
Co to jest Nagroda Krajobrazowa Rady Europy?

Nagroda Krajobrazowa Rady Europy jest honorowym wyróżnieniem dla inicjatyw, 
które podejmowane są w celu ochrony jakości krajobrazu. 

Nagroda ma formę dyplomu - zwycięzca polskiej edycji konkursu otrzyma Dyplom 
Polskiej Nagrody Krajobrazowej.

Jednocześnie projekty, które spełnią kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej, 
będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej 
zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Jaki jest cel przyznawania Nagrody Krajobrazowej?

Nagroda ma na celu promowanie na arenie międzynarodowej, regionalnych                  
lub lokalnych, zrównoważonych działań dla zapewnienia dobrej jakości krajobrazu.

Nagroda ma zachęcić laureatów do zapewnienia trwałej ochrony, gospodarki              
i/lub planowania krajobrazu na danym obszarze. Jej zadaniem jest docenianie 
przykładnych działań podejmowanych przez władze publiczne i organizacje 
pozarządowe dla osiągnięcia celów jakości krajobrazu oraz podniesienie 
świadomości społeczeństwa obywatelskiego w kwestii krajobrazów, ich roli i zmian           
w nich zachodzących.

Projekt, który otrzyma tytuł krajowego laureata Nagrody Krajobrazowej jest oficjalnie 
zgłaszany jako krajowy kandydat do udziału w kolejnej edycji Nagrody Krajobrazowej 
Rady Europy.

Kto przyznaje Nagrodę Krajobrazową?

Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Nagrodę przyznaje Komitet 
Ministrów, według reguł określonych w Rezolucji Res (2008) 3 o zasadach 
regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, przyjętą przez Komitet 
Ministrów Rady Europy w dniu 20 lutego 2008 r. 

Europejska Nagroda Krajobrazowa przyznawana jest co 2 lata. 

Kto i za jakie działania 
może otrzymać Nagrodę Krajobrazową?

Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Nagroda Krajobrazowa 
może być przyznana lokalnym lub regionalnym organom lub ich stowarzyszeniom, 
organizacjom pozarządowym oraz lokalnym lub regionalnym organom 
transgranicznym.

Nagroda przyznawana jest za przykładowe działania związane z tworzeniem nowych 
krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych 
terenów. Wysoko cenione są również projekty, które angażują lokalną społeczność           
w tego typu działania. 

Inicjatywy te mogą być związane z ze wszystkimi typami krajobrazów takimi jak: 
miejskie, wiejskie, podmiejskie, przemysłowe, zdegradowane, naturalne, górskie, 
nadbrzeżne, kulturowe, itp.

Kto zgłasza kandydatów do Nagrody Krajobrazowej?

Kandydatury do Nagrody Krajobrazowej powinny być przekazane do Sekretariatu 
Rady Europy przez oficjalnych reprezentantów Stron Konwencji. Do reprezentowania 
Polski w ramach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej zobowiązany jest Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska.

Kontakt
sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl
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Jakie są kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej?

Kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej określone są w Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy Res (2008) 3
o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.

Projekt musi być zakończony            
i dostępny dla społeczeństwa 
przez co najmniej trzy lata,             
w chwili przedstawienia 
kandydatury do Sekretariatu Rady 
Europy.

Projekt powinien być częścią 
polityki zrównoważonego rozwoju 
oraz przyczyniać się                           
do wzmacniania środowiskowych, 
społecznych, gospodarczych, 
kulturowych i estetycznych 
wartości krajobrazu. Projekt 
powinien zapewniać działania 
mające na celu zapobieganie          
i naprawianie szkód w strukturze 
krajobrazu oraz wzbogacenie          
i rozwój nowej jakości krajobrazu.

1. Zrównoważony 
rozwój terytorialny

Działania podjęte w projekcie 
powinny być przykładem                      
do naśladowania dobrych praktyk 
krajobrazowych.

2. Wartość wzorcowa

Udział w drodze dialogu 
społecznego  (np. poprzez debaty 
i dyskusje publiczne, spotkania, 
konsultacje),

lub 

w ramach procedur udziału 
społeczeństwa       w działaniach 
realizowanych przez władze 
krajowe, regionalne lub lokalne.

3. Udział 
społeczeństwa

Projekt powinien zawierać 
działania na rzecz podnoszenia 
świadomości społeczeństwa         
w zakresie wartości krajobrazów    
i ich roli oraz zrównoważonego 
zarządzania. 

4. Podnoszenie 
świadomości


