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Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego  nr 1187/235/VI/2021 z dnia 19.05.2021r.
Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2021

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja  obrzędów  i  zwyczajów  ludowych, zachowanie wartości  środowiska  kulturowego
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie 
i utrzymanie ładu przestrzennego.
Organizatorem konkursu jest Województwo  Śląskie. Za przebieg merytoryczny odpowiada Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
w Katowicach.

Kategorie konkursu
Konkurs obejmuje następujące kategorie:
Najpiękniejsza wieś 
Najpiękniejsza zagroda wiejska (posesja o funkcjach gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i pracy)
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi (bez udziału środków unijnych)
Najlepsza strona internetowa sołectwa
Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na wsi, świętami  itp.)
Warunki uczestnictwa
	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie określonym w harmonogramie konkursu, w oparciu o załącznik nr 1 wraz z materiałem dokumentującym. Zgłoszenie podpisuje Wójt/Burmistrz Gminy. 
	Uczestniczyć można jednocześnie we wszystkich  pięciu kategoriach konkursu. 

Z terenu gminy można zgłosić tylko 1 wieś, 2 zagrody, 1 przedsięwzięcie odnowy wsi, 1 przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje wsi oraz 1 stronę internetową sołectwa.
Zdobycie II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najpiękniejsza wieś", "najpiękniejsza zagroda" powoduje brak możliwości dalszego udziału w konkursie w tych kategoriach przez okres kolejnych trzech lat. Zdobycie I miejsca może mieć miejsce tylko jeden raz i uniemożliwia dalszy udział w konkursie. 
Zdobycie I, II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi", „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe” oraz "najlepsza strona internetowa sołectwa" uniemożliwia ponowne zgłoszenie projektu przedsięwzięcia do konkursu. 
	Sporządzenie materiałów konkursowych jest obligatoryjne dla każdej kategorii odrębnie.
	Forma pisemna - maksymalnie 1000 znaków na każde kryterium oceny, ilustrowane maksymalnie 8 fotografiami umieszczonymi na planszach formatu A-4 (nie dotyczy strony internetowej).
	Prezentacje multimedialne (pendrive) o długości nieprzekraczającej 20 minut dla kategorii “najpiękniejsza wieś”, “najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi", „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”.

Przedmiotem oceny mogą być tylko strony internetowe istniejące i dostępne w sieci. Materiały nie będą zwracane.
	Wraz z materiałami konkursowymi gmina dołącza do zgłoszenia oświadczenie gminy o możliwości nieodpłatnego wykorzystania zdjęć, prezentacji multimedialnych przez Województwo.
	Jeśli fotografie, prezentacje multimedialne przekazane jako materiał konkursowy będą zawierały wizerunki osób, wymagana będzie zgoda z art. 81 prawa autorskiego na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w materiałach, przy uwzględnieniu wyjątków wskazanych w ww. przepisie.
	Gmina przekazując materiał konkursowy zawierający wizerunki osób zobowiązana jest do odebrania stosownego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, od osób utrwalonych w materiałach.
	Gmina zobowiązana jest do poinformowania osób, których wizerunki zostały utrwalone w materiałach konkursowych, o przekazaniu materiałów Organizatorowi w związku z Konkursem.

	Kryteria i punktacja
A. Najpiękniejsza wieś
Kryteria

Punkty
1. Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego
a) tereny i obiekty publiczne
b) posesje prywatne

0-15
0-15
2. Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi (działające stowarzyszenia, organizacje, plany odnowy wsi itp.).
0-15
3.Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).
0-10
4.Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.
0-10
B. Najpiękniejsza zagroda wiejska
1.Spójność zagrody z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
0-10
2.Estetyka:
a) części mieszkalnej 
b) części gospodarczej /produkcyjnej/ usługowej 
c) części rekreacyjno - wypoczynkowej

0-5
0-5
0-5
3.Umiejętność zaprezentowania zagrody w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.
0-5
4.Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska 
(gospodarka odpadowa  - składowanie obornika, szamba ekologiczne, rozwiązania energooszczędne – kolektory słoneczne itp.)
0-10
C. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

1.Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter przedsięwzięcia.
0-10
2. Odziaływanie na wieś, zakres zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.
0-10
3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację, utrzymanie i realizację.
0-10
4. Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji.

0-10

5. Umiejętność zaprezentowania przedsięwzięcia w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.
0-10

D. Najlepsza strona internetowa sołectwa
1.Łatwość wyszukiwania strony (link do strony gminy, starostwa, województwa, link na stronie gminy 

0-5
2.Szata graficzna strony (plan wsi, zdjęcia itp)

0-10
3.Czytelność strony (przejrzystość umieszczanych danych, łatwość w poszukiwaniu podstawowych danych o sołectwie)

0-10
4.Jakość i ilość informacji umieszczanych na stronie ( historia, położenie, tradycja, kultura, inicjatywy społeczne , aktywność samorządowa społeczności lokalnej, istniejące stowarzyszenia, wizje przyszłości, osiągnięcia, adres e-mail, dane do kontaktu ,sołtys, rada sołecka, zebrania wiejskie – plany, decyzje itp.)
0-10
E. Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje     ludowe

1.Autentyczność i spójność obrzędów i zwyczajów, gwary, muzyki, pieśni i tańców, strojów i rekwizytów  z lokalnym środowiskiem

0-10
2. Umiejętność zaprezentowania przedsięwzięcia w przesłanych materiałach i jakość      przedłożonych materiałów
0-10
3.Zaangażowanie społeczności lokalnej w popularyzowanie i kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów.

0-10
Harmonogram konkursu
Lp. 
Działanie
Wykonawca
Termin wykonania w roku 2021
1
Ogłoszenie konkursu
Zarząd Województwa
do 7 czerwca
2
Powołanie komisji konkursowej 
Zarząd Województwa 
do 30 czerwca
3
Zgłoszenie udziału (zał. nr 1) 
Gminy
do 4 tygodni od dnia ogłoszenia konkursu
4
Rozstrzygnięcie konkursu 
i ogłoszenie wyników
Komisja Konkursowa/Zarząd Województwa
do 15 października
5
Uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień
Zarząd Województwa 
do 30 listopada
Ocena zgłoszeń
	Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa. Zgłoszenia niekompletne pozostają bez rozpatrzenia. 
	Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej określonych w pkt. III.  

Nagrody i wyróżnienia
	Rodzaj, wysokość i odbiorcy nagrody(zł). 
Kategoria
I miejsce zł
II miejsce zł
III miejsce
 zł
odbiorca nagrody





bezpośredni 
rozliczający
Najpiękniejsza wieś 
27 000
20 000
15 000
sołectwo
gmina
Najpiękniejsza zagroda
2 500
2 000
1 500
właściciel posesji 
-
Najlepszy projekt odnowy wsi
8 000
5 000
3 000
sołectwo
gmina
Najlepsza strona internetowa sołectwa
2 000
1 500
1 000
sołectwo
gmina
Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje
7 000
5 000
3 000
sołectwo
gmina
Wyróżnienia we wszystkich kategoriach (kwota ogółem)
16 500
Zależne od rodzaju kategorii 
Najpiękniejsza wieś 
do 7 500

Najpiękniejsza zagroda
do 750

Najlepszy projekt odnowy wsi
do 1 500

Najlepsza strona internetowa sołectwa
do 500

Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje
do 1 500


	Komisja może zaproponować nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagród danego stopnia. 

Nagrody/wyróżnienia dla gmin muszą być przeznaczone na wydatki majątkowe lub bieżące na terenie nagrodzonego sołectwa i cel określony stosowną uchwałą zebrania wiejskiego.
Komisja ma prawo przyznania wyróżnień. 
	Ostatecznego zatwierdzenia listy laureatów dokonuje Zarząd Województwa.
Nagroda/wyróżnienie są przekazywane na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
	Lista laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach zostanie umieszczona na stronach internetowych Województwa Śląskiego.
Przetwarzanie danych osobowych
Przy przetwarzaniu danych osobowych Województwo i Gmina przestrzegają zasad wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
Województwo i Gmina są odrębnymi Administratorami danych osobowych, gdyż:
	istnieją po ich stronie odrębne cele przetwarzania danych osobowych, o których samodzielnie decydują;

decydują, każdy w swoim zakresie, o sposobach przetwarzania tych danych.
	W niezbędnym zakresie dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane Województwu, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e rozporządzenia, do celów związanych z realizacją Konkursu oraz przekazania nagrody lub wyróżnienia, zgodnie z przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Województwo zostały wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Gmina zobowiązana jest do udostępnienia wszystkim osobom uczestniczącym ze strony Gminy w każdym z etapów realizacji Konkursu informacje, o których mowa w ust. 4.
Przekazywane Województwu przez Gminę odpowiednie dokumenty, w tym poświadczone „za zgodność z oryginałem”, powinny zostać pozbawione (zanonimizowane) danych osobowych, które zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych są zbędne do celów wskazanych w ust. 3.
Postanowienia końcowe
	Od propozycji komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień oraz od uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej propozycje nie przysługuje odwołanie.
	Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.

Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej. 



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
						ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice


Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu

Zgłoszenie do konkursu
„Piękna wieś województwa śląskiego”

Gmina  ....................................................... 

zgłasza udział w konkursie w następujących kategoriach:
	

A. Najpiękniejsza wieś		- wieś 	...................................................................
..........................................................................................................................................


B. Najpiękniejsza zagroda wiejska	- zagrodę................................................................
Imię i nazwisko właścicieli		- .............................................................................
·	Adres
 .........................................................................................................................................
·	Telefon			 …………………………………………
·	E-mail	 …………………………………………


C.  Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi (bez udziału środków unijnych)
         
  1)................................................................................................................................
 
D. Najlepsza strona internetowa sołectwa
(należy podać adres strony internetowej sołectwa)..............................................................
……………………………………………………………………………………………..……..…….


E. Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (obrzędy i zwyczaje związane z cyklem prac na wsi, świętami  itp.)
	
1)................................................................................................................................


Osoba z urzędu gminy do kontaktu w sprawie konkursu:

1. Imię i nazwisko ................................................................................................
2. Funkcja              ..............................................................................................
3. tel.                      ..............................................................................................
4. E-mail...............................................................................................................


Oświadczam, że:
	zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" organizowanym przez Województwo Śląskie wraz z załącznikami oraz akceptuję wszystkie jego postanowienia,
	wszystkie podane w zgłoszeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
	udostępniłem/am wszystkim osobom uczestniczącym ze strony Gminy, w każdym z etapów realizacji Konkursu, informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Organizatora,
	poinformowałem/am osoby, których wizerunki zostały utrwalone w materiałach konkursowych, o przekazaniu materiałów Organizatorowi,
	posiadam zgody osób utrwalonych w materiałach konkursowych na rozpowszechnianie ich wizerunków w materiałach, przy uwzględnieniu wyjątków wskazanych w art. 81 prawa autorskiego,

udzielam zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przekazanych materiałów konkursowych w ramach wszystkich publikacji i działań rozpowszechniających i promujących Konkurs, w tym udostępnianie prasie, na stronach internetowych Województwa Śląskiego w celu ich publikacji.


............................................                                             ......................................
             (data)                                                                  (podpis burmistrza /  wójta)



Załącznik nr 2
do Regulaminu konkursu
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 informujemy, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
	przeprowadzenia konkursu,
	informowania i promocji konkursu (działania te mogą także obejmować upublicznienie wizerunku),
	w zakresie zgłoszeń rekomendowanych do przyznania nagrody/wyróżnienia, dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z przekazaniem środków finansowych (wykonywanie obowiązków prawnych związanych z przekazaniem nagrody/wyróżnienia oraz zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) lub obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikające z:
	ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności: art. 11 ust. 2 pkt 7-9, 41 ust. 2 pkt 1),

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w szczególności: art. 39, 68, 69),
uchwały Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,
uchwały Nr V/25/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030,
oraz innych przepisów prawa, w tym rachunkowo-podatkowych,
	w celu prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).

	Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Gmina. Kategorie odnośnych danych osobowych zostały określone w zgłoszeniu do konkursu, obejmują dane umożliwiające oznaczenie uczestników konkursu, dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres email, numer telefonu, adres lokalizacji, a także mogą obejmować inne dane niezbędne do przeprowadzenia konkursu ujawnione w toku jego realizacji.
	Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, obsługę teleinformatyczną oraz bankową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i ew. przekazania środków finansowych. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie/przekazania środków finansowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

