
Uchwała nr 1750/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

w sprawie: ogłoszenia X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), 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 X edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

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 1750/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

 

Uchwałą nr XXXII/635/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. 

przyjęty został program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

W programie przewidziano między innymi organizację konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś”, którego głównym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na 

poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. 

Laureaci konkursu uzyskują dofinansowanie dla niewielkich projektów, w tym 

inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności 

lokalnych.  

Wsparcie kierowane jest do sołectw, które aktywnie uczestniczą w procesie odnowy wsi. 

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina.  

Odnowa wsi pozytywnie wpisuje się w dotychczasową sferę działań samorządu 

województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Program stanowi istotne uzupełnienie 

dla realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe przedsięwzięć odnowy wsi 

finansowanych z funduszy europejskich. Odnowa wsi jest procesem wieloletnim; pozytywne 

efekty można osiągnąć w dłuższym okresie czasu, stąd konieczne jest długotrwałe, 

pozytywne zaangażowanie w proces odnowy samorządów lokalnych oraz samorządu 

województwa. 

Dotychczas zrealizowano dziewięć edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  

W budżecie województwa na rok 2020 zabezpieczono kwotę 3 250 000 zł na realizację jego 

dziesiątej edycji. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


