
Regulamin Konkursu  

na Polską Nagrodę Krajobrazową  

„Krajobrazowe inspiracje” 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Zasady Konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową, zwanego dalej: „Konkursem”, określa    

Regulamin Konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje”, zwany dalej: 

„Regulaminem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54,  

00-922 Warszawa, NIP 7010151052, REGON 141628410, zwana dalej: „GDOŚ”. 

3. Konkurs organizowany jest na podstawie postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej     

sporządzonej we Florencji w dniu 20 października 2000 r. (Dz. U.  z 2006 r. Nr 14, poz. 98). 

§2. 

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, 

zwanej dalej: „Nagrodą”. Zwycięzca konkursu zostanie zgłoszony przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska do udziału w III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Zgłoszenie 

kandydatury odbędzie się zgodnie z Rezolucją Komitetu Ministrów CM/Res (2008) 3 o zasadach 

regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, zwaną dalej: „Rezolucją”. 

§3. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

W konkursie mogą uczestniczyć: 

1) władze lokalne lub regionalne i ich stowarzyszenia, które jako część polityki krajobrazowej 

opracowały środki w celu ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu, które okazały się 

długotrwałe i skuteczne, a zatem mogą służyć jako przykład dla innych organów 

terytorialnych w Europie; 

2) organizacje pozarządowe, które włożyły szczególnie znaczący wkład w ochronę, zarządzanie 

lub planowanie krajobrazu; 

3) władze transgraniczne, lokalne, regionalne lub stowarzyszenia władz lokalnych  

i regionalnych, pod warunkiem wspólnego zarządzania krajobrazem, którego ma dotyczyć 

Nagroda. 

 

 



§ 4. 

Wymagania wobec projektu zgłaszanego w Konkursie 

1. Zgłaszany projekt musi być w pełni ukończony i dostępny dla społeczeństwa przynajmniej 

trzy lata przed złożeniem kandydatury lub przed datą zakończenia konkursu określoną  

w § 6 Regulaminu. 

2. Zgłaszany projekt powinien być przykładem zrównoważonego planowania i gospodarowania 

krajobrazem z aktywnym udziałem społeczeństwa oraz połączony z podnoszeniem wiedzy  

w zakresie wartości i roli krajobrazów. 

§ 5. 

Przedstawienie kandydatur 

1. Kandydatury powinny być zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Do formularza zgłoszeniowego powinny być załączone dodatkowe materiały: 

1) opis projektu (maksymalnie 10 stron) – format PDF; 

2) zdjęcia (maksymalnie 10) – format JPG, rozdzielczość 350 dpi; 

3) postery (maksymalnie 2) – format PDF o wysokiej rozdzielczości lub JPG 350 dpi; 

4) film (maksymalnie 10 minut) – format mpeg 2. 

3. Do każdego projektu należy załączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu. 

4. Projekt wraz z materiałami, o których mowa w ust. 2, będzie wykorzystywany w promowaniu 

Polskiej Nagrody Krajobrazowej oraz w publikacjach i działaniach związanych z realizacją 

postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 

5. GDOŚ zobowiązuje się do podania nazwisk autorów projektu. 

6. Formularz zgłoszeniowy oraz opis projektu powinien być przekazany w języku  polskim oraz 

angielskim. 

7. Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na przekazanie złożonej 

dokumentacji do Sekretariatu Rady Europy jako polskiej kandydatury do Nagrody. 

8. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.  

§6. 

Termin zgłoszenia kandydatur 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 października 2012 r. na adres GDOŚ z dopiskiem: „Polska Nagroda 

Krajobrazowa”, przy czym decyduje data wpływu do GDOŚ. 

§7. 

Wyłonienie zwycięzcy konkursu 

1. Nagroda zostanie przyznana przez jury, powołane przez Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, składające się z reprezentantów z następujących dziedzin: ochrony krajobrazu, 

ekologii krajobrazu, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego oraz 

zrównoważonego rozwoju. 



2. Jury podejmuje decyzje o przyznaniu Polskiej Nagrody Krajobrazowej, zgodnie z kryteriami 

Rady Europy zatwierdzonymi w Rezolucji.  

3. Jury może przyznać wyróżnienia projektom, które będą następnie promowane przez GDOŚ 

jako przykłady dobrych praktyk krajobrazowych.  

4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

§8. 

Ogłoszenie wyników 

Kandydaci zostaną powiadomieni o decyzji jury do dnia 30 listopada 2012 r., a wyniki Konkursu będą 

ogłoszone  na  stronie internetowej: www.gdos.gov.pl. 

  

§9. 

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

 

  

 


