
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uprzejmie informuje, iż Samorząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 marca br. ogłosił 

konkurs pn. „Małopolska Wieś 2019”, który jest skierowany do sołectw z terenu województwa 

małopolskiego. Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które 

aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie 

estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na 

rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają 

wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców, a także inicjatywy na rzecz poprawy 

ochrony środowiska, w tym zwłaszcza powietrza.  

Podmiotem uprawnionym do złożenia zgłoszenia jest wójt/burmistrz gminy, której częścią jest 

sołectwo będące przedmiotem wniosku, pod warunkiem uzyskania podpisu sołtysa. Przedmiotem oceny 

Komisji Konkursowej będą inicjatywy lokalne zrealizowane na terenie sołectwa w ostatnich 5  latach od 

roku poprzedzającego konkurs. Do konkursu mogą zostać zgłoszone maksymalnie dwa sołectwa 

z terenu danej gminy.  

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w skutecznym dotarciu z informacją o konkursie do 

najbardziej zainteresowanych, czyli przedstawicieli społeczności lokalnych. W związku z powyższym 

bardzo proszę o przekazanie wszystkim Sołtysom pisma, które przesyłam w załączeniu.   

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 kwietnia br. (decyduje data wpływu do 

siedziby Urzędu Marszałkowskiego). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce 

Rolnictwo/Konkursy. W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580, ro.sekretariat@umwm.pl).  
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Szanowni Sołtysi Małopolskich Wsi! 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogłoszonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

kolejnej edycji konkursu pn. Małopolska Wieś 2019. Szukamy najpiękniejszych, nowatorskich wsi oraz 

tych, które prezentują się równie pięknie w sieci. Ufamy, że konkurs ukaże Małopolanom życie i pasje 

lokalnych społeczności, a tym samym zachęci turystów do odwiedzania tych urokliwych zakątków.  

 

Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie 

działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana będzie estetyka danej 

miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą lokalne inicjatywy, które pomagają wzmacniać 

tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców, a także inicjatywy na rzecz poprawy ochrony 

środowiska, zwłaszcza powietrza.  

 

Laureatom konkursu zostanie przyznana pomoc finansowa w formie dotacji na rzecz gminy 

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa.  

 

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Rolnictwo/Konkursy pod 

adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1571401,ogloszenie-konkursu-malopolska-wies-2019-

skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html.  

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 kwietnia br. (decyduje data wpływu  

do siedziby Urzędu Marszałkowskiego). W razie pytań proszę o kontakt z Departamentem Rolnictwa 

i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (tel. 12 63 03 580, e-mail: 

ro.sekretariat@umwm.pl). 

 

 

                  Witold Kozłowski                                                                  Łukasz Smółka 
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