
STAŇTE SE 
VESNICÍ ROKU 
2023

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

•    Jste obec (město či městys) vesnického
     charakteru do 7 500 obyvatel?

•    Máte zpracovaný vlastní strategický dokument
      zabývající se rozvojem obce?

Pokud odpovíte ANO, 
nic vám nebrání se soutěže zúčastnit.  

JAK A KDY SE PŘIHLÁSIT?
Veškeré informace naleznete na webových 
stránkách soutěže:

www.vesniceroku.cz

Hlásit se můžete do 28. dubna 2023.

CO VÁM SOUTĚŽ 
MŮŽE PŘINÉST?

•  oživení dění v obci
•  posílení místní identity
•  zviditelnění obce
•  poděkování občanům, zástupcům
   spolků a organizací 
•  �nanční odměna
•  ocenění práce vedení obce

     

CO SE HODNOTÍ?

•  koncepční dokumenty
•  společenský život
•  aktivity občanů
•  podnikání
•  péče o stavební fond a obraz vesnice
•  občanská vybavenost, inženýrské sítě, 
    úspory energií
•  péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
•  péče o krajinu
•  připravované záměry
•  informační technologie        

Zapojte se do soutěže o "nej" vesnici



KDO SOUTĚŽ 
ORGANIZUJE?

Vyhlašovatelé
   • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
   • Ministerstvo zemědělství ČR
   • Spolek pro obnovu venkova ČR
   • Svaz měst a obcí ČR

Spoluvyhlašovatelé
   • Kancelář prezidenta republiky
   • Ministerstvo životního prostředí ČR
   • Ministerstvo kultury ČR
   • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
   • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
   • Sdružení místních samospráv ČR
   • Asociace krajů ČR
   • Národní síť Místních akčních skupin ČR
       

JAKÁ OCENĚNÍ MŮŽETE ZÍSKAT?

Stuhy
   • ZLATÁ (za vítězství v krajském kole)
   • MODRÁ (za společenský život)
   • BÍLÁ (za činnost mládeže)
   • ZELENÁ (za péči o zeleň a životní prostředí)
   • ORANŽOVÁ (za spolupráci obce a zemědělského subjektu)

 

Diplomy
   • za vzorné vedení kroniky
   • za rozvíjení lidových tradic
   • za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
   • za příkladnou péči o historickou zástavbu obce
   • inovativní obec
Vesnická knihovna roku
Cena naděje pro živý venkov
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova

      www.vesniceroku.cz   vesniceroku.cz vesniceroku@mmr.cz


