
 

 

Uchwała nr 3654/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w XI 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 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 12 ust. 3 regulaminu XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3146/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się listę rankingową projektów zgłoszonych do XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś” w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rekomenduje się do dofinansowania projekty z listy rankingowej z pozycji od nr 1 do  

nr 137 włącznie. 

3. W przypadku rezygnacji gminy z realizacji projektu, o którym mowa w ust. 2, rekomenduje 

się do dofinansowania kolejne projekty z listy rankingowej według pozycji zajmowanej na 

liście. 

4. Listę projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

5. Listę projektów wycofanych przez wnioskodawców stanowi załącznik nr 3 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 3654/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów w XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”. 

Uchwałą nr 3146/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. 

ogłoszono XI edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego celem jest zaangażowanie 

mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Wsparcie może być udzielone na 

realizację niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej na wsi, zachowaniu i odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.  

Do XI edycji konkursu złożono 284 projekty. Wszystkie poddano ocenie formalnej  

w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano  

256 projektów. Oceny merytorycznej dokonała kapituła konkursu powołana uchwałą  

nr 3556/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2021 roku.  

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 regulaminu konkursu sporządzono listę rankingową. Zgodnie  

z § 12 ust. 3 regulaminu konkursu Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w drodze uchwały, 

przyjmuje listę rankingową i wskazuje projekty rekomendowane do dofinansowania.  

W budżecie województwa na rok 2021 zaplanowano kwotę 5 500 000 zł na realizację  

XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekty rekomendowane do dofinansowania 

z listy rankingowej wyczerpują kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


