
Europejska Nagroda Odnowy Wsi  2018 

Europejskie wyróżnienie za rozwój i odnowę wsi  

 

Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE) 

pod hasłem: 

 

 
(pol. Myśleć perspektywicznie) 

 

 

Konkurs o 15. Nagrodę Odnowy wsi jest przeprowadzany z myślą, by zaprezentować szerszej 

publiczności szczególnie wyróżniające się, wzorowe procesy rozwoju i odnowy w wiejskich 

społecznościach i promować je z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i społeczno-kulturalnego. 

Podstawowym kryterium jest, by zastosowane działania, zgodnie ze „Wzorcem  zrównoważonego 

rozwoju europejskich wsi i wspólnot wiejskich Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE” przyczynił się do polepszenia perspektyw obszarów wiejskich 

oraz do wzrostu jakości życia mieszkańców wsi. Konkurs wspiera w szczególności te wsie, gminy                              

z terenów wiejskich oraz zrzeszenia samorządowe, które w oddolnych działaniach dostosowują się                 

do wyzwań, jakie stawia przed nimi otoczenie, podejmują się innowacyjnych i wizjonerskich, 

zrównoważonych projektów  i stawiają im czoła, inicjując tym samym nowoczesny i perspektywiczny 

rozwój.   Ponadto  tym miejscowościom, które nie uważają się za zamknięte na świat wyspy, a za część 

swojego regionu, kraju, Europy, jak również całego świata, powinny zostać stworzone szczególne 

możliwości., lecz  Do tego zalicza się również gotowość do przejęcia, w ramach swoich możliwości, 

odpowiedzialności za uporanie się z wielkimi wyzwaniami i rozwiązywanie problemów, którymi 

dotknięta jest cała ludzkość. 

 

Hasło przewodnie konkursu „Myśleć perspektywicznie”  uwzględnia, że w coraz bardziej 

skomplikowanym świecie każda decyzja i pojedyncze działanie ma odzwierciedlenie w wielu 

dziedzinach. Ponadto rozwój wsi i obszarów wiejskich w coraz większym stopniu konfrontowany jest                 

z wyzwaniami, których nie da się pokonać ani w wąskich granicach terytorialnych, ani przez 

krótkowzroczne i ograniczone odpowiedzi. Powinien to być sygnał do stawienia czoła zmieniającym się 

realiom, wykazania się jako odkrywca i inicjator zrównoważonych procesów oraz do odważenia się na  

innowacyjne, kreatywne i całościowe działania na rzecz postępu. Chodzi w tym przede wszystkim o to, 

by zaangażować wszystkich ludzi,  którzy mają związek z danym miejscem, w aktywne działania na rzecz 

lokalnej społeczności i w ten sposób zyskiwać zróżnicowane perspektywy, szersze horyzonty i bardziej 

różnorodne pomysły. Równie mocno motto konkursu chce zachęcić każdą wspólnotę  do rozwoju sieci 

kontaktów  oraz do łączenia się ze swoimi sąsiadami  w międzygminne i regionalne związki. 

  



Kryteria oceny 
Oceniane będzie, jak uczestnicząca w konkursie wspólnota zareagowała na zdiagnozowane na 

początku rozwoju mocne i słabe strony, jak również zewnętrzne zagrożenia i szanse. Ocenie zostaną 

poddane jakość jak i merytoryczne przygotowanie konkretnego działania bądź projektu, jak również 

dobór metod i strategii zastosowanych do osiągnięcia zakładanego celu. 

 

A. Strategie 

 

1. Zgodność celów 

2. Kongruencja i całościowość 

3. Zrównoważony rozwój  

 

B. Metody 

 

1. Wymiana informacji i komunikacja pomiędzy obywatelami, polityką i administracją 

2. Inicjatywa i zaangażowanie społeczeństwa 

3. Międzysamorządowa i międzyregionalna współpraca, partnerstwa publiczno-prywatne i sieci 

kontaktów  

4. Planowanie, doradztwo, prowadzenie procesu 

 

C. Obszary tematyczne i cele  

 

1. Wzmocnienie  gospodarki leśnej i wiejskiej przyjaznej środowisku z uwzględnieniem krajobrazu 

kulturowego 

2. Odpowiedzialne i ekologiczne obchodzenie się z zasobami naturalnymi i wykorzystanie 

surowców odnawialnych 

3. Działania z myślą o zagwarantowaniu mobilności mieszkańcom, jak i lokalnych dostaw oraz 

kompatybilnych możliwości nabywania towarów z uwzględnieniem regionalnego łańcucha 

wartości. 

4. Rozwój przestrzenny uwzględniający warunki oraz wymogi ekonomiczne, ekologiczne, 

kulturowe i społeczne.  

5. Rewitalizacja wartych ochrony zabytków oraz tworzenie nowych jakościowych budowli.  

6. Tworzenie nowoczesnych instytucji społecznych i walorów społeczno-kulturowych.  

7. Wzmocnienie poczucia tożsamości i pewności siebie wśród społeczeństwa. 

8. Wsparcie zdolności i motywacji mieszkańców wsi do zaangażowania społecznego. 

9. Promowanie udziału wszystkich pokoleń, płci, narodowości i mniejszości w życiu 

gospodarczym, społecznym i kulturowym. 

 

Przytoczone obszary tematyczne i zadaniowe wielokrotnie uzupełniają,  nakładają, wzmacniają i wiążą 

się ze sobą; będzie należało je w zależności od lokalnej, bądź regionalnej sytuacji, bardziej lub mniej 

podkreślić w danej społeczności.  

 

D. Zgodność z mottem 

 



Nagrody 
1. Zwycięzcy zostanie wręczona „Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2018” 

2. Drugim co do rangi wyróżnieniem jest Europejska Nagroda Odnowy Wsi za wybitnej jakości 

całościowy, zrównoważony i zgodny z mottem rozwój wsi. 

3. Uczestnicy, którzy zostaną bardzo pozytywnie ocenieni, otrzymają „Europejską Nagrodę 

Odnowy Wsi za szczególne osiągnięcia w wielu dziedzinach rozwoju wsi” 

4. „Europejską Nagrodą Odnowy Wsi  za szczególne osiągnięcia w poszczególnych obszarach 

rozwoju wsi”, zostaną wyróżnieni ci uczestnicy, którzy mogą wykazać pojedyncze, szczególnie 

przekonujące projekty rozwojowe. 

5. Dodatkowo: Nagroda specjalna jury za wybitną zgodność z mottem. 

Nie będą przyznawane nagrody pieniężne, lecz nagrody w postaci trofeów, tabliczek i dyplomów. 

 

Kryteria udziału 
Na każdy region możliwe jest zgłoszenie tylko jednej wsi lub gminy lub międzysamorządowego 

zrzeszenia, przy czym liczba jego mieszkańców nie powinna przekroczyć 20.000. Uprawnione                                     

do zgłoszenia kandydata są w pierwszej kolejności urzędy odpowiedzialne za odnowę wsi i rozwój 

obszarów wiejskich w danym państwie, województwie (lub jednostce odpowiadającej) i regionie. O ile 

oficjalny urząd nie zgłosi żadnego kandydata, zgłoszenia mogą dokonać także organizacje pozarządowe 

(NGO) lub inne urzędy.  

 

Opłata za udział powinna zostać dokonana po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego i wynosi:  

 550,00 EURO  dla miejscowości/gmin/mikroregionów z państw, województw, ew. regionów 

członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy 

Wsi ARGE 

  1800,00 EURO dla pozostałych uczestników 

 

BANK: Raiffeisenbank Niederösterreich-Wien AG 

IBAN AT623200000000658955 

BIC/SWIFT RLNWATWW 

 

Wymagane dokumenty 
1. Formularz zgłoszeniowy: wypełniony formularz, w wersji elektronicznej i papierowej 

(wysyłany na życzenie za pośrednictwem info@landentwicklung.org). Wersja elektroniczna 

powinna być obowiązkowo dokumentem Word, nie powinna zawierać grafiki o dużym 

rozmiarze i powinna być możliwie zwięźle napisana. Mile widziane jest dołączenie                                        

w uzupełniającej (ilustrowanej) wersji w PDFie.  

2. Zdjęcia:  co najmniej pięć zdjęć w wersji cyfrowej - ludzie, krajobraz, budynki – do relacji 

prasowych i publikacji Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                      

i Odnowy Wsi ARGE, proszę również załączyć opisy zdjęć (część tekstowa jako dokument 

programu Word, obrazy o rozdzielczości 300 dpi i maksymalnym rozmiarze pliku 4 MB każdy). 

3. Plakat cyfrowy: plany, zdjęcia, objaśnienia, grafiki, porównania przed i po itd., skomponowane 

w jeden plakat, który z jednej strony posłuży dla lepszego zrozumienia działań  a  z drugiej 

przedstawi informację o spodziewanym wpływie i skutkach. Optymalnie, gdyby plakat był 
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zdatny do druku i nadawał się na wystawy, zwłaszcza w ramach uroczystości rozdania nagród. 

Jeśli uznają to Państwo za uzasadnione, mogą  Państwo przekazać również drugi plakat. 

4. Plany:   Proszę dołączyć plan zagospodarowania przestrzennego, mapę topograficzną, w skali  

1:50.000, względnie 1:25.000, zdjęcia z lotu ptaka, bądź inne materiały i wyjaśnienia oraz 

informacje o obecnym zagospodarowaniu przestrzennym i plany rozwoju zasiedlenia.  W miarę 

możliwości także w formie elektronicznej. 

5. Dodatkowo: mogą zostać dołączone inne materiały informacyjne i prezentacje. 

 

Wszystkie dokumenty należy wysłać do 16 lutego 2018 r. na poniższy adres: 

 

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE) 

Dotyczy: Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2018 

Domgasse 4/Stiege 2/ Tür 16, A-3100 St. Pölten 

E-Mail: info@landentwicklung.org 

 

Terminy 
Do 24 listopada 2017 r.:  nominacja uczestników  

(nominacje dodatkowe możliwe do 5 lutego 2018 r.) 

 

16 lutego 2018 r.:   ostateczny termin składania dokumentów konkursowych 

 

Wiosna 2018:    1. Posiedzenie jury 

 

Maj/czerwiec 2018:   wizytacja jury we wszystkich zgłoszonych miejscach 

 

Czerwiec/lipiec:   2. Posiedzenie jury, rozstrzygnięcie 

 

Sierpień/wrzesień:   Rozdanie nagród w Fließ, Tyrol, Austria 

 

Informacje 
Theres Friewald-Hofbauer, Dyrektor 

Tel.: +43/ (0) 27 42/ 28559 – 14 

e-mail: friewald@landentwiclung.org 

 

Magdalena Mörkl, Sekretariat 

Tel.: +43/ (0) 27 42/ 28559 

e-mail: info@landentwiclung.org 

Internet: www.landentwicklung.org 
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