PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU KRAJE VYSOČINA S NÁZVEM
SKUTEK ROKU 2010
Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž pro veřejnost s názvem Skutek roku 2010. Cílem soutěže je
vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru.
Zároveň chceme poděkovat právě těm, kteří se v těchto oblastech angažovali. Každá
aktivita, která bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity další. Realizátoři
nejlépe hodnocených aktivit se zúčastní slavnostního předání cen, které se uskuteční
7. 6. 2011 na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. V rámci tohoto vyhlášení bude
vítězům jednotlivých kategorií na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina o udělení
ceny, tato cena předána.
Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21, který je zaměřen na přeshraniční, českorakouskou výměnu zkušeností v rámci místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
Oceněny budou skutky jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob.
Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, které se uskuteční v Dolním
Rakousku v roce 2012.

JEDNOTLIVCI
1. Komu je ocenění udělováno
•

Fyzickým osobám (jednotlivcům)

Základní podmínkou účasti v soutěži je, aby hodnocený skutek byl realizován v roce 2010 na
území kraje Vysočina.
2. V jakých kategoriích je ocenění udělováno:
•

1 – Sociálně-zdravotní oblast:
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při poskytování a rozvoji
sociálních aktivit, podpoře zdraví a zdravotně postiženým.

•

2 – Kultura a umění:
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která přispěla k rozvoji kultury a umění na
Vysočině.

•

3 – Životní prostředí:
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při ochraně životního
prostředí Vysočiny.
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•

4 – Volný čas dětí a mládeže:
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla rozvíjet práci s dětmi a
mládeží na Vysočině.

•

5 – Poradenství, osvěta, vzdělávání:
V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit
na Vysočině.

3. Nominace
•

Navrhovatel nominace uvede své jméno, adresu trvalého bydliště (tyto údaje budou
neveřejné), jméno nominované osoby včetně stručného popisu nominovaného
skutku.

•

Návrh se podává na předepsaném formuláři. Formulář bude k dispozici na www.krvysocina.cz, nebo na distribuovaných letácích, které budou k dispozici v knihovnách,
v infocentrech a v novinách Kraj Vysočina. V listinné podobě lze nominaci zaslat na
adresu: Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku
prosím připište SKUTEK ROKU 2010).

•

Nominace bude probíhat od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011.

•

Navrhovatel není omezen počtem návrhů.

•

Nominovaný bude osloven a spolu s ním bude upřesněn popis nominovaného skutku
(na základě podnětu nominujícího) a vyžádán souhlas se zveřejněním údajů.

•

Odborný dohled nad nominacemi a rozdělení do kategorií bude mít Pracovní skupina
pro NNO KrÚ Vysočina.

4. Hlasování
•

Od 1. 3. 2011 do 8. 4. 2011 bude probíhat veřejné hlasování.

•

Způsoby hlasování


elektronické - prostřednictvím internetových stránek na www.kr-vysocina.cz



písemné – pomocí vyplněného hlasovacího lístku, který bude k dispozici na
internetových stránkách www.kr-vysocina.cz, nebo na vyžádání u kontaktních
osob soutěže.

•

Oprávněn hlasovat je pouze občan kraje Vysočina (dle trvalého bydliště), který může
dát v každé kategorii pouze jeden hlas.

•

Nad regulérností hlasování bude dohlížet Pracovní skupina pro NNO KrÚ Vysočina.
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•

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ověření platnosti zaslaných hlasů a
případného vyřazení prokazatelně neplatných hlasů.

5. Vyhlášení a předání cen
•

Vítězi jednotlivých kategorií obdrží cenu kraje Vysočina a věcný dar. Slavnostní
předání cen proběhne na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou 7. 6. 2011.
Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na www.kr-vysocina.cz

PRÁVNICKÉ OSOBY
1. Komu je ocenění udělováno
•

Právnickým osobám – obcím, nevládním neziskovým organizacím (NNO), místním
akčním skupinám (MAS) a ostatním organizacím

Základní podmínkou účasti v soutěži je, aby byl hodnocený projekt realizován v roce 2010 na
území kraje Vysočina.
2. V jakých kategoriích je ocenění udělováno:
•

1 – Sociální oblast – rodina, senioři, mládež.

•

2 – Ekonomická oblast – zemědělství, uplatnění na trhu, spolupráce.

•

3 – Oblast sídel, staveb a bydlení – utváření, revitalizace a oživení center.

•

4 – Oblast životního prostředí – udržitelná energie, alternativní řešení dopravy a
ochrana životního prostředí.

3.

Nominace
•

Projekty se přihlašují na předepsaném formuláři. Formulář bude k dispozici na
www.kr-vysocina.cz, nebo na distribuovaných letácích, které budou k dispozici
v knihovnách, v infocentrech a v novinách Kraj Vysočina. V listinné podobě lze
nominaci zaslat na adresu: Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33
Jihlava (na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2010).

•

Nominace bude probíhat od 1. 1. 2011 do 30. 3. 2011.

•

Pro jeden projekt je přípustná pouze jedna nominace.

•

Odborný dohled nad nominacemi a rozdělení do kategorií bude mít Pracovní skupina
pro NNO KrÚ Vysočina.

3

4. Hodnocení projektů
•

Projekty jsou hodnoceny bodovou stupnicí 1 až 5 podle originality, zapojení občanů
a hospodářské, sociální a ekologické udržitelnosti. Aby byla dána šance i malým
obcím a organizacím, bude každá kategorie ještě rozdělena na projekty realizované v
obcích do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel.

•

Projekty budou hodnoceny odbornou pracovní skupinou v tomto složení:
Radní kraje pro oblast regionálního rozvoje
Pracovní skupina KrÚ Vysočina pro NNO
Zástupci Koordinačního uskupení neziskových organizací kraje Vysočina (KOUS)
Zástupce podnikatelského sektoru
Zástupci regionálních médií

6. Vyhlášení výsledků
•

Vítězi jednotlivých kategorií obdrží cenu kraje Vysočina a věcný dar. Slavnostní
předání cen proběhne na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou 7. 6. 2011.
Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na www.kr-vysocina.cz

•

Vítězné projekty všech kategorií společně s vítězem krajského soutěže VESNICE
ROKU 2011 a projekty oceněné Odbornou pracovní skupinou v rámci soutěže ZLATÁ
JEŘABINA 2010 postoupí do přeshraniční soutěže, kde budou hodnoceny společně s
vítěznými rakouskými projekty. Všechny úspěšné projekty budou uveřejněny v
dvojjazyčné publikaci Dobré praxe.

Více informací poskytnou pracovníci Odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina
Kontaktní osoby:
Josef Kodet (tel.: 564 602 549, e-mail: kodet.j@kr-vysocina.cz)
Marta Vencovská (tel.: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz)
Markéta Fous (tel.: 564 602 556, e-mail: fous.m@kr-vysocina.cz)
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