
 

                          
 

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

 

 
 

Regulamin konkursu 
na  

najciekawszą inicjatywę sołecką przyczyniającą się do poprawy estetyki 
miejscowości na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego 

 
I. Organizator konkursu 

 

Samorząd  Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 
Kontakt: 
Joanna Karwowska - tel. 89/5219264, j.karwowska@warmia.mazury.pl 
Kamila Górska-Kłodzińska - tel. 89/5219834, k.gorska@warmia.mazury.pl 
 

II. Cel konkursu 
 

Celem konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów 
wiejskich oraz wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu 
zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
 

III.  Warunki udziału w konkursie 
 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy spełniające łącznie 
poniższe warunki: 
1) Inwestycje i zadania bieżące rozpoczęte i zakończone w latach 2018-

2020 w miejscowościach wiejskich (poza miastami) na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego, przyczyniające się do poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej, 

2) zrealizowane na obszarze ogólnodostępnym – publicznym,  
na powietrzu (poza wnętrzami budynków), przez gminę lub  
w partnerstwie z gminą oraz z udziałem społeczności lokalnej. 

2. Przykładowe inicjatywy: 
1) zagospodarowanie skwerów, parków, zbiorników i cieków wodnych, 
2) nowe założenia parkowe z nasadzeniami roślin, 
3) miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności, 
4) instalacje sztuki, w tym sztuki współczesnej, 
5) innowacyjne zagospodarowania przestrzeni publicznej. 

 
IV.  Kryteria oceny 

 

1. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową, która oceniając 
zgłoszone inicjatywy, będzie brać pod uwagę następujące kryteria: 
1) wartość estetyczna inicjatywy, piękno, harmonijność, 
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2) spójność z krajobrazem miejscowości, zachowanie krajobrazu 
wiejskiego, 

3) trwałość przedsięwzięcia i jego praktyczność, tworzenie nowych 
możliwości dla miejscowości, 

4) oryginalność, innowacyjność, 
5) sposób realizacji, w tym aktywne włączenie mieszkańców i innych 

grup oraz podmiotów, zaangażowanie rady sołeckiej, 
6) efektywność wydatkowanych środków, ciekawy lub nowatorski montaż 

finansowy, duży udział wkładu pozafinansowego. 
2. W każdym kryterium każdy z członków Komisji może przyznać od 0 do 6 

punktów. Punkty sumują się. Tworzona jest lista projektów według liczby 
uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym wyższe miejsce na liście). 

3. W przypadku takiej samej liczby punktów kolejność inicjatyw na liście 
ustala się biorąc pod uwagę sumę punktów w kryterium „wartość 
estetyczna inicjatywy, piękno, harmonijność”. W przypadku gdy na tej 
podstawie nie da się rozstrzygnąć kolejności będzie brana pod uwagę 
łączna liczba punktów w kryterium „sposób realizacji, w tym aktywne 
włączenie mieszkańców i innych grup oraz podmiotów, zaangażowanie 
rady sołeckiej”. 
 

V. Komisja Konkursowa 
      

1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.  
2. Komisja po przeprowadzonej ocenie sporządza protokół, w którym określa: 

1) wykaz wszystkich zgłoszeń, 
2) wykaz zgłoszeń nieocenianych ze względu na braki formalne lub 

niedostateczną ilość informacji do dokonania oceny, 
3) listę inicjatyw sołeckich uporządkowaną wg liczby przyznanych 

punktów, 
4) wykaz inicjatyw sołeckich, które otrzymują nagrodę wraz z jej wartością. 

 
VI.  Zgłoszenia 

 
1. Zgłoszenia do konkursu składają wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Jedno zgłoszenie może obejmować 
tylko jedno przedsięwzięcie. Gmina może zgłosić więcej niż jedno 
przedsięwzięcie, składając odpowiednią liczbę zgłoszeń. 

2. Zgłoszenie składa się na wzorze formularza, który stanowi załącznik 
do regulaminu. Zgłoszenie musi być podpisane przez wójta/burmistrza. 

3. Wzór zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: 
http://www.warmia.mazury.pl/  

4. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 
do 8 października 2021 roku (decyduje data nadania przy przesyłce 
pocztowej lub elektronicznej oraz data doręczenia w przypadku przesyłki 
kurierskiej lub dostarczenia osobistego) 

 
drogą pocztową na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn 
 
lub osobiście: jw., w pokoju 412 lub do wrzutni, jeśli jest wystawiona. 
 
Równolegle ze złożeniem wersji papierowej, należy przesłać na adres: 
k.gorska@warmia.mazury.pl plik zgłoszenia w wersji elektronicznej 
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edytowanej (bez załączników). Nieuzupełnienie tego warunku nie ma 
wpływu na kompletność zgłoszenia. Dokumentem podstawowym jest 
zgłoszenie w wersji papierowej. 

5. Przekazanie w zgłoszeniu dokumentacji zdjęciowej i filmowej dotyczącej 
zgłaszanej inicjatywy, również w wersji elektronicznej, jest równoznaczne 
z udzieleniem prawa jej wykorzystania przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do celów informacyjnych i promocyjnych. 

6. Z chwilą przekazania Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
zdjęć i materiałów wskazanych w ust. 5, Gmina udziela Samorządowi 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego nieodpłatnie licencji niewyłącznej 
do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nimi, 
w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielo-
krotnianie zdjęć dowolną techniką i na dowolnym nośniku; zamieszczanie 
zdjęć na stronach internetowych Województwa; publiczne wystawianie, 
wyświetlenie lub udostępnienie zdjęć w taki sposób, by każdy mógł mieć 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykorzystanie 
zdjęć do celów informacyjnych i promocyjnych Województwa.  

7. W skład materiałów zdjęciowych przekazanych Samorządowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego muszą wchodzić zdjęcia, do których Gmina będzie 
posiadała prawo rozporządzania, zaś w przypadku zdjęć, na których utrwalony 
zostanie czyjś wizerunek, będą to zdjęcia, co do których nie będzie wymagane 
uzyskanie zezwolenia na rozpowszechniane wizerunku, lub zdjęcia, co do 
których Gmina będzie posiadać wymagane prawem zezwolenia  
na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku osób ukazanych na zdjęciach. 

8. Gmina zobowiązuje się, iż przekazanie Samorządowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego dokumentacji zdjęciowej, o której mowa w ust. 5-7, 
nie będzie naruszało dóbr osobistych ani praw, w tym w szczególności praw 
autorskich osób trzecich. Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność  
za ewentualne naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych 
osób trzecich do materiałów i zdjęć, o których mowa powyżej.  

 
VII. Nagrody 
 

Nagrodami w konkursie są statuetki oraz nagrody rzeczowe z przeznaczeniem 
na cele sołectw, w których realizowane były zgłoszone przez laureatów 
inicjatywy, o wartości: 
I nagroda  do 5 000 zł 
II nagroda do 4 000 zł 
III nagroda do 3 000 zł 
Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu niektórych nagród. 

 

VIII. Termin i miejsce przekazania nagród 
 

Przekazanie nagród nastąpi do 31.12.2021 r. Informacja o wynikach konkursu 
zostanie zamieszczona do 31 grudnia 2021 r. na stronie internetowej 
http://www.warmia.mazury.pl/. 

 
IX. Interpretacje regulaminu 
 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonuje 
interpretacji niniejszego regulaminu w sytuacjach tego wymagających. 
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