
Vyhlašovatelé:
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Ministerstvo zemědělství
• Spolek pro obnovu venkova ČR
• Svaz měst a obcí ČR
Spoluvyhlašovatelé soutěže:
• Kancelář prezidenta republiky
• Ministerstvo kultury 
• Ministerstvo životního prostředí 
• Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
• Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
• Sdružení místních samospráv ČR
• Asociace krajů ČR

Partner Vesnice roku 2019
 ŠKODA AUTO a.s.

Mediální partner Vesnice roku 2019
 DENÍK



Cíl soutěže: 
 povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 
 zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic, 
 upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Harmonogram soutěže: 

Příjem přihlášek 19. února – 30. dubna 
Vyplnění přihlášky na: www.vesniceroku.cz
Krajská hodnocení 6. května – 30. června 

Celostátní hodnocení 1. září – 7. září 

Vyhlášení vítěze 14. září (Jarmark venkova, Luhačovice)



Odměny pro oceněné obce
 Krajské kolo: 

Modrá stuha 600 tis. Kč 
Bílá stuha 600 tis. Kč 
Oranžová stuha 600 tis. Kč 
Zelená stuha 400 tis. Kč 
Zlatá stuha 1 mil. Kč (vítěz krajského kola, postupuje do celostátního kola) 

 Celostátní kolo:  
1. místo a titul „Vesnice roku 2019“ 

1 mil. + 1 mil. Kč = 2 mil. Kč 

2. místo v soutěži Vesnice roku 2019 
1 mil. + 900 tis. Kč = 1,9 mil. Kč 

3. místo v soutěži Vesnice roku 2019 
1 mil. + 800 tis. Kč = 1,8 mil. Kč  



Motivační semináře

Jak na přihlášku? Jak si připravit prezentaci pro komisi? Co vše se hodnotí?

Termíny a místa konání: 

• 8. března, pátek Šumvald, okr. Olomouc, Olomoucký kraj;

• 19. března, úterý Kytlice, okr. Děčín, Ústecký kraj,

• 28. března, čtvrtek  Stěžery, okr. Hradec Králové, Královéhradecký kraj;

• 29. března, pátek  Hrušky, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj;



Vesnice roku
Kontakt:
Ing. Miroslava Tichá
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
tajemnice soutěže
E‐mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz
Mobil: 731 628 447

www.vesniceroku.cz

www.facebook.cz/vesniceroku.cz


