
Uchwała nr 2296/ 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.), uchwały nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Strategii 

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”, uchwały nr 

XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie: 

przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, zmienionej uchwałą nr IV/88/15 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Ogłasza się IV edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

2. Zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 2296/ 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie: ogłoszenia IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

W programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” uczestniczy już ponad 1820 sołectw. 

Przewidziano w nim między innymi wsparcie niewielkich projektów służących wzbogacaniu 

przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.  

W budżecie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dział 010, rozdział 01095, paragraf 

2710) zaplanowano 200 000 zł na realizację IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw”, w którym przedmiotem dofinansowania będą niewielkie projekty 

obejmujące: 

1) zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub 

tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy 

tradycyjne stroje lub ich elementy). 

2) zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, 

nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich), 

3) zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty), 

4) zakupu drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. 

ławki, kosze na śmieci). 

Wsparcie kierowane jest do sołectw, które uczestniczą w wielkopolskiej odnowie wsi. Środki 

na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina.  

Poziom pomocy finansowej dla gmin nie przekroczy 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, 

jednak nie mniej niż 2 500,00 zł i nie więcej niż 5 000,00 zł dla pojedynczego projektu oraz 

nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednej gminy w ramach konkursu. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


