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Soutěž Vesnice roku 2020
Přihláška nejpozději do 30. dubna 2020.
Doručit přihlášku na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj. V případě zaslání
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb neplatí poštovní razítko.
1) Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
k rukám Ing. Miroslavy Tiché, tajemnice soutěže
nejpozději do 30. dubna 2020, do 16 hod.
Kompletní přihláška:
o formulář přihlášky v listinné podobě, podepsaný, s razítkem
o datový nosič, který bude obsahovat: formulář přihlášky, charakteristiku obce,
doklad o zaplacení registračního poplatku, fotografie.
Elektronický formulář přihlášky je k dispozici na: www.vesniceroku.cz. Elektronický
formulář účastník vyplní, uloží na pevný disk, vytiskne, podepíše a opatří razítkem.

Soutěž Vesnice roku 2020
Přílohy (pouze v elektronické podobě):
o charakteristika obce zpracovaná podle přílohy podmínek soutěže
o doklad o úhradě registračního poplatku
o fotografie obce
❖ formát jpg; cca 15 fotografií, např. náves, kostel, kaplička, veřejná
prostranství, zeleň, krajina;
❖ cca 15 fotografií zachycujících společenský a spolkový život
❖ cca 5 fotografií stavby v kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Fotografie budou použity pro účely propagace soutěže (brožury, publikace, pohledy
apod.).
2) Prostřednictvím datové schránky: 26iaava
nejpozději do 30. dubna 2020, do 23:59 hod.
pouze formulář přihlášky (v elektronické podobě, z datové schránky soutěžící
obce).
Přílohy v elektronické podobě (charakteristika obce, doklad o zaplacení registračního
poplatku, fotografie) následně odeslat prostřednictvím datového uložiště
(např. www.uschovna.cz).

Soutěž Vesnice roku 2020 - harmonogram
podepsání podmínek a vyhlášení 26. ročníku soutěže

25. 2.

příjem přihlášek

25. 2. - 30. 4.

hodnocení krajských kol

4. 5. - 30. 6.

slavnostní předávání ocenění krajských kol

1. 7. – 25. 8.

hodnocení celostátního kola soutěže

30. 8. - 5. 9.

hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2020

7. - 11. 9.

vyhlášení vítězů Oranžové a Zelené stuhy ČR roku 2020

6. 10.

vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích

13. 9.

slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici

3. 10.

Ocenění Oranžová stuha
Obec, které bylo uděleno ocenění v rámci krajského kola soutěže:
dotace do výše 600 000 Kč
(dle platných Zásad podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova)
Celostátní kolo
3. místo – celkem 700 tis. Kč
2. místo – celkem 800 tis. Kč
1. místo – celkem 900 tis. Kč

Vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady
partnerství obce a zemědělského subjektu nebo dobrovolné organizace z rezortu
zemědělství při obnově vesnice a rozvoji venkova.
Ze strany obce může být partnerství naplňováno v rámci
DSO nebo místní MAS.

Ocenění Oranžová stuha
Předmětem hodnocení je spolupráce obcí a zemědělských subjektů v těchto
oblastech:
1. podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce,
2. péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu,
3. koncepční dokumenty, společné projekty, na kterých se podílel
zemědělský subjekt,
4. místní produkty a jejich marketing,
5. využití netradičních zdrojů energie v hodnocené obci a jejich přínos pro
obec,
6. společenské aktivity spojené se zemědělstvím.

Ocenění Oranžová stuha

Koncepční dokumenty a společné projekty
o realizace komplexních pozemkových úprav a realizace jiných návrhů obnovy
krajiny (např. dílčích pozemkových úprav),
o přípravy a aktualizace
územního plánu obce,
o projekty financované
z evropských (PRV) i národních zdrojů
o projekty spolupráce; LEADER

Ze strany obce může být partnerství naplňováno v rámci
DSO nebo místní MAS.

Vodohospodářská opatření

Vodní nádrž Blatnice

Blatnička – řešení přívalových srážek

Aktivita občanů

Ocenění Oranžová stuha
Program rozvoje venkova 2014 – 2020
Název: Polní cesta C 2 Kněžice u Ronova
Registrační číslo: 16/000/0431b/451/000013
Žadatel, příjemce dotace: Státní pozemkový úřad-pracoviště Chrudim

Ocenění Oranžová stuha
Původní zemědělský objekt
LEADER
MAS Boskovicko

Ocenění Oranžová stuha

Ocenění Oranžová stuha
Obec Sebranice

Kniha příběh lnu je snahou o připomenutí faktu,
že len a výrobky z něho zhotovené nás provázejí
už několik tisíciletí a během několika posledních
let se z našich polí vytrácel, až úplně zmizel.

Kniha je věnována hrdé a krásné rostlině druhového jména len.
… je vyjádřením obdivu generacím rolníků, přadlen, tkalců a příslušníkům cechů
a řemesel, kteří se náročnou a těžkou prací se lnem zbývali.
Zdroj: PŘÍBĚH LNU Lenka a Jiří Kmoškovi

Ocenění Oranžová stuha

Obec Borovník – 2. místo 2018
Počet obyvatel k 1.1.2018: 103 obyvatel
7. ročník - TraktorŠou Borovník

Ocenění oranžová stuha
Obec Kozojídky – 1. místo 2015
Počet obyvatel 2015: 515
o vinařská a ovocnářská obec
o bioplynová stanice
o dívčí folková skupina Rózinky

Ocenění Oranžová stuha
Projekty spolupráce PRV/LEADER
MAS Poorlicko, MAS Pochlumí, MAS Strážnicko
Registrační číslo: 12/015/4210a/231/000021
Název: Venkovské tradice v krajině II.
Registrační číslo: 12/015/4210a/564/000023
Název: Společně oživujeme historii venkova
V rámci projektu vznikla návštěvnická místa s vazbou
na ovocnářství v řadě oživených venkovských stavení
spojených s prodejem místních produktů vyráběných
místními zemědělci a výrobci za podpory obcí a
spolků.

Ocenění Oranžová stuha

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Reg. č. 18/002/19210/780/020/000655
Bedýnky k distribuci zeleniny k zákazníkům
Ekofarma Šelongovi, Pustějov
o pravidelný odběr zeleniny v bedýnkách
navýší počet odběratelů
o prodeje zeleniny formou bedýnek v duchu
komunitou podporovaného zemědělství
o krátké dodavatelské řetězce a místní trhy

Ocenění Oranžová stuha
CHYRTÝ VENKOV

OBNOVA A ROZVOJ SLUŽEB NA VENKOVĚ

Chytrý venkov je o lidech. Jde o venkovské občany, kteří se ujímají iniciativy při hledání
praktických řešení vedoucí ke zlepšení kvality života na venkově; překročit hranice jednotlivých
izolovaných iniciativ.
chytrý – využívat digitální technologie, které jsou ale jen jednim z dostupnych nastrojů
„inteligentní komunity“
chytrý – myslet i na to, co je mimo vlastní obce, se zapojením okolní venkovské krajiny,
skupiny obcí, malých měst a take s vazbami na velká města

chytrý – zakládat nové formy spolupráce a sdružení (mezi zemědělci a dalšími venkovskými
aktéry, obecními správami, soukromým sektorem a občanskou společnosti a také mezi
přístupem zdola nahoru a shora dolů
chytrý – myslet na sebe sama (inventura vlastních zdrojů)

Chytrý venkov se zaměřuje více na místní komunity,
které berou svou budoucnost do vlastních rukou.

Ocenění Oranžová stuha
CHYTRÝ VENKOV

ZDROJ: EU RURAL REVIEW Č. 26/2018

Ocenění Oranžová stuha
Několik rad na závěr
•

Prezentace obce – starosta, zastupitelé, občané, partneři, MAS….

•

Účast obce ve více ročnících

•

Doprava hodnotitelské komise

•

Aktivní musí být obec, ne hodnotitelská komise

•

Připravit všechny strategické a rozvojové dokumenty

•

Vhodný způsob prezentace (traktor, koloběžky, historická vozidla..)

•

Jednotný výklad pro všechny členy hodnotitelské komise

•

Kulturní program

•

Časový harmonogram (délka prezentace je dopředu známá)

•

Člen hodnotitelské komise není robot

•

Hodnotitelská komise není inspekce

•

Soutěž Vesnice roku není soutěž

Zemědělství prezentuje odkaz minulosti i příslib rozvoje budoucnosti

Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků.
Čím více se do spolupráce dá, tím více přináší.
dagmar.adamkova@szif.cz
Státní zemědělský intervenční fond
Regionální odbor Brno

