Konkurs
NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019
Już po raz jedenasty Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprosił mieszkańców
województwa, samorządy, stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania, inwestorów,
projektantów, samorządy zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa do
udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.
Głównym celem konkursu jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni
publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania
ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców regionu.
Tegoroczna edycja zbiega się w czasie z 15-leciem członkostwa Polski w UE. W związku z tym
zaplanowaliśmy plebiscyt na Najlepszą Europrzestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego,
która zostanie wybrana spośród wszystkich dotychczas nagrodzonych i wyróżnionych
inwestycji zrealizowanych przy wydatnym finansowaniu UE.
Od początku istnienia konkursu, tj. od 2008 roku, spośród 191 zgłoszonych inwestycji,
zostało nagrodzonych lub wyróżnionych 51 realizacji.
W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą bieżące przedsięwzięcia zrealizowane w
ostatnim czasie (do 30.06.2019 r.) w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa
opolskiego, w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości
ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności
publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.
Kluczowym kryterium oceny inwestycji jest ich wpływ na poprawę jakości życia
mieszkańców, integrację społeczną i wizerunek województwa, sprzyjanie interakcjom
społecznym, wartość użytkowa i estetyczna - wartość dodana dla ocenianej przestrzeni
publicznej.
Niezwykle istotna jest ocena przestrzeni publicznych przez samych mieszkańców
Opolszczyzny, którzy w ramach internetowego głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa Opolskiego 2019 oraz na Najlepszą Europrzestrzeń Publiczną Województwa
Opolskiego także będą mogli wybrać ulubioną inwestycję. Lista realizacji zakwalifikowanych
do głosowania internautów zostanie opublikowana we wrześniu br., na stronie internetowej
www.przestrzen.opolskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na październik br., podczas uroczystości
rozdania nagród. Nagrody mają charakter honorowy – laureat nagrody głównej otrzymuje
pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji. Dodatkowo
okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w
głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.
Do 18 sierpnia br. czekamy na zgłoszenia do konkursu za pomocą poczty elektronicznej na
adres: NPPWO@opolskie.pl, na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie
Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod adresem:
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole,
z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2019”

