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Uwaga Dolny ?l?sk! Rusza pilota? konkursu „Nasz Zabytek”
Fundacji Most the Most!

Mieszkasz w województwie dolno?l?skim? Chcesz pozytywnie wp?ywa? na Twoje otoczenie
i zosta? lokalnym bohaterem? Interesujesz si? lokaln? histori?, kultur?, ochron? zabytków?
Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto da? nowe ?ycie? We? udzia? w
pilota?u konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zg?osze? rusza ju? 7 czerwca i potrwa do 5 lipca
2021 r.
„Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundacj? Most the Most dla ka?dego, kto chce
pozytywnie wp?ywa? na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mog? zg?asza? zabytki ze swojej
okolicy, którym warto przywróci? ?wietno??. Nast?pnie b?d? mogli zaproponowa? pomys? jak
zwyci?ski zabytek mo?e by? wykorzystany przez lokaln? spo?eczno??. Zwyci?ski projekt uzyska od
Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). W?a?ciciel zabytku przeznaczy je na
rewaloryzacj? zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji spo?ecznej.
Wa?ne – w konkursie mo?na zg?asza? tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków,
wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie b?d? oceniane zabytki, które s?
w?asno?ci? publiczn? (nale?? np. do jednostek samorz?du terytorialnego, Skarbu Pa?stwa).
Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie cz??ci:
I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start 7 czerwca 2021 r);
II Konkurs – wybór pomys?ów na sposób u?ytkowania / now? funkcj? spo?eczn?
zwyci?skiego zabytku (start w sierpniu 2021 r. - po zako?czeniu I Konkursu).
Udzia? w konkursie – krok po kroku
W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy (osoba fizyczna), kto chce zrobi? co? dobrego dla lokalnej
spo?eczno?ci i regionu. Jak to zrobi??
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I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zg?osze? 7 czerwca – 5 lipca 2021
r.)
Znajd? zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie wa?ny i wart nadania mu nowej funkcji
spo?ecznej.
Sprawd? czy miejsce, które chcesz zg?osi? to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do
rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest w?asno?ci?
jednostki publicznej (nale?y np. do jednostek samorz?du terytorialnego, Skarbu Pa?stwa).
Zrób zdj?cie zabytku.
Wype?nij i prze?lij elektroniczny formularz zg?oszeniowy.
Wi?cej informacji, wskazówki jak sprawdzi? zabytek oraz formularz zg?oszeniowy
znajdziesz na stronie fundacji www.mostthemost.pl
Je?li nie masz dost?pu do internetu lub wype?nienie formularza sprawia Ci trudno??, mo?esz
zg?osi? zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pami?taj, ?eby wcze?niej
przygotowa? podstawowe informacje na temat zg?aszanego zabytku.
II Konkurs – wybór zg?oszonych przez lokaln? spo?eczno?? pomys?ów na sposób
u?ytkowania / now? funkcj? spo?eczn? zwyci?skiego zabytku (nabór zg?osze? w sierpniu
przez 4 tygodnie)
Wykreuj pomys? w jaki sposób zabytek móg?by zosta? wykorzystany w przysz?o?ci? Jak
mo?e s?u?y? Tobie i Twojej spo?eczno?ci? Jakie nowe funkcje móg?by pe?ni??
Opisz swój pomys? i uzasadnij zgodnie z kryteriami Konkursu: odpowied? na potrzeby
lokalnej spo?eczno?ci, potencja? spo?eczny, funkcjonalno??, propozycja promocji w?ród
lokalnej spo?eczno?ci, u?yteczno?? i atrakcyjno?? w ?rodowisku lokalnym,
mi?dzypokoleniowe zaanga?owanie i wspó?praca.
Wy?lij elektroniczny formularz zg?oszeniowy.
Dlaczego warto si? zaanga?owa??
Udzia? w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreowa? i zrealizowa? swoje pomys?y,
pobudzi? wyobra?ni?, poczu? wp?yw na w?asne otoczenie. Przekona? si?, ?e nasze
zaanga?owanie przynosi namacalne i wspania?e efekty. Ka?dy zg?oszony zabytek i pomys? ma
szans? wygra?, a zg?aszaj?cy zosta? lokalnym bohaterem.
Ide? konkursu jest wzmacnianie wp?ywu spo?ecznego na najbli?sze otoczenie, wyzwolenie
potencja?u lokalnych spo?eczno?ci do wspó?pracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków.
Fundacja Most the Most chce, aby mieszka?cy województwa dolno?l?skiego zaanga?owali si? w
wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko.
Organizatorowi konkursu zale?y na tym, ?eby w?a?ciciel zwyci?skiego zabytku w??czy? w prace
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studentów / absolwentów szkó? i uczelni wy?szych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki),
aby przy realizacji projektu mogli zdobywa? do?wiadczenie zawodowe.
Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyska? w perspektywie d?ugofalowej jest aktywne
u?ytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokaln? spo?eczno??. Fundacja planuje
kontynuowa? wspó?prac? z w?a?cicielami obiektów przy wspó?organizacji wydarze?. Mo?e si? to
równie? przyczyni? do zwi?kszenia atrakcyjno?ci turystycznej miejscowo?ci, w której b?dzie mia?a
miejsce rewaloryzacja zabytku.
Po pilota?u Fundacja Most the Most planuje og?osi? konkurs „Nasz Zabytek” w kolejnych
województwach.
O Fundacji Most the Most
Fundacja Most the Most jest niezale?n? organizacj? non-profit. Nasz? misj? jest budowanie
kapita?u spo?ecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i mi?dzypokoleniowej wspó?pracy.
Jeste?my mostem mi?dzy przesz?o?ci? i przysz?o?ci?, inspiratorem i integratorem spo?ecze?stwa
na rzecz kultury. Odnawiamy zabytki i dajemy im nowe ?ycie. Pokazujemy ?wiatu osi?gni?cia
Polski i Polaków. Budujemy dum? z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokona?.
Inicjujemy wspó?prac? wielu ?rodowisk i partnerów, bo wspólnie mo?emy wi?cej, a nawet
najwi?cej. Most the Most – ??czymy pokolenia!
?ród?o: Fundacja Most the Most
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