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Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

    

  
 
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
Ogłasza konkurs   

 

„PRZYJAZNA WIEŚ” 

na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury  
realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych 

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty w zakresie 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ i SPOŁECZNEJ na obszarach wiejskich województwa opolskiego, 
współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.  
 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie 
i odesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Sekretariat Regionalny KSOW 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

 
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje 
największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Dane teleadresowe 
sekretariatów regionalnych znajdują się na stronie www.ksow.pl w zakładkach poszczególnych województw.  

Zgłoszenia należy składać WYŁĄCZNIE NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU w terminie od dnia ogłoszenia 
niniejszego konkursu do dnia 27 września 2013 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą 
brały udziału w konkursie. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  

Dla laureatów konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przewidział następujące nagrody 
finansowe lub rzeczowe o łącznej wartości do 44.000 zł brutto odpowiednio w każdej z kategorii za: 

 
Kategoria I 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kategoria II 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

I miejsce 9 000 9 000 

II miejsce 7 500 7 500 

III miejsce 5 500 5 500 

Razem 22 000 22 000 

Łącznie: 44 000 

 
Zarząd Województwa Opolskiego ma prawo przyznać wyróżnienie w wysokości 1 000 zł. brutto dla jednego 

projektu za szczególne dokonania. Nagrodzone projekty zostaną opublikowane w bazie dobrych praktyk na 

stronie internetowej KSOW. 

W przypadku braku zgłoszeń w jednej z dwóch kategorii lub liczby zgłoszeń mniej niż 3 w danej kategorii, 
środki niewykorzystane można przeznaczyć na wzrost wartości nagród w drugiej kategorii.  
 

Regulamin konkursu 

Formularz zgłoszeniowy 

 Kryteria oceny – infrastruktura społeczna  

Kryteria oceny – infrastruktura techniczna 
 

Kontakt: 
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Opolskiego  
tel. (77) 44 83 250, fax. (77) 44 83 215 
e-mail: ksow@opolskie.pl  


