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Załącznik 1 do uchwały 

2126/2012 z dnia  

16 kwietnia 2012r. 

Zarządu Województwa  

Opolskiego 

 

Regulamin konkursu 

 

„Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży”  

- konkurs dla przedsięwzięć włączających młodzież i dzieci  

na rzecz rozwoju swoich miejscowości  

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą 

„Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży” - konkurs dla przedsięwzięć włączających młodzież i 

dzieci na rzecz rozwoju swoich miejscowości  i zwany jest dalej „Konkursem”.  

 

§ 2 

 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

§ 3 

 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na  stronach internetowych 

pod adresami www.umwo.opole.pl, www.ksow.pl (w zakładce województwa opolskiego)                          

i www.odnowawsi.eu  

 

 

Rozdział 2 

Organizator  

 

§ 4 

 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  
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Rozdział 3 

Przedmiot Konkursu 

 

§ 5 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych przedsięwzięć promujących idee i metody 

odnowy wsi, które włączają młodzież i dzieci na rzecz rozwoju swoich miejscowości: 

a. przedsięwzięcia prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na 

problematykę rozwoju wsi,  

b. przedsięwzięcia prezentujące dorobek społeczności lokalnych, inicjatywy lokalne, dziedzictwo 

przyrodnicze wsi, kulturowe oraz przykłady sukcesu w rozwoju opolskiej wsi,  

2. W Konkursie preferowane są przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji 

walorów przyrodniczych, kulturowych i tradycji lokalnych, dla szerokiego grona uczestniczących 

dzieci i młodzieży oraz innych uczestników przedsięwzięcia. Również preferowane są 

przedsięwzięcia nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej 

problematyki.  

 

§ 6 

 

1 Celem Konkursu jest:  

a. włączanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz swojego sołectwa i środowiska, 

b. promocja programu odnowy wsi oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi wśród dzieci i 

młodzieży, 

c. popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i tradycji 

lokalnych wśród dzieci i młodzieży,   

d. wspieranie i pobudzania aktywności działań mieszkańców terenów wiejskich. 

 

 

Rozdział 4 

Komisja Konkursowa 

 

§ 7 

 

1. Komisja Konkursowa jest powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego. 

2. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego i innych przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką rozwoju obszarów 

wiejskich oraz kształceniem dzieci i młodzieży.   

3. Komisja Konkursowa składa się z grona od pięciu do dziewięciu osób. 

4. Członkowie Komisji Konkursowej wypełniają oświadczenie (załącznik nr 1 do Regulaminy 

Konkursu) 

5. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego laureatów. 

6. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w § 12 

pkt. 4  niniejszego regulaminu. 

7. Każdy z członków Komisji Konkursowej wypełnia Kartę oceny zgłoszenia dla poszczególnego 

przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu).  
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8. Z ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji zostanie wyliczona średnia ocena dla  

zgłoszonego przedsięwzięcia.  

9. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji. 

10. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad.  

 

Rozdział 5 

Zgłaszanie przedsięwzięć do Konkursu 

 

§ 8 

 

1. Zgłoszenia przedsięwzięć do Konkursu mogą dokonać stowarzyszenia, jednostki samorządu 

terytorialnego lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie 

rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.  

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia zorganizowane w okresie od 1 maja                      

do 31 sierpnia 2012 roku.  

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji 

niniejszego Regulaminu.  

4. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub przysłanie ich na adres:  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

w terminie do 15 września 2012 r. 

 

W przypadku wysłania dokumentów pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia 

zgłoszenia do siedziby Organizatora.  

 

5 Komplet dokumentów składa się z:  

 

1) kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych: www.umwo.opole.pl, www.ksow.pl, (w zakładce województwa opolskiego), 

www.odnowawsi.eu,  wraz z oświadczeniem autora zdjęć, o których mowa w punkcie 2 

wyrażającego zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie zdjęć w celach 

informacyjno-promocyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i 

przekazania praw autorskich do zdjęć. Opis przedsięwzięcia wpisany w „Kartę zgłoszeniową” 

powinien być tekstem jednolitym, czcionką Arial lub Tahoma wielkości 11 punktów, najlepiej, 

na 1,5 interlinii, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 1 do 2 stron (załącznik nr 

3 do Regulaminu Konkursu) 
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2) zdjęć dokumentujących przedsięwzięcie w ilości od 4 do 6 sztuk w wersji papierowej w 

standardowym formacie pocztówkowym 10x15 oraz  w wersji elektronicznej na nośniku 

CD/DVD.  

 

§ 9 

 

Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych: www.umwo.opole.pl,  www.ksow.pl (w 

zakładce województwa opolskiego),  www.odnowawsi.eu.  

 

 

§ 10 

 

Zgłoszenia do Konkursu mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu po jego zakończeniu w 

terminie do trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

 

 

§ 11 

 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie Komisji Konkursowej, a 

także członkowie ich najbliższych rodzin.  

 

 

Rozdział 6 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

§ 12 

 

1. Pierwszy etap weryfikacji nadesłanych zgłoszeń to ocena formalna przedsięwzięć. Nadesłane 

zgłoszenia nie ulegają uzupełnieniom.  

2. Przedsięwzięcia opisane w Karcie zgłoszeniowej prawidłowo zgłoszone do Konkursu, 

zaakceptowane pod względem formalnym, podlegają ocenie merytorycznej.  

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej, ustala listę rankingową w oparciu o przyjęte 

kryteria określone w § 12 ust.4 i wyłania 20 laureatów do 31 października 2012 roku. 

4. Kryteria oceny zgłoszonych przedsięwzięć zawiera tabela poniżej. Maksymalna liczba punktów 

jaką przedsięwzięcie może uzyskać to 170 punktów.  

 

Kryterium oceny przedsięwzięć 

Lp. Kryterium Punktacja 

1 Zasięg przedsięwzięcia 2-20 

1.1 Sołectwo 2 

1.2 Gmina 4 

1.3 LGD/Powiat 8 

1.4 Województwo 16 

1.5 Ponadregionalny 20 
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2 Charakter i atrakcje przedsięwzięcia 2-35 

2.1 Piknik 2 

2.2 Konkursy tematyczne 4 

2.3 Kiermasze/ Targi 6 

2.4  Warsztaty/ szkolenia 8 

2.5 Organizacje miejsc integracji lokalnych, miejsc promujących regionalność (izby 

pamięci, szlaki turystyczne, pomniki przyrody, place zabaw, wiaty itp.) 

5-10 

2.6 inne 2-5 

3 Występy artystyczne 0-10 

3.1 Brak 0 

3.2 Społeczności lokalnych 5 

3.3 Zaproszonych artystów 5 

4 Uczestnicy przedsięwzięcia 0-30 

4.1 Dzieci do lat 13 15 

4.2 Młodzież od 14 do 21 lat 15 

5 Osoby zaangażowane w przygotowanie przedsięwzięcia 0-30 

5.1 Dzieci do lat 13 15 

5.2 Młodzież od 14 do 21 lat 15 

6 Przedsięwzięcia o charakterze promującym idee i metody odnowy wsi 0-35 

6.1 Walory przyrodnicze 10 

6.2 Walory kulturowe  10 

6.3 Tradycje lokalne 10 

6.4 inne 0-5 

7  Innowacyjność przedsięwzięcia  0-10 

 

 

 

§ 13 

 

1. Wyniki Konkursu wraz z listą laureatów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych: www.umwo.opole.pl, www.ksow.pl (w zakładce województwa opolskiego), 

www.odnowawsi.eu  do 10 listopada 2012 roku.  

2. Laureaci Konkursu – 20 najlepszych przedsięwzięć otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości                  

2 000 pln dla każdego laureata.  

3. Nagrody zostaną przekazane na konto bankowe podane w karcie zgłoszeniowej.  

4. Laureaci zostaną poinformowani listownie o przyznaniu nagród. 
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Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

 

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 

przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w 

szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  

 

 

§ 15 

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013. 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu: 

 

 

Załącznik nr 1 - oświadczenie członka Komisji Konkursowej, 

Załącznik nr 2 - karta oceny zgłoszenia, 

Załącznik nr 3 -  karta zgłoszeniowa z oświadczeniem dotyczącym przekazania praw autorskich do 

zdjęć oraz oświadczeniem dotyczącym danych osobowych. 

 

 


