
Załącznik

do uchwały nr 303/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 4 marca 2015 r.

Zasady uczestnictwa w programie

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013  -  2020”,  zwany  dalej  programem,  jest 
instrumentem realizacji  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego celu operacyjnego 
5.2  „Rozwój  obszarów  wiejskich”,  zawartego  w  znowelizowanej  ,,Strategii  Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego  do 2020 roku.  Wielkopolska  2020”,  przyjętej  przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIX/559/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

2. Program finansowany jest ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. 

3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

4. Za  realizację  programu  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Wielkopolskiego 
odpowiada Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwany dalej „Zarządzającym Programem”. 

§ 2. Uczestnictwo w programie

1. W  programie  mogą  uczestniczyć  sołectwa  z  terenu  województwa  wielkopolskiego, 
spełniające  wymogi  formalne.  Dopuszcza  się  udział  miejscowości  wchodzących  w  skład 
sołectwa pod warunkiem, że stanowią wyodrębnioną jednostkę osadniczą, a odrębność ta 
jest odzwierciedlona w statucie sołectwa.

2. Udział gminy w programie rozpoczyna się w momencie zgłoszenia pierwszego sołectwa.

§ 3. Wymogi formalne uczestnictwa w programie

Uczestnictwo sołectwa w programie wymaga:

1) uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia sołectwa do programu,

2) utworzenia  Grupy odnowy wsi  (miejscowości)  w składzie  minimum 5-ciu  osób wraz  
z  wyborem  z  danej  grupy  lidera  lub  powołania  stowarzyszenia  stanowiącego  Grupę 
odnowy wsi, o którym mowa w § 5,

3) wypełnienia  formularza  zgłoszenia,  zgodnie  ze  wzorem  opracowanym  przez 
Zarządzającego  Programem  zamieszczonym  na  stronie  internetowej  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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§ 4. Obowiązki gmin zgłaszających sołectwa do programu

1. Zgłoszenie sołectwa do programu przez gminę wymaga:

1) podjęcia przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu,

2) wyznaczenia  pracownika,  który  w  imieniu  wójta/burmistrza  pełnił  będzie  funkcję 
koordynatora programu w gminie,

3) rozpatrzenia  i  przyjęcia  strategii  rozwoju  lub  planu  odnowy  wsi  zgłaszanych  przez 
sołectwa.

2. Gmina powinna dążyć,  aby strategie  sołeckie  lub plany odnowy dla  wsi  zostały  przyjęte  
w terminie 2-3 lat od przystąpienia sołectwa do programu. 

3. W  wyjątkowych  sytuacjach  jeżeli  gminna  strategia  rozwoju  będzie  zawierała  zapisy 
odnoszące się wprost do danego sołectwa, to na potrzeby programu, będzie można uznać, iż 
spełniony  został  warunek  określony w ust.  1  pkt  3).  Interpretacja  takich zapisów należeć 
będzie do Zarządzającego Programem.

4. Ponadto gmina powinna:

1) zapewnić  udział  gminnych  koordynatorów  w  konferencjach,  szkoleniach  
i warsztatach organizowanych przez Zarządzającego Programem,

2) aktywnie wspierać (np.  poprzez coroczne uchwalanie  funduszu sołeckiego lub innych 
gminnych  instrumentów  wsparcia)  przedsięwzięcia  ustalone  w  sołeckich  strategiach 
rozwoju lub planach odnowy wsi (miejscowości),

3) pełnić  nadzór nad wypełnieniem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa  
w programie,

4) umożliwić  sprawny  przepływ  informacji  pomiędzy  Zarządzającym  Programem,  
a  sołectwami  uczestniczącymi  w  programie,  w  szczególności  przesyłanie  rocznych 
sprawozdań sołectw z przebiegu odnowy wsi, w terminie do 31 stycznia każdego roku,

5) koordynować inne działania związane z uczestnictwem sołectwa w programie,

6) w  przypadku  przekształcenia  Grupy  odnowy  wsi  w  stowarzyszenie,  poinformować  
o tym fakcie Zarządzającego Programem.

§ 5. Sformalizowana Grupa odnowy wsi 

1. Sformalizowana  Grupa  odnowy  wsi  to  organizacja  pozarządowa  spełniająca  następujące 
warunki:

1) posiada osobowość prawną, nr KRS i funkcjonuje jako stowarzyszenie,

2) nazwa  organizacji  zawiera  nazwę  sołectwa  lub  nawiązuje  do  nazwy  sołectwa  np. 
„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa …” „Towarzystwo miłośników wsi …” itp.,

3) jednym z głównych celów statutowych organizacji jest odnowa i rozwój wsi,

4) opcjonalnie w statucie stowarzyszenia powinien znaleźć się zapis, że „Odnowę i rozwój 
wsi stowarzyszenie realizuje poprzez tworzenie Grupy odnowy wsi” lub „Stowarzyszenie 
stanowi Grupę odnowy wsi sołectwa...”,
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2. Zgłoszenie sołectwa do programu przez stowarzyszenie wymaga:

1) uchwały zebrania wiejskiego wyrażającego wolę przystąpienia sołectwa do programu,

2) uchwały zebrania wiejskiego wskazującego dane stowarzyszenie jako Grupę odnowy wsi,

3) uchwały zarządu stowarzyszenia o zgłoszeniu sołectwa do programu,

4) w  przypadku  pełnienia  funkcji  lidera  przez  inną  osobę  niż  prezes  stowarzyszenia, 
niezbędna jest uchwała organu statutowego organizacji o powołaniu konkretnej osoby, 
jako lidera Grupy odnowy wsi.

3. Strategia rozwoju sołectwa, zgłoszonego do programu przez sformalizowaną Grupę odnowy 
wsi,  opracowana  przy  współudziale  moderatorów  z  listy  Zarządzającego  Programem  nie 
podlega obowiązkowi jej przyjęcia przez radę gminy.

§ 6. Obowiązki sołectw uczestniczących w programie:

1. Wybór i funkcjonowanie Grupy odnowy wsi.

2. Wypracowanie,  konsekwentne  wdrażanie  i  aktualizacja  sołeckich  strategii  rozwoju  lub 
planów odnowy wsi (miejscowości).

3. Efektywne wykorzystywanie oferowanych form wsparcia.

4. Udział  liderów  i/lub  innych  członków  Grupy  odnowy  wsi  w  szkoleniach  i  warsztatach 
organizowanych przez Zarządzającego Programem.

5. Sporządzanie  rocznych  sprawozdań  z  przebiegu  odnowy  wsi,  zgodnie  ze  wzorem 
opracowanym  przez  Zarządzającego  Programem  zamieszczonym  na  stronie  internetowej 
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego,  w  terminie  do  31  stycznia 
każdego roku.

§ 7. Statusy uczestnictwa w programie

1. Ustala się następujące statusy uczestnictwa sołectw:

1) uczestnik,

2) zaawansowany uczestnik,

3) lider odnowy wsi.

2. Uczestnik programu powinien:

1) wypracować,  aktualizować  i  wdrażać  strategię  rozwoju  lub  plan  odnowy  wsi 
(miejscowości) zaakceptowaną przez zebranie wiejskie,

2) przesyłać roczne sprawozdania z przebiegu odnowy wsi,

3) realizować przedsięwzięcia zgodne ze strategią rozwoju sołectwa,

4) uczestniczyć  w  szkoleniach  i  spotkaniach  informacyjnych  organizowanych  przez 
Zarządzającego Programem.

3. Status  „Uczestnika”  nadaje  Zarządzający  Programem  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów zgłoszeniowych.

4. Zaawansowany uczestnik programu powinien:
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1) wypracować,  aktualizować  i  wdrażać  strategię  rozwoju  lub  plan  odnowy  wsi 
(miejscowości) przyjętą uchwałą rady gminy,

2) opracować strategię przy współudziale moderatorów z listy Zarządzającego Programem 
lub wg kryteriów określonych przez Zarządzającego Programem,

3) współpracować z moderatorami programu,

4) realizować projekty zgodne ze strategią rozwoju sołectwa i współfinansować je m.in.  
z funduszu sołeckiego lub innych instrumentów wsparcia,

5) terminowo  i  rzetelnie  rozliczać  się  z  dotacji  otrzymywanych  od  Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego,

6) być laureatem konkursów organizowanych w ramach programu,

7) dążyć do sformalizowania Grupy odnowy wsi,

8) terminowo przesyłać roczne sprawozdania z przebiegu odnowy wsi,

9) aktywnie  współpracować  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  własnym 
terenie,

10) brać udział  w krajowych i  zagranicznych  wyjazdach  studyjnych  organizowanych m.in. 
przez Zarządzającego Programem,

11) uczestniczyć  w  szkoleniach,  warsztatach  i  konferencjach  z  zakresu  odnowy  wsi 
organizowanych przez Zarządzającego Programem lub inne podmioty.

5. Zarządzający  Programem  dokonuje  corocznie  weryfikacji  rocznych  sprawozdań  sołectw  
z przebiegu odnowy wsi.  W procesie weryfikacji  Zarządzający Programem może zasięgnąć 
opinii gminy, żądać dodatkowych informacji i dowodów uzupełniających oraz dokonać wizji 
lokalnej.

6. Status „Zaawansowanego uczestnika” nadaje Zarządzający Programem.

7. Status „Lidera odnowy wsi” stosowną uchwałą nadaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
zaawansowanym uczestnikom programu, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają sformalizowaną Grupę odnowy wsi na zasadach określonych w programie,

2) posiadają  strategię  rozwoju  sołectwa  opracowaną  przy  współudziale  moderatorów  
z listy Zarządzającego Programem lub wg kryteriów określonych przez Zarządzającego 
Programem,

3) mają znaczące osiągnięcia w procesie odnowy wsi.

8. Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  może  nadać  tytuł  „Lidera  Wielkopolskiej  Odnowy 
Wsi” gminie spełniającej następujące warunki:

1) większość sołectw z terenu gminy uczestniczy w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013 – 2020”,

2) większość  sołectw  spośród  uczestników  programu  posiada  sformalizowaną  Grupę 
odnowy wsi na zasadach określonych w programie,

3) w  gminie  funkcjonuje  gminny  program  odnowy  wsi  lub  równoważny  instrument 
wsparcia wiejskich inicjatyw (poza funduszem sołeckim),
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4) gmina organizuje krajowe i/lub zagraniczne wyjazdy studyjne dotyczące problematyki 
odnowy wsi lub wspiera udział liderów i członków grup odnowy wsi w takich wyjazdach.

§ 8. Zasady kontaktowania się

Zarządzający  Programem  w  sprawach  dotyczących  programu  kontaktuje  się  z  gminnym 
koordynatorem, jednakże w kwestiach wymagających zaangażowania sołectwa może kontaktować 
się bezpośrednio z liderem Grupy Odnowy Wsi.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Zarządzający Programem będzie pozyskiwał i przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym 
do realizacji programu, w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z liderami odnowy wsi.

2. Administratorem  danych  osobowych  gromadzonych  w  ramach  programu  jest  Marszałek 
Województwa  Wielkopolskiego.  Właścicielom  danych  osobowych  przysługuje  prawo  wglądu, 
poprawiania oraz uzupełniania swoich danych.

§ 10. Uwagi końcowe

1. Zarządzający Programem co dwa lata dokonuje podsumowania realizacji programu i przedkłada 
Zarządowi Województwa Wielkopolskiego stosowną informację w tym zakresie.

2. Zarządzający Programem w podsumowaniu, o którym mowa ust. 1, może wskazać sołectwo – 
Lidera odnowy wsi. Wybór Lidera odnowy wsi może poprzedzić wizytacja terenowa z udziałem 
ekspertów zewnętrznych.

3. Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  na  podstawie  informacji  przedłożonej  przez 
Zarządzającego Programem może przyznać sołectwu nagrodę dla Lidera Odnowy Wsi.

4. Rezygnacja sołectwa z uczestnictwa w programie może nastąpić poprzez przesłanie stosownej 
uchwały zebrania wiejskiego.

5. Niewywiązywanie  się  z  obowiązku  przysyłania  rocznych  sprawozdań  z  przebiegu  odnowy wsi 
może być podstawą do skreślenia sołectwa z listy uczestników programu.

6. Listę sołectw uczestniczących w programie wraz z informacją o statusie uczestnictwa publikuje 
się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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