Modelowe przedsięwzięcia ładu przestrzennego

Konkurs na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości
Ogłoszenie konkursu
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR) zaprasza do wzięcia udziału
w „Konkursie na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości“.

Kontekst
1 grudnia 2016 r. Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej
do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej przyjął „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polskoniemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”. Koncepcja Przyszłości bazuje na koncepcjach
zagospodarowania przestrzennego w Polsce i Niemczech interpretując je z perspektywy regionalnej
i transgranicznej. Tworząc tę Koncepcję instytucje odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną
w województwach, landach oraz na szczeblu obu krajów po raz pierwszy od 1995 roku opisały
szczególne wyzwania w tym obszarze i uzgodniły wspólną wizję.

Cele konkursu
Poszukiwane są polsko-niemieckie projekty współpracy i przedsięwzięcia, które zawierają obiecujące
elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań i poświęcone są w polskoniemieckim obszarze powiązań co najmniej jednemu z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji
Przyszłości:
I.
II.
III.
IV.
V.

Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
Poprawa połączeń transportowych
Inwestowanie w ludzi
Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Nagrodzone zostanie maksymalnie pięć projektów i przedsięwzięć, wnoszących wyróżniający się
wkład do konkretyzacji i implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości. Bliższe informacje na temat
merytorycznych ram obszarów działania zawiera „Wspólna Koncepcję Przyszłości dla polskoniemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”.
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Nagroda oraz wręczenie nagród
Każdy wybrany zwycięski projekt otrzyma jako wyraz uznania nagrodę w wysokości 5.000 EUR.
Nagroda ma przyczynić się do popularyzowania przykładów dobrych praktyk oraz ich realizatorów.
Nagrody zostaną uroczyście wręczone wiosną 2019 r. przez wysokiej rangi przedstawicieli obydwu
Ministerstw w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej.
Po wręczeniu nagród każdy zwycięski projekt zostanie zaproszony na niepubliczne warsztaty
z udziałem obydwu Ministerstw. Streszczenia opisów wszystkich projektów uczestniczących
w konkursie zostaną opublikowane na polsko-niemieckim portalu gospodarki przestrzennej
www.kooperation-ohne-grenzen.de / www.kooperacja-bez-granic.pl.

Warunki uczestnictwa
Każdy uczestniczący projekt musi przy zgłoszeniu podać, do którego z pięciu obszarów działań
Wspólnej Koncepcji Przyszłości należy go przyporządkować, oraz uzasadnić, w jaki sposób przyczynia
się do realizacji sformułowanych we Wspólnej Koncepcji Przyszłości celów i kierunków rozwoju.
Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące dany projekt lub przedsięwzięcie.
Mogą to być:








lokalne i regionalne jednostki samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia i organizacje,
izby gospodarcze,
zrzeszenia przedsiębiorców i związki zawodowe,
organizacje pozarządowe,
inne podmioty prywatne i inicjatywy,
uczelnie, instytucje naukowo-badawcze.

Powyższa lista nie jest katalogiem zamkniętym.
Stan zaawansowania projektów
Konkurs skierowany jest do projektów na wszystkich etapach, od fazy opracowywania projektu aż
po etap praktycznej realizacji projektu. Mogą zatem być zgłaszane zarówno projekty, które obecnie
dopiero są przygotowywane, jak również projekty, które pierwsze etapy wdrażania mają już za sobą.
Projekty i przedsięwzięcia będące w przygotowaniu powinny jednakże wykazywać wystarczający
stopień zaawansowania tych przygotowań (np. w zakresie określenia partnerów, celów czy też
struktury organizacyjnej wdrażania).
Podmioty realizujące projekty
Uczestniczyć w konkursie mogą tylko projekty i przedsięwzięcia z udziałem zarówno polskich jak
i niemieckich podmiotów. Możliwy jest również udział partnerów z innych krajów.
Transgraniczne oddziaływanie projektów
Uczestniczyć w konkursie mogą tylko projekty, których oddziaływanie można udokumentować
zarówno w Polsce jak i w Niemczech lub których transgraniczne oddziaływanie zostanie wyraźnie
przedstawione.
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Kryteria oceny
Zgłoszone projekty i przedsięwzięcia oceniane będą według następujących kryteriów:








Znaczenie projektu: W jaki sposób projekt przyczynia się do konkretyzacji i implementacji
Wspólnej Koncepcji Przyszłości? Jak znaczący jest wkład projektu w realizację celów
i kierunków rozwoju Wspólnej Koncepcji Przyszłości?
Jakość partnerstwa: Kto uczestniczy w projekcie? Czy uczestniczą zarówno polscy jak
i niemieccy partnerzy? Czy ma miejsce równoprawna współpraca? Czy partnerzy się
wzajemnie uzupełniają, biorąc pod uwagę treść i tematykę projektu?
Efekty transgraniczne: Jaki wkład projekt wnosi w intensyfikację powiązań między Polską
a Niemcami? Jak znaczący jest ten wkład?
Widoczność rezultatów: Jakie rezultaty osiągane są w wyniku projektu? Czy następuje
odczuwalna poprawa sytuacji w codziennej rzeczywistości mieszkańców? Czy rezultaty
oddziaływują w bliskiej perspektywie czasowej?
Możliwość przenoszenia rozwiązań: Cyz projekt zawiera założenia działań i rozwiązania, które
są interesujące również dla innych podmiotów? Czy elementy działań i rozwiązania można
zastosować gdzie indziej?
Wykonalność: Czy cele projektu są realistyczne i osiągalne przez współpracujących
partnerów? Czy stosunek kosztów i efektów jest adekwatny? Czy etapy realizacji są
realistyczne i zrozumiałe? Czy widoczna jest dynamika realizacji?
Innowacyjność: Na czym polega nowatorskość projektu? Jaka nowa jakość współpracy wynika
z założeń projektu?

Wskazane kryteria są równorzędne. Ponadto istnieją dalsze cechy, które komisja konkursowa może
uwzględnić przy ustaleniu listy nagrodzonych projektów, jak np. geograficzny rozkład projektów,
region pochodzenia zgłaszających podmiotów czy udział lub bycie laureatem wcześniejszych lub
innych konkursów. Jest kwestią uznania komisji konkursowej, jaką rolę będzie przywiązywać do tych
elementów przy podejmowaniu decyzji.

Komisja konkursowa
O wyborze laureatów decyduje niezależna, ekspercka komisja konkursowa. Wspólne przewodnictwo
komisji sprawują współprzewodniczący Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Ponadto w skład komisji
konkursowej wejdzie po trzech ekspertów z Polski i Niemiec z dziedzin nauki i administracji.
Komisja przeanalizuje i oceni nadesłane aplikacje i podejmie decyzję o wyborze pięciu nagrodzonych
projektów. W przypadku, gdy komisja konkursowa uzna poza pięcioma nagrodzonymi projektami
również dalsze projekty za godne wyróżnienia, komisja ma prawo przyznać nagrody specjalne.
Decyzja komisji jest ostateczna. Droga prawna jest wykluczona. Podmioty prowadzące nagrodzone
projekty zostaną bezpośrednio po jej podjęciu poinformowane o decyzji komisji. Decyzje te zostaną
podane do publicznej wiadomości w ramach uroczystego wręczenia nagród, które odbędzie się
wiosną 2019 r.

Terminy
Ogłoszenie konkursu:
Początek zgłaszania aplikacji:
Ostateczny termin składania aplikacji:

czerwiec 2018 r.
4 października 2018 r. (konferencja inauguracyjna)
4 grudnia 2018 r., godz. 23:59

Obowiązuje godzina odbioru aplikacji w biurze konkursowym. Aktualne terminy ogłaszane są
na stronie internetowej www.kooperation-ohne-grenzen.de / www.kooperacja-bez-granic.pl
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Dane kontaktowe
Organizator konkursu
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI)

we współpracy z
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (MIiR)
Kontakt w BMI
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Referat H III 3 – Europäische Raumentwicklung / Territorialer Zusammenhalt
katharina.erdmenger@bmvi.bund.de
Doradztwo naukowe
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Referat I 3 – Europäische Raum- und Stadtentwicklung
Deichmanns Aue 31-37, D-53179 Bonn
zukunftskonzept2030@bbr.bund.de
Biuro konkursowe
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9
14469 Potsdam
Telefon +49 331 505 81 16
christian.gering@iu-info.de

Wszystkie informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronach
www.kooperation-ohne-grenzen.de
www.kooperacja-bez-granic.pl
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