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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 5324/2010

z dnia 20 lipca 2010r..
Zarządu Województwa Opolskiego

Regulamin Konkursu „Kultura na wsi”

I. Cele konkursu

1. Identyfikacja  i  promocja  przedsięwzięć  kulturalnych,  pielęgnujących  lokalne  tradycje  

województwa opolskiego;

2. Aktywizacja życia kulturalnego mieszkańców wsi;

3. Rozwijanie więzi wspólnot lokalnych z zachowaniem ich różnorodności;

4. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn;

5. Promocja lokalnych usług, rzemiosła oraz ginących zawodów na wsi opolskiej;

6. Kreowanie pozytywnego wizerunku wsi.

II. Rodzaje przedsięwzięć kulturalnych, promujących lokalne tradycje województwa 
opolskiego na wsi

1. Zwyczaje i obrzędy rodzinne oraz doroczne;

2. Inicjatywy,  dotyczące  pielęgnowania  zróżnicowanych  form  życia  codziennego 

mieszkańców wsi, np.: zachowania zwyczajowe, gwara, tradycyjne rzemiosło, itp.;

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.

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ogłaszany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego;

2. Konkurs na najlepsze przedsięwzięcie kulturalne, promujące lokalne tradycje województwa 
opolskiego skierowany do społeczności wiejskiej;

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;
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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 niniejszego Regulaminu w terminie od dnia 
ogłoszenia konkursu do 20.08.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego);

6. Wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić materiał dokumentacyjny:

• opis każdego kryterium konkursowego określonego w  pkt. IV niniejszego Regulaminu 
(maksymalnie 1 strona A4 opisu każdego kryterium),

• maksymalnie  10  fotografii  umieszczonych  po  dwie  na  kartce  formatu  A4  oraz  na 
nośniku  CD  wraz  z  opisem;  z  przekazanymi  zdjęciami  należy  przekazać  pisemną 
zgodę ich autora (załącznik nr 2 do regulaminu) na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć 
przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Opolskiego  do  celów  informacyjnych  
i promocyjnych,

• dodatkowo  dopuszcza  się  dołączenie  nagrania  video  lub  fonograficznego  
na nośniku CD/ DVD;

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

8. Materiał  dokumentujący  niespełniający  wymagań  regulaminu  może  być  zwracany 
zgłaszającemu  do  uzupełnienia.  Uzupełnienie  dokumentacji  powinno  nastąpić 
w  ciągu  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  informacji  o  konieczności  poprawy 
(decyduje data wpływu do Departamentu Kultury, Turystyki i Sportu);

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

10. Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień – październik 2010 r.

IV. Kryteria oceny przedsięwzięcia i punktacja

1. W  konkursie  zostaną  wyłonione  najlepsze  przedsięwzięcia  kulturalne,  ocenione 
w zakresie kryteriów i punktowej skali oceny - wymienionych w niniejszym Regulaminie. 
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. 

2. Komisja  konkursowa,  powołana  Zarządzeniem  Marszałka  Województwa  Opolskiego, 
dokona oceny punktowej zgłoszonych przedsięwzięć według następujących kryteriów:

• wielowątkowość  i  pomysłowość  przedsięwzięcia,  wynikające  z  zastosowanych  przy 
realizacji różnorodnych technik i form przekazu – rozwijająca wiodący temat, kluczowy 
dla konstruowania oferty kulturalnej wsi :     0 – 10 pkt,
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• powiązanie  przedsięwzięcia  z  lokalną  tradycją,  wzmacnianie  tożsamości  i  życia 
wspólnotowego społeczności wiejskiej:     0 – 20 pkt,

• międzypokoleniowy przekaz przedsięwzięcia:     0 – 15 pkt,

• partnerstwo przy realizacji przedsięwzięcia:     0 –   5 pkt,

• zainteresowanie i dostępność przedsięwzięcia dla osób niepełnosprawnych, starszych 
oraz mniejszości narodowych:    0 –   5 pkt,

• powiązanie przedsięwzięcia z lokalną strategią rozwoju:    0  –  10 
pkt,

• zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięcia:    0 – 15 pkt,

• walory poznawcze, artystyczne i dydaktyczne przedsięwzięcia:    0  –  10 
pkt,

• umiejętność udokumentowania przedsięwzięcia oraz jakość przedłożonych materiałów: 
   0 – 10 pkt.

3. Komisja  konkursowa dokona  oceny  zgłoszonych  projektów  na  podstawie  powyższych 
kryteriów.  Uzyskana  punktacja  będzie  podstawą  do  stworzenia  listy  rankingowej 
projektów.  Komisja  ma  prawo  dokonać  wstępnej  selekcji  projektów  i  dokonania  wizji 
lokalnej  tylko  tych  projektów,  które  uzyskały  minimum  60  punktów  wynikających  
z kryteriów konkursowych. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji  
i Zarządu Województwa Opolskiego. 

V. Nagrody

1. Przyznawanie nagród następuje po przeprowadzeniu konkursu;

2. 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;

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

I miejsca – 5 000 zł

II miejsca – 2 800 zł

III miejsca – 1 800 zł

4.    Nie dopuszcza się przyznania dwóch równorzędnych miejsc; 

5. W przypadku zgłoszenia dużej liczby przedsięwzięć o bardzo wysokim poziomie, komisja 
konkursowa ma możliwość przyznania do pięciu wyróżnień finansowanych ze środków 
budżetu samorządu województwa;

6. Laureaci  konkursu  i  zwycięskie  projekty  będą  promowane  poprzez  zamieszczenie 
informacji  o  zwycięskich  przedsięwzięciach  na  stronach  internetowych  Urzędu 
Marszałkowskiego i Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego;
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7. Komisja  konkursowa  uzasadnia  decyzję  o  przyznaniu  nagrody  bądź  wyróżnienia  
w komunikacie końcowym;

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

9. Nagrody zostaną przekazane na konto zgłaszającego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
wyników konkursu.

10. 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.

VI. Organizatorzy konkursu

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

VII.  Harmonogram konkursu

Lp. Działanie Wykonawca Terminy

1. Ogłoszenie konkursu Zarząd Województwa lipiec 2010 r.

2. Powołanie komisji konkursowej Marszałek Województwa lipiec 2010 r.

3. Zgłoszenie udziału wraz 
z materiałem dokumentującym

gminy, LGD, organizacje 
pozarządowe

Od daty ogłoszenia 
konkursu 

do 20 sierpnia 2010 r.

4. Wizje lokalne Zespoły komisji 
konkursowej

sierpień – wrzesień 
2010 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu 
i ogłoszenie wyników

Zarząd Województwa 
Opolskiego

Wrzesień – październik 
2010 r.

6. Uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień Urząd Marszałkowski Październik – listopad

2010 r.

VIII. Uwagi organizacyjne

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

2. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem, a następnie wykaz zgłoszonych projektów, 
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zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego i  Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich UMWO w zakładce województwa opolskiego;

3. Laureatów  konkursu  zaproponuje  komisja  konkursowa,  powołana  Zarządzeniem 
Marszałka  Województwa  Opolskiego,  licząca  do  10  członków,  złożona  
m.in.  z  przedstawicieli  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego,  Muzeum 
Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej i ekspertów niezależnych;

4. W wizjach lokalnych powinny brać udział co najmniej 4 osoby z komisji konkursowej; 

5. Ogłoszenie  wyników konkursu  nastąpi  podczas uroczystej  konferencji  podsumowującej 
konkurs w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego;

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych jw.;

7. Organizator nie zwraca materiałów nadesłanych na konkurs;

8. Zgłaszający  ponosi  wszelkie  koszty  i  odpowiedzialność  za  przygotowanie  i  terminowe 
dostarczenie materiałów do konkursu;

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i udostępniania informacji będących 
przedmiotem konkursu, w celu jego realizacji i promocji;

10. Rozpatrywane będą  wyłącznie  zgłoszenia  przedstawione  na prawidłowym formularzu,  
z  wymaganymi  załącznikami,  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania 
zgłaszającego lub ich pełnomocników;

11. Prawo  interpretacji  Regulaminu  konkursu,  czy  też  rozstrzygania  kwestii  nieujętych  
w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej;

12. Każdy członek komisji podpisuje deklarację bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 
3 do regulaminu. 

13. Rozstrzygnięcie  konkursu  przez  Zarząd  Województwa  Opolskiego  jest  ostateczne  
i nie przysługuje od niego tryb odwoławczy;

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


