
  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 5324/2010 
Zarządu Województwa  Opolskiego 

                                                                                                                        z dnia 20 lipca  2010 r.  

 
 

Zarząd Województwa Opolskiego 
 

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(Dz.U.01.142.1590 z późn. zm.), art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 roku  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U z 2007 r. Nr 64, poz.427 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr 3926/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 
przyjęcia Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 Zarząd Województwa Opolskiego 
 

ogłasza: 
konkurs w dziedzinie kultury pn. „Kultura na wsi” na najlepsze przedsięwzięcie kulturalne 
promujące lokalne tradycje województwa opolskiego skierowany do społeczności 
wiejskiej. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO oraz 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi UMWO.  

 

2. Zakres zadania obejmuje: 

1) zwyczaje i obrzędy rodzinne oraz doroczne,  

2) inicjatywy, dotyczące pielęgnowania zróżnicowanych form życia codziennego 
mieszkańców wsi, np.: zachowania zwyczajowe, gwara, tradycyjne rzemiosło, 

3) formy świętowania lokalnego: świeckiego i religijnego,  

4) przedsięwzięcia kulturotwórcze, związane z lokalnymi zabytkami, miejscami kultu 
religijnego, itp.;  

5) formy promocji kulinariów lokalnych i regionalnych. 

3. Z konkursu wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne oraz kościoły i związki wyznaniowe, w przypadku gdy są głównymi 
organizatorami zgłaszanych przedsięwzięć. Dopuszcza się, aby podmioty te 
występowały jako współorganizatorzy zgłaszanej inicjatywy, przy założeniu, iż ich 
wkład własny w realizację zgłaszanego przedsięwzięcia nie będzie większy niż 50% 
całości poniesionych kosztów. W takim przypadku komisja konkursowa zastrzega 
sobie prawo do wglądu w dokumentację związaną z organizacją przedsięwzięcia; 

4. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty zrealizowane na obszarach wiejskich 
i zakończone w okresie od 2009 roku do dnia ogłoszenia konkursu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału w formie wypełnionej 
karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w terminie 
od dnia ogłoszenia konkursu do 20.08.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) 
wraz z materiałem dokumentacyjnym (zgodnie z pkt. III ppkt. 6 Regulaminu 
konkursu). 

6. Zgłoszenia dokonuje gmina, Lokalna Grupa Działania lub organizacja pozarządowa. 
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Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione w tym zakresie  
z ramienia instytucji zgłaszającej. 

7. W konkursie zostaną wyłonione najlepsze przedsięwzięcia kulturalne, ocenione 
w zakresie kryteriów i punktowej skali oceny - wymienionych w punkcie  
IV Regulaminu konkursu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń komisja zastrzega sobie 
prawo do dokonania wstępnej selekcji na podstawie materiału dokumentującego 
przysłanego wraz ze zgłoszeniem.  Przed ostateczną oceną komisja wytypuje 
miejscowości, w których przeprowadzi wizję lokalną, o czym poinformuje sołectwo za 
pośrednictwem osoby, która dokonała zgłoszenia.  

8. Przyznawanie nagród nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. Nagrody finansowe za 
uzyskane I-III miejsca oraz koszty związane z organizacją konkursu 
współfinansowane są ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Narody mogą być przeznaczone 
wyłącznie na projekty służące rozwojowi danej miejscowości. Organizator 
nagrodzonego projektu jest zobowiązany przekazać do Sekretariatu Regionalnego 
KSOW Województwa Opolskiego pisemną informację o przeznaczeniu nagrody. W 
przypadku przeznaczenia nagrody na inne cele niż rozwój wsi, organizator konkursu 
ma prawo żądać zwrotu nagrody. 

9. Przyznane zostaną trzy nagrody finansowe. I tak, za zajęcie: 

I miejsca – 5 000 zł 

II miejsca – 2 800 zł 

III miejsca – 1 800 zł 

10. Nie dopuszcza się przyznania dwóch równorzędnych miejsc. 

11. W przypadku zgłoszenia dużej liczby przedsięwzięć o bardzo wysokim poziomie, 
komisja konkursowa ma możliwość przyznania do pięciu wyróżnień finansowanych ze 
środków budżetu samorządu województwa. Nagrody zostaną przekazane na konto 
zgłaszającego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

12. Laureaci konkursu i zwycięskie projekty będą promowane poprzez zamieszczenie 
informacji o zwycięskich przedsięwzięciach na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego i Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego; 

13. Rozstrzygnięcia konkursu w oparciu o propozycje komisji dokona Zarząd 
Województwa Opolskiego. 

14. Konkurs jest ogłaszany po raz pierwszy. Jego kontynuacja w latach następnych 
uzależniona jest od wykazanego zainteresowania ze strony uczestników; 

15. Podpisanie Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu 
konkursu.  

16. Adres nadsyłania zgłoszeń: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Departament Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z 
dopiskiem: „Kultura na wsi”. 


