
Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2020 

 

 

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

pod hasłem: 

 

„Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania” 

 

Cel konkursu 

Celem XVI edycji konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi jest szczególne wyróżnienie 

najciekawszych procesów rozwojowych oraz odnowy w wiejskiej wspólnocie „przed kurtyną”, przy 

szczególnym uwzględnieniu początkowych warunków, ekonomicznych i socjalno-kulturowych 

kontekstów oraz specyficznych dla danego kraju standardów, indywidualności (szczególnych cech) oraz 

możliwości.  

Priorytetowym kryterium jest, że decydujące działania zgodne z „ Misją  Europejskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi dla trwałego rozwoju europejskich wsi  i gmin 

wiejskich”  przyczynią się do wzmocnienia gotowości obszarów wiejskich na to co nastąpi oraz 

podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców wsi.  

Konkurs wspiera zatem wszystkie wiejskie społeczności (wspólnoty),  

 które stają naprzeciw aktualnym wyzwaniom  ich przestrzeni życiowych poprzez trwałe, 

innowacyjne i  zgodne z duchem czasu projekty oraz które wprowadzają w życie systemowe 

(kompleksowe) procesy rozwojowe; 

 które dążą do włączenia w lokalne działania  wszystkich grup ludności i w ten sposób  przyjmują 

różne perspektywy, rozszerzają horyzonty i posiadają o wiele bardziej różnorodne pomysły  

 które zdają sobie sprawę z wartości i konieczności kooperacji i z tej przyczyny stawiają na sieci 

współpracy  jak i na międzygminne oraz regionalne związki 

 

Motto 

Motto konkursu „Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”  oznacza, że każda miejscowość, także 

najmniejsza osada konfrontowana jest z ponadregionalnym, kontynentalnym i wielokrotnie ze 

światowym rozwojem , niosącym niebezpieczeństwa lub korzyści ( szanse).  

Powinno być sygnałem do tego, aby rozpoznać te wyzwania i stawić im czoła. Motto kładzie zatem 

nacisk na każdą społeczność lokalną, która powinna zdać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności 

sięgającej dalej aniżeli „czubek swojego nosa”  (dosłownie po niemiecku: „krawędzi swojego talerza”)   

i w miarę swych możliwości znaleźć odpowiedzi na ważne pytania XXI wieku, które przyczynią się do 

tego, aby poprawić życie na naszej planecie.  

 

 

 



Kryteria oceny    

Centralnym pytaniem oceny jest , jak startująca w konkursie wspólnota zareagowała, na początku i w 

trakcie aktywności w ramach odnowy na stwierdzone  

 mocne strony oraz słabe strony jak i 

 wewnętrzne i zewnętrzne niebezpieczeństwa i szanse. Przy czym chodzi tutaj zarówno o 

jakość i merytoryczne wykonanie narzuconych  działań i projektów jak i o wybrane metody i 

strategie.  

Konkretnie:  

A. Strategie 

1. Działania z określonymi celami 

2. Kongruencja i globalność 

3. Zrównoważony rozwój 

B. Metody 

1. Informowanie  i komunikacja pomiędzy obywatelkami, obywatelami, światem polityki i 

samorządem 

2. Własne inicjatywy i udział obywatelek i obywateli 

3. Międzygminne i międzyregionalne kooperacje, Public-Private-Parterships oraz sieci współpracy 

4. Planowanie, doradzanie i koordynowanie (towarzyszenie procesom) 

5. Ocena i użyteczność digitalizacji  

C. Obszary tematyczne i cele 

1. Wzmocnienie przyjaznej dla środowiska (proekologicznej) gospodarki rolnej i leśnej przy wzięciu 

pod uwagę krajobrazu przekształconego przez człowieka 

2.  Odpowiedzialne i przyjazne dla środowiska  obchodzenie się z bogactwami naturalnymi i 

zużywanie odnawialnych surowców 

3.  Aktywności w sensie zapewniania mobilności obywatelek i obywateli jak i lokalnego 

zabezpieczenia zaopatrzenia oraz możliwości nabywania biorąc pod uwagę regionalny łańcuch 

wartości (łańcuch przetwarzania i produkcji wyrobów regionalnych) 

4. Przestrzenny rozwój zgodny z ekonomicznymi, ekologicznymi, przestrzenno-kulturowymi i 

społecznymi wymogami 

5. Rewitalizacja starej, godnej ochrony oraz tworzenie nowej, wysokiej jakościowo substancji 

budowlanej  

6. Tworzenie  zgodnych z duchem czasu socjalnych instytucji i socjo-kulturowych jakości 

7. Wzmacnianie tożsamości i samoświadomości społeczeństwa 

8. Wspieranie zdolności i motywacji obywatelek i obywateli w społecznym zaangażowaniu 

9. Forsowanie uczestnictwa wszystkich generacji, płci, narodowości  i mniejszości  w życiu 

gospodarczym, społecznym i kulturalnym 

Wypisane tematy i obszary zadań uzupełniają , zazębiają , wzmacniają, uzależniają się wzajemnie 

wielokrotnie; będą mniej lub bardziej akcentowane, w zależności od lokalnej i regionalne sytuacji  w 

każdej wspólnocie 

D. Jak najlepsze odniesienie do tegorocznego motto.  

 



Nagrody 

W ramach konkursu 2020 przyznawane będą następujące nagrody: 

 Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2020 – otrzymuje zwycięzca tegorocznej edycji 

 Złota Europejska Nagroda Odnowy Wsi – drugie miejsce i wyróżnienie dla uczestnika, który 

może poszczycić się zrównoważonym, zgodnym z mottem konkursu oraz wysokojakościowym 

rozwojem obszaru wiejskiego  

 Srebrna Europejska Nagroda Odnowy Wsi – przyznawana za szczególne osiągnięcia w wielu 

aspektach rozwoju obszaru wiejskiego  

 Brązowa Europejska Nagroda Odnowy Wsi - przyznawana za szczególne osiągnięcia w 

niektórych aspektach rozwoju obszaru wiejskiego  

Nagrody specjalne 

 Najlepszy Influencer rozwoju obszarów wiejskich – po raz pierwszy przyznawana nagroda 

mająca na celu zmotywowanie społeczność do angażowania w rozwój miejscowości i udział w 

konkursie. Celem jest poprzez media społecznościowe zwiększenie zaangażowania młodych 

mieszkańców w rozwój miejscowości biorących udział w konkursie oraz zwiększenie otwartości 

w tych miejscowościach 

 Specjalna nagroda z wyjątkowe osiągnięcia zgodne z mottem konkursu  i /lub za projekty 

parasolowe 

 

Przyznawane nagrody są niefinansowe – uczestnicy otrzymają statuetki i podziękowania.  

Warunki uczestnictwa 

Każdy region (land) może zgłosić: 

 Jedną wieś albo 

 Gmina wiejska 

 Land (kilka gmin) do 20.000 mieszkańców 

Zgłoszenie w/w regionów może nastąpić przez region członkowski ARGE 

Opłaty 

 550,00 euro - Opłata za udział dla członków ARGE 

 1800,00 euro – opłata za udział dla regionu nie będącego członkiem ARGE 

 

Terminy: 

14 luty 2020r.   zgłoszenie uczestnictwa wraz z przesłaniem materiałów zgłoszeniowych 

Marzec / kwiecień posiedzenie Jury 

Kwiecień 2020r. podanie terminów wizji w terenie 



Maj / czerwiec 2020r.  ocena Jury  na miejscu  

Jesień 2020r. finał konkursu w Hinterstroder (Austria) 


