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wg rozdzielnika

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały nr 916/2019 z dnia 

11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 

Opolskiego 2019”, zapraszam do wzięcia udziału w jedenastej edycji konkursu: 

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni 

publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów 

urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie 

świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. 

W ramach konkursu ocenione zostaną przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej 

do 30.06.2019 r., polegające m.in. na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych funkcjonalności: 

ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, terenów zdegradowanych, obiektów 

użyteczności publicznej podnoszących ich atrakcyjność i konkurencyjność, w następujących 

kategoriach:

 przestrzeń publiczna,
 obiekt użyteczności publicznej.

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem 

Marszałka Województwa, działająca w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny na stronie 

internetowej www.przestrzen.opolskie.pl.

Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia. 

Ogłoszenie wyników, w tym zdobywców Nagród Głównych Marszałka Województwa, 

wyróżnionych realizacji oraz laureata Konkursu Internautów przewidziane jest w październiku br., 

podczas uroczystości rozdania nagród.

DRP-III.7635.1.4.2019.EP Opole, dnia  17 czerwca 2019 roku

http://www.przestrzen.opolskie.pl/
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Zgłoszenia do konkursu wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym należy złożyć pocztą 

elektroniczną na adres NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście, 

na adres: 

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Hallera 9, 45-082 Opole
z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2019”

w terminie do 18 sierpnia 2019 roku.

Tegorocznej edycji konkursu towarzyszył będzie konkurs Internautów na Najlepszą Przestrzeń 

Publiczną Województwa Opolskiego 2019 oraz z okazji jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w UE 

plebiscyt na Najlepszą Europrzestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego, tj. przedsięwzięcie, które 

zostało zrealizowane dzięki środkom UE i zyskało spośród realizacji nagrodzonych i wyróżnionych 

w dotychczasowych edycjach konkursu największe uznanie mieszkańców województwa.

Mając na uwadze potrzebę dotarcia informacji o organizowanym konkursie do jak najszerszego 

grona potencjalnych jego uczestników, proszę o rozpropagowanie niniejszej informacji na terenie 

gminy, w tym o zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu załączonego plakatu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki 

Regionalnej i Przestrzennej UMWO. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są Małgorzata Błaszczyk-

Leśniak i Elżbieta Pawlik, tel. 77 44 82 135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl, e.pawlik@opolskie.pl lub 

NPPWO@opolskie.pl.

Z poważaniem

                                             

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła
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W załączeniu:

1. Regulamin Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2019

2. Załącznik do Regulaminu  nr 1 Formularz zgłoszenia realizacji do Konkursu

3. Załącznik do Regulaminu nr 2 Oświadczenie osoby fizycznej

4. Plakat

Sprawę prowadzi:  Elżbieta Pawlik
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