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KONKURS PRZYJAZNA WIEŚ 

Cel – wyłonienie najlepszego projektu w zakresie 
infrastruktury zrealizowanego na terenach wiejskich 
przy wsparciu środków unijnych 

 

 Kategorie konkursu: 

  I   Infrastruktura techniczna 

  II  Infrastruktura społeczna 

  III Infrastruktura ekologiczna 

 

 



I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

KRYTERIA OCENY        

 pomysłowość, modelowość i innowacyjność 

 funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu projektu 

 partnerstwo przy realizacji projektu i jego zasięg 

 użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych 

miejsc pracy 

 wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska 

 



ZGŁOSZONE PROJEKTY 

 Obiekty sportowe:  boiska (3)  

 Obiekty na cele kulturalne (1) oraz amfiteatry (2),   

 Kształtowanie przestrzeni publicznej: obiekty sportowe, 
rekreacyjne i na cele kulturalne (4)  

 Parki wodne, spa (1)  

 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (1)  

 Wodociągi i kanalizacja (1) 

 Opieka medyczna: remont budynków, wyposażenie (2) 



Budowanie boiska sportowego                     

z zadaszeniem i zapleczem socjalnym          

w Lenartowicach 

       wielkopolskie 1 



Bory Tucholskie – w labiryntach natury 

budowa amfiteatru w Cekcynie 

      kujawsko – pomorskie 

 
2 



Budowa parku wodnego  

w Wilkasach 

                                         warmińsko - mazurskie 3 



Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy 

ulicą Żeromskiego, a ulicą Kochanowskiego 

w Mielnie 

      zachodniopomorskie 

 

 

4 



Remont obiektu zabytkowego Huty Żelaza 

w Zagwiździu z przeznaczeniem na cele 

społeczno - kulturalne 

        opolskie 5 



Centrum kulturalno – sportowo 

rekreacyjne w Ratanie Górnym 

       dolnośląskie 6 



Zagospodarowanie przestrzeni                      

i powierzchni publicznej centrum wsi 

Łapanów 

             małopolskie 7 



Budowa boiska wielofunkcyjnego            

w Kuźnicy Warężyńskiej 

        śląskie 8 



Budowa oświetlenia uzyskanego z energii 

odnawialnych na obszarach wiejskich 

gminy Strzyżów 

       podkarpackie 9 



Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu 

wokół zbiornika małej retencji na rzece 

Korzennej w Bogorii 

       świętokrzyskie 10 



Kształtowanie przestrzeni publicznej       

w Lipuszu 

        pomorskie 

 

Zagospodarowanie parku wiejskiego 

Remont chodników 

11 



       Kształtowanie przestrzeni publicznej        

w Lipuszu 

        pomorskie 

Urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów, 

Modernizacja GOKSiR 

11b 



Zintegrowany system wodociągowo-

kanalizacyjny 

 w gminie Kąkolewnica Wschodnia 

        Lubelskie 12 



Zagospodarowanie terenu i budowa 

zadaszonego amfiteatru na terenie M-GOK 

w Szadku 

        łódzkie 13 



Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu 

zarządzania placówką poprzez kompleksową 

przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu 

oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia 
 

                                                       mazowieckie 14 



Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach 

Cerkiewnych 

        Podlaskie 15 



II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

KRYTERIA OCENY 
 

 Zasięg i oddziaływanie projektu 
 Wpływ na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc 

pracy, zatrudnianie bezrobotnych 
 współpraca i budowanie partnerstwa osób fizycznych, 

podmiotów społecznych i publicznych 
 Niwelowanie dyskryminacji społecznej i uwzględnianie 

zasad równościowych 
 Zastosowanie innowacji społecznych 

 

 



RODZAJE ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW 

 Domy kultury, centra kulturalne (5) 

 Świetlice wiejskie (2) 

 Biblioteka (1) 

 Muzeum, skansen (2) 

 Kompleksowe zagospodarowanie terenu na cele 
rekreacyjno – sportowe (2) 

 Basen i spa (1) 

 Przedszkole (1) 

 

 



Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjno – 

Turystycznego w nadjeziornej miejscowości gminy Wągrowiec 

       wielkopolskie 1 



Remont świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz 

przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla 

pieszych w  miejscowości Zelgno 

      kujawsko - pomorskie 2 



Remont świetlicy wiejskiej w budynku pastorówki oraz 

przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla 

pieszych w  miejscowości Zelgno 

      kujawsko - pomorskie 2 



Szlak dziedzictwa historycznego gminy Marianowo: Historie 

rodzinne ocalić od zapomnienia – utworzenie miejsc pamięci, 

tradycji i kultury w świetlicach wiejskich 

      zachodniopomorskie 3 



Adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na 

cele kulturalno – społeczne wsi Niezdrowice 

              opolskie 4 



Adaptacja istniejącego budynku szkoły podstawowej na 

cele kulturalno – społeczne wsi Niezdrowice 

              opolskie 4 



Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z 

dostosowaniem do funkcji muzealnej 

             dolnośląskie 5 



Modernizacja zabytkowego spichlerza w Galowicach z 

dostosowaniem do funkcji muzealnej 

             dolnośląskie 5 



Utworzenie Domu Polsko – Słowackiego i rozwój 

transgranicznych klimatów w gminie Brzeźnica 

       małopolskie 6 



Utworzenie Domu Polsko – Słowackiego i rozwój 

transgranicznych klimatów w gminie Brzeźnica 

       małopolskie 6 



Nautica – ośrodek turystyki kwalifikowanej w 

Gorzycach - budowa krytej pływalni 

                  śląskie 7 



Nautica – ośrodek turystyki kwalifikowanej w 

Gorzycach - budowa krytej pływalni 

                  śląskie 7 



Czas na pierwsze przedszkole w gminie Majdan 

Królewski 

           podkarpackie 8 



Czas na pierwsze przedszkole w gminie Majdan 

Królewski 

           podkarpackie 8 



Rewitalizacja terenów dymarkowskich                   w 

miejscowości Nowa Słupia 

       świętokrzyskie 
9 



Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez 

modernizację domu podcieniowego w Miłocinie   w 

gminie Cedry Wielkie 

            pomorskie 10 



Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez 

modernizację domu podcieniowego w Miłocinie   w 

gminie Cedry Wielkie 

            pomorskie 10 



Rozbudowa oraz adaptacja budynku komunalnego             z 

przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury 

       lubelskie 11 



Zagospodarowanie kompleksu zamkowego                        w 

miejscowości Besiekiery                                     łódzkie 

        12 



Zagospodarowanie kompleksu zamkowego                        w 

miejscowości Besiekiery                                     łódzkie 

        12 



Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu 

Kultury oraz jego wyposażenie 

       mazowieckie 13 



Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu 

Kultury oraz jego wyposażenie 

       mazowieckie 13 



Ośrodek Edukacji ekologicznej w Siemianówce 

       podlaskie 14 



Ośrodek Edukacji ekologicznej w Siemianówce 

       podlaskie 14 



III   INFRASTRUKTURA EKOLOGICZNA 

KRYTERIA OCENY 

 

 realizacja zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego, lokalnymi planami 

rozwoju, wpływająca na poprawę środowiska naturalnego 

 Wykorzystująca odnawialne źródła energii 

 Angażująca lokalną społeczność i budująca partnerstwo z organizacjami 

prowadzącymi działania proekologiczne 

 eko innowacyjna i wpływająca na pro środowiskowe zmiany w strukturze 

lokalnej przedsiębiorczości 

 Uwzględniająca działania edukacyjne związane z ochroną środowiska 

 zasięg projektu i powiązanie z innymi działaniami 

 



Budowa ekologicznej mini przystani wraz z systemami odbioru i 

segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko 

– mazurskiego – gmina Iława 

     warmińsko - mazurskie 1 



Rozbudowa innowacyjnej infrastruktury technicznej Ośrodka 

Szkoleniowo – Badawczego w zakresie energii odnawialnej w 

Ostoi położonego w Euroregionie Pomerania 

       zachodniopomorskie 2 



Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę 

ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach 

                               opolskie 3 



Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew, gmina 

Jedlicze, powiat krośnieński 

                       podkarpackie 4 



Budowa zespołu instalacji solarnych w gminie Przywidz – Słońce 

w Przywidzu 

                         pomorskie 5 



Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Puchaczów 

                             lubelskie 6 



Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – podstrefa Sławno, poprzez modernizację dróg dojazdowych 

oraz skanalizowanie terenów 

                              łódzkie 7 



Dziękuję za uwagę 

        


