
SOUTĚŽ VESNICE ROKU
v Královéhradeckém kraji  

Setkání starostů Královéhradeckého kraje 



Soutěž Vesnice roku 

Podmínky pro podání přihlášky do soutěže 

vyhlašovatel MMR, SPOV ČR, SMO ČR, MZ ČR

spolupracující úřady a 

Kancelář prezidenta ČR, MŽP ČR, 
MK ČR, Společnost pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, Svaz 

spolupracující úřady a 
organizace

krajinářskou tvorbu, Svaz 
knihovníků a informačních 
pracovníků, Folklorní sdružení ČR

přihláška obsah – bilance akcí



Soutěž Vesnice roku 

Podmínky pro podání přihlášky do soutěže

charakteristika

koncepce, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání péče 
o stavební fond, občanská 
vybavenost, péče o kraji a zeleň, 
připravované záměry, informační připravované záměry, informační 
technologie obce

termín podání přihlášky 30. 4. daného roku

kontaktní místo za 
Královéhradecký kraj

MMR Praha



Soutěž Vesnice roku 

Ocenění v rámci krajských kol 

Zlatá stuha vítěz krajského kola

Modrá stuha za společenský život

Bílá stuha za činnost mládežeBílá stuha za činnost mládeže

Zelená stuha
za péči o zeleň a životní 
prostředí

Oranžová stuha
za spolupráci obce a 
zemědělského subjektu



Soutěž Vesnice roku

Ocenění v rámci krajského kola  - dotace z MMR, MŽP a MZem

Zlatá stuha
1,0 mil. Kč

Modrá stuha – příslib dotace 
MMR

600 tis. Kč
MMR

Bílá stuha – příslib dotace MMR
600 tis. Kč

Zelená stuha – příslib dotace 
MŽP

400 tis. Kč

Oranžová stuha – příslib dotace 
MZ

600 tis. Kč



Soutěž Vesnice roku 

Další ocenění v rámci krajského kola roce   

Zlatá cihla v POV – ocenění 
stavebních děl na venkově -
plaketa

Bez finanční podpory

Cena naděje pro živý venkov – Po celostátním vyhodnocení Cena naděje pro živý venkov –
plaketa – udělena SMS

Po celostátním vyhodnocení 
odměna ve výši 100 tis. Kč

Diplomy + plakety Bez finanční podpory

Cena hejtmana s odměnou 
25 tis. Kč/obec
Vítězná obec s odměnou

Celkem 200 tis. Kč
175 tis. Kč

Cena SPOV - odměna 15 tis. Kč



Soutěž Vesnice roku 

Účast obcí v soutěži Vesnice roku  2005 - 2014

Rok 2005                                 13 Rok 2010                                50

Rok 2006                                 32 Rok 2011                                37

Rok 2007                                 21 Rok 2012                                20Rok 2007                                 21 Rok 2012                                20

Rok 2008                                 32 Rok 2013                                31

Rok 2009                                 20 Rok 2014                                33

Rok 2015                                 17 Rok 2016                               ???



Jednotlivá ocenění v soutěži 
Vesnice roku a slavnostní Vesnice roku a slavnostní 

vyhlášení





















Obec Vrbice je jednu z obcí 
Královéhradeckého kraje, 
která dosáhla na ocenění 

Zlaté stuhy  dvakrát:Zlaté stuhy  dvakrát:
V roce 2004 a 2012



Obec Vrbice
138 obyvatel



Přivítání  hodnotitelské komise

„…dnes Vrbice  stíhá Hoštice…“



Vrbice - náves



Rozhledna - kaplička



Vrbice – dětské hřiště



Místní část - Chlínky



Vrbice – partnerství s obcí Vrbice na Jičínsku



Pozvání na slavnostní 
vyhlášení a předání ocenění
do vítězné obce Stračov (HK)do vítězné obce Stračov (HK)

22. srpna 2015
v 10,00 hodin











Děkuji za pozornost

Renata Fodorová
rfodorova@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

www.kr-kralovehradecky.cz


