przedstawiciela gminy. 

Nieobecność przedstawiciela gminy nie wstrzymuje pracy komisji. 

5) Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby. 

6) Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem 

ostatecznego wyłonienia laureatów. 

6. Nagrody. 

Komisja konkursowa, po wyłonieniu laureatów, zdecyduje o przyznaniu nagród finansowych  

i rzeczowych dla laureatów, którzy zajęli 1-3 miejsce oraz dla laureatów, którzy otrzymali 

wyróżnienia:  

1) finansowe – których wysokość zostanie określona decyzją członka zarządu właściwego  

do spraw obszarów wiejskich i rolnictwa, 

2) rzeczowe – w razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane 

dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może 

sprecyzować cel i sposób  wykorzystania środków. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

1) Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia wyłącznie  

w komunikacie końcowym. 

2) Od postanowienia komisji konkursowej – wyrażonemu w komunikacie końcowym, nie 

przysługuje odwołanie. 

3) Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych                                  

w regulaminie, przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 
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Załącznik do 
Regulaminu Konkursu 

 
 

Zgłoszenie do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” 
 
 
Gmina .......................................................  
 
zgłasza udział w konkursie w następujących kategoriach:  
 
1. Najpiękniejsza wieś -   .....................................................  
 
2. Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi : 
 

a) projekt we wsi ……………………………….. o nazwie: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) projekt we wsi ……………………………….. o nazwie: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Osoba z urzędu gminy do kontaktu w sprawie konkursu:  
 

1. Imię i nazwisko/funkcja  .............................................................................................................. 
2. Telefon         .................................................................................................................................. 
3. e-mail           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

…………………………………………………………. 
Data i podpis Wójta/Burmistrza 

 


