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REGULAMIN 

 VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” 

Konkurs „Aktywna Wieś Wielkopolska” jest elementem realizacji samorządowego programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i ma na celu ocenę aktywności miejscowości 

uczestniczących w programie oraz wskazanie i nagrodzenie, również w formie finansowej, 

najbardziej aktywnych uczestników. Poza uznaniem dotychczasowego wkładu w proces 

odnowy, konkurs ma służyć promocji idei wspólnego działania społeczności wiejskich oraz 

identyfikacji i rozpowszechnieniu najlepszych wzorców współpracy na rzecz wspólnego 

dobra, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana miejscowość, zamieszkała przez 

zintegrowaną grupę mieszkańców aktywnych w działaniu na rzecz wspólnoty. 

Konkurs stanowi swoiste podsumowanie działalności grup odnowy wsi (miejscowości), 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności, 

głównie poprzez analizę realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych na 

terenie sołectwa (miejscowości). 

Za przedsięwzięcia inwestycyjne w rozumieniu regulaminu przyjmuje się wszystkie działania 

zrealizowane na terenie sołectwa (miejscowości), pozostawiające po realizacji trwały, 

materialny ślad, zrealizowane zarówno ze środków własnych, jak i przy pomocy środków 

zewnętrznych, pozyskanych z różnych źródeł.  

Przez przedsięwzięcia nieinwestycyjne rozumie się działania „miękkie” np. zorganizowanie  

i przeprowadzenie na terenie miejscowości imprezy o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym. 

Na ocenę grup odnowy wpływa także poziom ich samoorganizacji, umiejętność pozyskiwania 

środków zewnętrznych na realizację zamierzeń, a także jasne określanie długofalowych 

celów działania poprzez przyjęcie sołeckiej strategii rozwoju (strategii rozwoju miejscowości). 

§ 1 Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie biorą udział miejscowości aktywnie uczestniczące w programie 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” zgłoszone przez gminy, z zastrzeżeniem określonym 

w § 2 ust. 3. 

2. Gminy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie trzy miejscowości uczestniczące  

w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 należy składać na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnym do pobrania na stronach 

internetowych www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz 

www.wow.umww.pl. Formularz należy wypełnić osobno dla każdego sołectwa. 

4. Wypełniony, podpisany przez wójta lub burmistrza, zeskanowany formularz, o którym 

mowa w ust. 3, należy przesłać drogą mailową na adres: odnowawsi@umww.pl  

w terminie do 26 sierpnia 2022 r. 

http://www.umww.pl/
http://www.wow.umww.pl/
mailto:odnowawsi@umww.pl
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§ 2 Ocena aktywności sołectw 

1. Oceny aktywności sołectw (miejscowości) dokonuje kapituła konkursu powołana przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w oparciu o analizę: 

1) nadesłanych zgłoszeń gmin, 

2) rocznych sprawozdań z działalności grup odnowy wsi, 

3) pozostałej dokumentacji związanej z wdrażaniem programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi” w tym m.in. konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach 

programu. 

2. Przy ocenie aktywności sołectw (miejscowości) kapituła bierze pod uwagę: 

1) liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie (miejscowości), 

2) udział sołectwa (miejscowości) w konkursach organizowanych w ramach 

programu (poprzez gminę lub organizację pozarządową, w zależności od rodzaju 

konkursu), 

3) stopień sformalizowania grupy odnowy wsi (miejscowości), 

4) planowanie rozwoju – sołecka strategia rozwoju (strategia rozwoju miejscowości), 

5) informację nt. aktywności sołectwa (miejscowości) zawartą w nadesłanych 

zgłoszeniach, z zastrzeżeniem określonym w ust. 3. 

3. Kapituła może wskazać również sołectwa (miejscowości) – kandydatów do nagród  

i wyróżnień, spoza grona sołectw (miejscowości) zaproponowanych przez gminy.  

§ 3 Zasady pracy kapituły konkursu  

1. Przewodniczący kapituły jest odpowiedzialny za organizację pracy kapituły. 

2. Sekretarz kapituły jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną kapituły, bez 

prawa głosu. Sekretarz pełni również funkcję doradczą.  

3. Przewodniczący kapituły może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie 

posiedzenia kapituły innemu członkowi kapituły. 

4. W posiedzeniach kapituły mogą uczestniczyć pracownicy Oddziału Odnowy Wsi 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, nienależący do jej składu, wykonujący czynności związane z obsługą 

administracyjną prac kapituły – bez prawa głosowania. 

5. Prace kapituły są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa powołanych 

członków kapituły. 

6. Kapituła podejmuje decyzje w sprawie wytypowania kandydatów na laureatów  

i wyróżnionych zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów – 

decyduje głos przewodniczącego kapituły. 

7. Z prac kapituły sporządza się protokół, który następnie zostaje przedłożony Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

8. W protokole, o którym mowa w ust. 7, kapituła proponuje wysokość nagród 

finansowych.  
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§ 4 Wybór laureatów i wyróżnionych 

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały dokonuje wyboru laureatów 

oraz wyróżnionych spośród sołectw (miejscowości) uczestniczących w konkursie. 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwale, o której mowa w ust. 1, określa  

wysokość nagród finansowych dla laureatów konkursu. 

3. Od uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie nagród i wyróżnień  

nie przysługuje odwołanie. 

§ 5 Nagrody i wyróżnienia 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe, dyplomy oraz tytuł „Aktywna Wieś 

Wielkopolska”. 

2. Nagrody finansowe dla laureatów zostaną przekazane na konto bankowe właściwej 

terytorialnie gminy. Gmina poinformuje pisemnie Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o sposobie wykorzystania 

nagrody. 

3. Wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy. 

4. Informacja o laureatach i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych: www.umww.pl oraz www.wow.umww.pl 

5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz przekazanie nagród i wyróżnień nastąpi w IV kwartale 

2022 r. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

Prawo interpretacji regulaminu konkursu bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych  

w regulaminie przysługuje Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

http://www.umww.pl/
http://www.wow.umww.pl/

