Regulamin Konkursu „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie
Województwa Opolskiego.

I.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych, terenów

i obiektów publicznych oraz ogródków działkowych w Województwie Opolskim.
Konkurs realizowany jest w ramach Projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz
promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako
regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia, a także propagowanie idei
zmierzającej do ochrony siedlisk trzmiela. Tym samym konkurs umożliwi ukazanie bogactwa
przyrodniczego środowiska związanego z życiem trzmieli i siedlisk z nim związanych. Konkursowi
towarzyszyć będzie wystawa prac uczestników.
Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei nasadzeń roślin
miododajnych, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy,
wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Konkurs ma także
promować postawy społeczne sprzyjające ochronie bioróżnorodności oraz zabudowę opolskiej wsi i jej
walory przyrodnicze. Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu mają powodować
pobudzenie aktywności oraz wpływać na wzrost świadomości ekologicznej.
II.

Organizacja konkursu

1.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.

2.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach, a rozstrzygany na szczeblu wojewódzkim.

3.

Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Kultury, Sportu i Turystyki we
współpracy z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Muzeum Wsi Opolskiej.
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III.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Województwa Opolskiego, gminy miejskie
i wiejskie w Województwie Opolskim oraz podmioty mające siedzibę na terenie Województwa
Opolskiego.

2.

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie do
15

czerwca

2017

roku

w

Departamencie

Kultury,

Sportu

i

Turystyki

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Formularze zgłoszeniowe muszą być podpisane
przez Zgłaszającego oraz powinny zawierać zgodę na udział w konkursie Zgłaszanego.
b) Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio u Organizatora Konkursu (Departament Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego).
c) Zgłoszenia do konkursu może dokonać m.in.: osoba prywatna, sołtys, organizacja
pozarządowa, wójt, burmistrz, prezydent miasta, przedsiębiorca, Lokalna Grupa Działania itd.
3.

Zdobycie I miejsca w danej kategorii konkursowej wyklucza zgłoszenie zwycięskiego projektu
do tej samej kategorii lub innej kategorii w kolejnych trzech edycjach Konkursu.

4.

W konkursie nie mogą startować podmioty powiązane z branżą florystyczną, osoby
spokrewnione z członkami jury, pracownicy UMWO oraz pracownicy podmiotów/jednostek
związanych z przeprowadzeniem konkursu.

5.

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

IV.

Kategorie konkursowe
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
1. Kategoria „Bioróżny obiekt prywatny”, do której zaliczane są m.in.:
1) domy jednorodzinne,
2) pojedyncze domki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,
3) ogródki przydomowe lub działkowe,
4) bloki mieszkalne.
2. Kategoria „Bioróżny obiekt dostępny”, do której zaliczane są m.in.:
1) obiekty rekreacyjno – sportowe,
2) obiekty socjalne,
3) obiekty użyteczności publicznej,
4) przedsiębiorstwo,
5) obiekty hotelowe,
6) obiekty gastronomiczne,
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7) zagrody i gospodarstwa agroturystyczne.
3. Kategoria „ogródek działkowy”, do której zaliczane są m.in.:
1) obiekty rolne przeznaczone pod uprawy ogrodowe
4. W każdej kategorii Jury ma prawo wybrać laureata I, II i III miejsca.
V.

Jury konkursu

1. Do oceny konkursu zostaje powołane Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego Jury
(któremu nadany zostanie regulamin prac – będący załącznikiem do Zarządzenia powołującego
komisję konkursową), w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele:


Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
(1 osoba);



Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego (2 osoby);



Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego (1 osoba);



Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
(1 osoba);



Samodzielna Katedra Biosytematyki Uniwersytetu Opolskiego (1 osoba);



Muzeum Wsi Opolskiej (2 osoby);



Gabinetu Marszałka (1 osoba).

2. Jury wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym przewodniczącego Jury.
3. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń, na podstawie zdjęć, wybierze obiekty, które będą wizytowane.
4. Jury dokona wyboru laureatów – w każdej kategorii wyłoni laureatów trzech pierwszych
miejsc - na posiedzeniu podsumowującym konkurs.
5. Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii.
6. Jury może korzystać z pomocy eksperta naukowego jako głosu doradczego.
7. Jury jest instancją rozstrzygającą we wszystkich sprawach spornych, w głosowaniu jawnym, nie
uregulowanych niniejszym regulaminem.

VI.

Kryteria oceny

Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane są na podstawie kryteriów zawartych w karcie merytorycznej,
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, przy zastosowaniu skali punktowej rosnącej, tzn.
im wyższe walory obiektu oraz spełnione poszczególne wymagania, tym większa liczba punktów.
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W każdej kategorii, w ramach danego kryterium, można zdobyć od 0-5 punktów. Punktację końcową
stanowi suma wszystkich punktów przyznanych w danej kategorii.
VII.

Harmonogram konkursu

Lp.

Działanie

Termin

1.

Ogłoszenie konkursu przez Zarząd Województwa Opolskiego

do dnia 15 maja 2017 r.

2.

Przesłanie przez Zgłaszających formularzy zgłoszeniowych do Urzędu

do 15 czerwca 2017 r. włącznie

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
3.

Niezapowiedziane

wizje

lokalne

komisji

konkursowej

do 30 sierpień 2017 r.

w danych obiektach
4.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

wrzesień 2017 r.

5.

Wręczenie nagród podczas uroczystości Targów Miodu w Muzeum Wsi

8 października 2017 w Muzeum Wsi

Opolskiej

Opolskiej

VIII.

Nagrody

1. Fundatorem nagród w postaci bonów jest Marszałek Województwa Opolskiego.
2. Bony będą współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Ochrona trzmiela
i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
3. Laureat

I

miejsca

w

danej

kategorii

otrzymuje

statuetkę,

dyplom

oraz

bon

w

danej

kategorii

otrzymuje

statuetkę,

dyplom

oraz

bon

w

danej

kategorii

otrzymuje

statuetkę,

dyplom

oraz

bon

o wartości 3 500 zł.
4. Laureat

II

miejsca

o wartości 2 500 zł.
5. Laureat

III

miejsca

o wartości 1 000 zł.
6. Jury może ponadto przyznać nagrodę specjalną „Odkrycie konkursu” dla obiektu niezgłoszonego
do Konkursu, ale wyróżniającego się ukwieceniem i dostrzeżonego podczas wizyt obiektów.
Przyznany bon może wynosić maksymalnie 1 000 zł.
7. „W przypadku laureatów konkursu
będących osobami fizycznymi, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 2032 z póź.zm.) istnieje obowiązek zapłaty
10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody w Konkursie.
Organizator przyznanej nagrody ufunduje dla laureata dodatkową nagrodę
pieniężną, która zostanie przekazana przez Organizatora (jako płatnika) na pokrycie
należnego podatku dochodowego.”
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8. Bony będą związane z branżą ogrodniczą.
9. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagród w komunikacie końcowym.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Święta Plonów – Targów Miodu Muzeum Wsi
Opolskiej.
11. Jury ma prawo przyznać dodatkowe 4 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone bonami łącznie
do kwoty 1 200 zł.
12. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości w mediach, szczególnie przez
patronów medialnych konkursu, a także w Internecie na stronach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.
13. Konkurs jest realizowany ze środków Unii Europejskiej – w ramach projektu „Ochrona trzmiela
i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Kategoria
Bioróżny obiekt

I miejsce

II miejsce

III miejsce

3 500 zł

2 500 zł

1 000 zł

3 500 zł

2 500 zł

1 000 zł

3 500 zł

2 500 zł

1 000 zł

prywatny
Biorożny obiekt
dostępny
Ogródek
działkowy

IX.

Odkrycie konkursu

1 000 zł

4 wyróżnienia

1 200 zł

Ochrona danych osobowych

Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby plebiscytu oraz w celach marketingowych Organizatora
(ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135
z póź. zm.), a także na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych.
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Załącznik 1 do Regulaminu

Regulamin „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie
Województwa Opolskiego
NAZWA ZGŁASZANEGO PODMIOTU
DOKŁADNY ADRES ZGŁASZANEGO PODMIOTU

NAZWA PODKATEGORII KONKURSOWEJ, DO KTÓREJ ZOSTAŁ
ZGŁOSZONY DANY PODMIOT

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT

DANE TELEADRESOWE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODMIOT
(adres, telefon, e-mail)
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA / OPIS ZGŁASZANEGO PODMIOTU

PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO DANY PODMIOT DO KONKURSU
PODPIS OSOBY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
ZAŁĄCZNIK:


Obligatoryjny:

1.

ZDJĘCIA ZGŁASZANEGO PODMIOTU MIN. 3 SZTUKI W WERSJI WYDRUKOWANEJ W KOLORZE WYMIARY MIN. 10x15 cm

UWAGI: WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY DOSTARCZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 CZERWCA 2017 R.
(WŁĄCZNIE) A) OSOBIŚCIE – ADRES: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
45-053 OPOLE, UL. ŻEROMSKIEGO 3, III p.
B) LUB DROGĄ POCZTOWĄ – ADRES: DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
UL. PIASTOWSKA 14, 45-082 OPOLE
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Załącznik 2 do Regulaminu

Karta Oceny Merytorycznej – Bioróżny obiekt prywatny
LP.

Kryterium

1. wygląd ogólny – czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otoczenia

0-5 pkt

2. zastosowanie dodatkowych elementów dekoracyjnych takich jak np. skrzynki, kosze oraz 0-5 pkt
płoty z wikliny, wozy drabiniaste, taczki, elementy małej architektury itp.
3. rodzaj aranżacji roślinno-kwiatowych - różnorodność zastosowanych kwiatów, oraz ich 0-5 pkt
kolorystyka
4. spójność / zharmonizowanie z krajobrazem

0-5 pkt

5. zaangażowanie rodziny / domowników w przedsięwzięcie

0-5 pkt

6. zastosowanie

roślin

miododajnych

sprzyjających

wzrostowi

populacji 0-5 pkt

trzmiela:
Drzewa: jabłoń, czereśnia, akacja, lipa, głóg, śliwa domowa; itd.
Krzewy: róża, malina, czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita, porzeczka czarna; itd.
Pnącza: winobluszcz pięciolistny, glicynia kwiecista; itd.
Byliny: gorczyca, gryka zwyczajna, macierzanka, szałwia lekarska, czosnek ozdobny,
lawenda, tymianek pospolity, wrzos, fiołek ogrodowy; itd.

Karta Oceny Merytorycznej – Bioróżny obiekt dostępny
LP.

Kryterium

1. wygląd ogólny – czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otoczenia

0-5 pkt

2. ukwiecenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury, w tym utrzymanie 0-5 pkt
zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, rabat, trawników, skwerów itp.)
4. rodzaj aranżacji roślinno-kwiatowych - różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich 0-5 pkt
kolorystyka
5. zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz kształtowania krajobrazu przyrodniczego 0-5 pkt

6. spójność / zharmonizowanie z krajobrazem
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0-5 pkt

7. zastosowanie roślin miododajnych sprzyjających wzrostowi populacji 0-5 pkt
trzmiela
Drzewa: jabłoń, czereśnia, akacja, lipa, głóg, śliwa domowa; itd.
Krzewy: róża, malina, czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita, porzeczka czarna;
itd.
Pnącza: winobluszcz pięciolistny, glicynia kwiecista; itd.
Byliny: gorczyca, gryka zwyczajna, macierzanka, szałwia lekarska, czosnek ozdobny,
lawenda, tymianek pospolity, wrzos, fiołek ogrodowy; itd.

Karta Oceny Merytorycznej – ogródek działkowy
LP.

Kryterium

1. wygląd ogólny – czystość, estetyka oraz sposób zagospodarowania otoczenia

0-5 pkt

2. ukwiecenie budynków, posesji oraz elementów małej architektury, w tym utrzymanie 0-5 pkt
zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, rabat, trawników, skwerów itp.)
4. rodzaj aranżacji roślinno-kwiatowych - różnorodność zastosowanych kwiatów oraz ich 0-5 pkt
kolorystyka
5. zaangażowanie społeczności lokalnej na rzecz kształtowania krajobrazu przyrodniczego 0-5 pkt

6. spójność / zharmonizowanie z krajobrazem

0-5 pkt

7. zastosowanie roślin miododajnych sprzyjających wzrostowi populacji 0-5 pkt
trzmiela
Drzewa: jabłoń, czereśnia, akacja, lipa, głóg, śliwa domowa; itd.
Krzewy: róża, malina, czeremcha zwyczajna, kruszyna pospolita, porzeczka czarna;
itd.
Pnącza: winobluszcz pięciolistny, glicynia kwiecista; itd.
Byliny: gorczyca, gryka zwyczajna, macierzanka, szałwia lekarska, czosnek ozdobny,
lawenda, tymianek pospolity, wrzos, fiołek ogrodowy; itd.
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