
 
 
 
Regulamin Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2006 
Edycja VII 
 
 

1. Patronat Konkursu:  
Marszałek Województwa Śląskiego – Michał Czarski 

 
2. Organizator Konkursu:  

Zarząd Województwa Śląskiego 
 

3. Cele Konkursu: 
Celem Konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" jest: 

 
 wskazanie najlepszych realizacji przestrzeni publicznych w województwie śląskim 

w danym roku 
 promocja projektów kształtujących przestrzeń publiczną województwa 
 nagrodzenie i promocja gmin dbających o rozwój swych przestrzeni publicznych 
 nagrodzenie i promocja projektantów tworzących wysokiej jakości projekty przestrzeni 

publicznej 
 kształtowanie świadomości społecznej z zakresie kształtowania przestrzeni 

 
4.  Forma i przedmiot Konkursu 
 Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do gmin i powiatów prowadzących 
 określoną politykę przestrzenną, a także do inwestorów i projektantów  uczestniczących   
      w tym procesie. 
 
 Przedmiotem Konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego"    
      są realizacje urbanistyczno-architektoniczne dotyczące: 

 zagospodarowania wnętrz urbanistycznych, centrów miejskich, placów, ciągów 
widokowych, deptaków itp., wnoszące wkład w definiowanie przestrzeni publicznych 
oraz tworzące atrakcyjny kontekst dla przyszłego rozwoju, 

 zagospodarowania terenów zdegradowanych dla celów publicznych, wnoszące wkład 
w ochronę terenów najmniej zainwestowanych, zielonych i otwartych. 

 
5. Sposób oceny prac 
 Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez: 
 

1. pracowników Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego pod względem 

formalnym 

2. internautów 

3. Jury Konkursowe 

 
 1.  Pracownicy Wydziału Strategii i Planowania Przestrzennego są zobowiązani   
             do sprawdzenia prac pod względem formalnym (poprawności formularzy, kompletności 
 prac, wymaganych załączników i zgodności tematu projektu z Przedmiotem Konkursu 
 i Warunkami Uczestnictwa). 
 



 
 2.  Ocenę przez internautów należy rozumieć jako możliwość wyrażenia opinii przez 
 wszystkich zainteresowanych konkursem "Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
 Województwa Śląskiego", poprzez zagłosowanie na wybrane realizacje konkursowe   
              na stronach internetowych Województwa Śląskiego: www.silesia-region.pl. Pracy, która 
 otrzyma największą ilość głosów zostanie przyznana Nagroda Internatów. Wśród osób 
 głosujących przez internet na posiedzeniu Jury zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 
  
 3.  Jury Konkursowe przyzna Nagrodę Marszałka oraz Wyróżnienie na podstawie 
 jawnego głosowania poprzedzonego dyskusją i zakończonego sporządzeniem 
 pisemnego protokołu z uzasadnieniem wyboru. 
 
 Zdobycie Nagrody Internatów nie jest równoznaczne z uzyskaniem Nagrody   
             Marszałka lub Wyróżnienia. 
  

6. Warunki uczestnictwa 
 Do nagrody "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" można zgłaszać 
 prace zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego i zrealizowane do dnia 31 
 grudnia 2005 roku. 
 Zgłoszenia – na Kartach Zgłoszeniowych – dokonuje Lider (tj. zgłaszający lub 
 odpowiedzialny za realizację projektu właściwy: starosta / prezydent / burmistrz / 
 wójt / główny projektant / SARP / TUP). 
 Liczba propozycji zgłoszonych przez jeden podmiot nie jest ograniczona. 

 
7. Forma zgłoszenia 
 Zgłoszenie udziału w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
 Śląskiego" następuje przez złożenie następujących dokumentów potwierdzających 
 spełnienie warunków konkursowych: 

 
 Karta Zgłoszeniowa – zgodna z załączonym wzorem (do pobrania z www.silesia-

region.pl) – wypełniona w sposób kompletny w formie elektronicznej 
 Zdjęcia zgłaszanej realizacji – min. cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia 

fotograficzne – w zapisie cyfrowym (format jpg o rozdzielczości min. 300 dpi, min. 
13x18cm). 

 Projekt zagospodarowania działki – (zeskanowany) – orientujący lokalizację 
realizacji konkursowej. 

 
 Zgłoszenia propozycji do konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
 Śląskiego" dokonuje się pocztą elektroniczną na adres: NPPWS@silesia-region.pl, 
 bądź na nośniku cyfrowym na adres: Sekretariat Wydziału Strategii i Planowania 
 Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice 
 ul. Ligonia 46, z dopiskiem "KONKURS NPPWŚ 2006". 
 

8. Jury Konkursowe 
 

 Przewodniczący jury konkursowego - Marszałek Województwa Śląskiego Michał 
Czarski 

 Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
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9. Terminarz  

 

  Ogłoszenie konkursu 13 marca 2006 

  Składanie zgłoszeń do 15 maja 2006 

  Ocena przez internautów 
17 maja - 7 czerwca 

2006 

  Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez jury 7 czerwca 2006 

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (WSPÓLNIE Z     
  KONKURSEM WOJEWODY NA ARCHITEKTURĘ ROKU) 

19 czerwca 2006 

  Wystawa pokonkursowa od 19 czerwca 2005 

 
10. Nagrody 

Przewidziane są nagrody dla autorów (projektantów) nagrodzonych prac oraz 
jednocześnie dla gminy, na terenie której projekt został zrealizowany, z przeznaczeniem na 
działania związane z poprawieniem jakości przestrzeni publicznej gminy.  
Łączna pula nagród finansowych wynosi 45 000 zł brutto, w tym: 

 
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego 
 

 dla autora projektu 12 500 zł 

 dla gminy/miasta 12 500 zł 
 

Wyróżnienie 
 

 dla autora projektu 7 500 zł 

 dla gminy/miasta 7 500 zł 
 

Nagroda Internautów 
 

 dla autora projektu 2 500 zł 

 dla gminy/miasta 2 500 zł 
 

Nagrody przyznane realizacjom urbanistyczno-architektonicznym w konkursie  
 "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" wręczone zostaną przez 
 Marszałka Województwa Śląskiego podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.  
 Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na konta bankowe wskazane w 
 formularzu zgłoszeniowym. 
 Nagrodzone osoby są zobowiązane do zaprezentowania swojego projektu osobom 
 obecnym na wręczeniu nagród. 
 
 Wśród osób biorących udział w głosowaniu internetowym rozlosowane  zostanie pięć     
      sztuk pamięci typu pendrive 128MB. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową. 
 
 Jury zastrzega sobie prawo zmiany liczby i wysokości nagród. 

 
 



 
11. Publikacja 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w folderze pokonkursowym. 

 
12. Informacje dodatkowe 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zamieszczonych w punkcie 9. 
Warunków Konkursu. 
Wszelkie dodatkowe informacje, bezpłatne warunki konkursu oraz kartę zgłoszeniową 
można uzyskać u sekretarza organizacyjnego konkursu: 

 
 mgr inż. arch. Katarzyna Mateja 
 tel. +48 (32) 20 78 384  
 e-mail: NPPWS@silesia-region.pl 
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