SÚŤAŽ DEDINA ROKA
V PROGRAME OBNOVY DEDINY

Súťaž Dedina roka je súťažou slovenských obcí bez štatútu mesta, ktorá už od roku 2001
preveruje úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Obyvateľov obcí povzbudzuje k aktívnej účasti na rozvoji ich domova a zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry
a krajiny vidieckych regiónov. Súťaž približuje aj snahy obnovy slovenských dedín európskej
úrovni a upevňuje postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou súťaže je
zachovanie tváre a duše slovenskej dediny.
Do súťaže sa môže zapojiť každá obec, ktorá dokáže prezentovať príkladné aktivity a iniciatívy
uskutočnené pri obnove dediny v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Impulz na prihlásenie
do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Prihlásené obce hodnotí národná
hodnotiaca komisia, ktorá okrem prestížneho titulu Dedina roka rozhoduje aj o oceneniach
v nasledovných kategóriách:
•
•
•
•
•
•
•
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Dedina ako hospodár
Dedina ako maľovaná
Dedina ako klenotnica
Dedina ako pospolitosť
Dedina ako partner
Dedina ako hostiteľ
Dedina ako záhrada

Národná hodnotiaca komisia môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné
výsledky. Verejnosť má možnosť rozhodnúť o víťazovi internetového hlasovania.
Víťaz súťaže má okrem zisku prestížneho titulu Dedina roka právo reprezentovať Slovenskú
republiku v medzinárodnej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Držiteľ titulu Dedina roka
získava spolu s ostatnými ocenenými obcami viazané finančné prostriedky na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce. Aktuálne informácie a história predchádzajúcich
ročníkov súťaže Dedina roka sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Programu obnovy
dediny www.obnovadediny.sk.
Program obnovy dediny je známym, ale hlavne obľúbeným a vyhľadávaným nástrojom rozvoja
vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Garantom
programu na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Výkonom
programu bola poverená Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá pre obce poskytuje
poradenstvo, spracúva metodické podklady, zabezpečuje propagáciu, osvetu, vzdelávanie,
medzinárodnú spoluprácu. Súčasťou komplexného programu je aj finančný mechanizmus,
ktorý vo forme dotácií každoročne priamo podporuje rozvoj, obnovu a zlepšovanie kvality
životného prostredia v slovenských obciach.
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e-mail: sdrinfo@sazp.sk
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