
Uchwała Nr XXXII/635/13

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Na podstawie art.  18 pkt 2 w zw. z art.  11 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.); w zw.  

z  Uchwałą  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", Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się  program „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-2020”,  stanowiący  załącznik  do 

niniejszej uchwały.

§ 2

Traci  moc  uchwała  Nr  XLVIII/704/10  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  

31 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi".

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/635/13

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Uchwałą NR XL VIII/704/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2010 r. 
został  przyjęty  Program  „Wielkopolskiej  Odnowy  Wsi”,  który  zmieniono  uchwałą  
Nr XLIX/754/10 z dnia 5 lipca 2010 r. oraz uchwałą Nr V/67/11 z dnia 21 marca 2011 r.

Wielkopolska  Odnowa  Wsi  pozytywnie  wpisała  się  w  dotychczasową  sferę  działań 
samorządu  województwa  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich  i  odnowy  wsi.  Program 
stanowi istotne wsparcie i zarazem uzupełnienie dla realizowanych przez samorządy lokalne 
i organizacje pozarządowe przedsięwzięć odnowy wsi w ramach Osi III Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi oraz Osi IV Leader.

Po trzyletnim okresie zbierania doświadczeń w funkcjonowaniu odnowy wsi w Wielkopolsce 
zasadnym  stało  się  przyjęcie  Programu  na  lata  2013-2020  w  kierunku  uproszczenia  
i aktualizacji zapisów.

Program przyjął  się w Wielkopolsce. Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  dochodzą  coraz  częściej  sygnały 
zgłaszane przez gminy o woli poszerzenia grona uczestników. Przedkładany projekt uchwały 
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wprowadza się zapisy umożliwiające zgłaszanie do 
Programu  nowych  sołectw.  Doprecyzowano  i  uproszczono  zasady  uczestnictwa.  
W pierwszych  trzech  latach  funkcjonowania  odnowy wsi  w  Wielkopolsce  uczestniczyły  
w niej sołectwa z terenu tylko 132 gmin województwa (w sumie ponad 900 sołectw).

Zaktualizowano zapisy,  które  oparto o nowo uchwaloną „Strategię  rozwoju  województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku.  Wielkopolska  2020"  przyjętą  przez  Sejmik  Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2012 r.

W  celu  bardziej  efektywnego  zarządzania  oraz  monitorowania  uzyskiwanych  efektów 
wprowadzono następujące statusy uczestnictwa sołectw w Programie: pasywne, początkujące, 
aktywne  i  sołectwa  –  liderów odnowy wsi,  które  będą  mogły  być  wyróżniane  w formie 
nagrody przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Program umożliwia  wspieranie  i  preferowanie działalności  Grup Odnowy Wsi w formule 
stowarzyszenia; podkreśla rolę wolontariatu w procesie odnowy wsi. Zachęca do realizowania 
projektów współfinansowanych za pomocą gminnych instrumentów wsparcia takich jak np. 
funduszu  sołeckiego,  gminnego  systemu  małych  grantów  na  projekty  dot.  odnowy  wsi, 
lokalnych programów odnowy wsi, itp.

Wprowadzono elastyczne zapisy dotyczące instrumentów wsparcia z podziałem na: działania 
szkoleniowe (w tym szkolenia i warsztaty), konkursy dotacyjne oraz działania uzupełniające 



(ankiety ewaluacyjne, konferencje, wyjazdy studyjne, itp.). Stworzy to większe możliwości 
dostosowania działań realizowanych w ramach Programu do potrzeb artykułowanych przez 
jego uczestników (sołectwa) w miarę rozwoju procesu odnowy wsi w regionie, w kontekście 
zmieniającej się sytuacji finansowej samorządu województwa.

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w większym zakresie akcentuje rolę gminy, jako 
centrum  realizacji  trwałego  w  czasie  i  przestrzeni  procesu  odnowy  wsi.  Niesie  za  sobą 
potężny ładunek pozytywnej energii wyzwalającej współpracę międzysąsiedzką, nawiązującą 
i utrwalającą relacje międzyludzkie. Współudział w realizacji projektów zmieniających swoje 
sołectwo  daje  wzrost  poczucia  własnej  wartości,  dumy  z  osiągniętego  sukcesu.  Program 
wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, przeciwdziałając marazmowi i popadaniu w 
nieuzasadnione kompleksy. Proces odnowy wsi to typowa praca u podstaw, praca organiczna. 
Wielkopolska Odnowa Wsi doskonale spełnia tę rolę.

Program realizowany będzie w ramach możliwości budżetowych Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


