
Uchwała nr XXI/394/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 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.2019 poz. 512 ze zm.), w zw. z uchwałą nr XVI/287/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Uchwala się program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XXI/394/20 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" 

 

Odnowa wsi to rozwój zaplanowany i realizowany przez wiejską wspólnotę, który opiera się na 

lokalnych zasobach i wykorzystuje zewnętrzne wsparcie. Z poziomu województwa działania wiejskich 

społeczności lokalnych wspierane są w formie regionalnych programów odnowy wsi.  

Uchwałą nr XXXII/635/13 z dnia 25 marca 2013 Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął 

program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Program wpisał się pozytywnie  

w dotychczasową sferę działań samorządu województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Stanowi on istotne wsparcie i zarazem uzupełnienie dla realizowanych na obszarach wiejskich przez 

samorządy lokalne i organizacje pozarządowe przedsięwzięć wspieranych z funduszy europejskich. 

Przy stosunkowo niewielkiej ilości środków zmobilizowano liczne społeczności wiejskie do dużej 

aktywności. Na podkreślenie zasługuje uspołeczniony charakter realizowanych projektów odnowy wsi.  

Program przyjął się w Wielkopolsce. Uczestniczy w nim obecnie 2 158 sołectw z terenu  

190 wielkopolskich gmin. Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców wsi 

przez ich angażowanie w planowanie (sołeckie strategie rozwoju) i realizację przedsięwzięć 

dotyczących swoich miejscowości. Program zachęca do samoorganizowania się i współdziałania 

(grupy odnowy wsi, lokalne stowarzyszenia), wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, 

wspiera proces wyłaniania liderów społeczności wiejskich odgrywających zasadniczą rolę  

w kapitalizowaniu zasobów społecznych wsi.  

Regionalny program odnowy wsi został wpisany do Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 

do 2030 roku, przyjętej uchwałą nr XVI/287/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 stycznia 2020 r. Pakiet działań przewidziany dla realizacji Celu operacyjnego 4.2 Wzmocnienie 

mechanizmów koordynacji i rozwoju zawiera m.in. Wielkopolską Odnowę Wsi. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


