
  

Uchwała Nr 1007/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

w sprawie: powołania Kapituły Konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

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

(t.j. Dz.U.2013.596 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 regulaminu III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą 

dla aktywnych sołectw” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 871/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia III edycji 

konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§1 

1. Powołuje się Kapitułę Konkursu w składzie: 

1) przewodniczący Kapituły: 

Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2) członkowie Kapituły: 

a) Dariusz Młynarczyk – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

b) Barbara Czachura - prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego, 

3) sekretarz Kapituły: 

Dominik Bekasiak – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownik Oddziału 

Odnowy Wsi. 

2. Kapituła Konkursu pracuje w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2 

W pracach Kapituły w roli obserwatorów ma prawo uczestniczyć dwóch członków Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



  

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1007/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

w sprawie: powołania Kapituły Konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych  

w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

 

Uchwałą nr 871/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  

III edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Celem konkursu jest 

wsparcie aktywnych uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”  

w działaniach na rzecz rozwoju własnej miejscowości i wzmocnienia procesu odnowy wsi  

w regionie. 

W ramach realizacji konkursu dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na:  

 zakupie towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub 

tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy 

tradycyjne stroje lub ich elementy), 

 zakupie wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, 

nagłośnienie do świetlic i sal wiejskich), 

 zakupie materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty), 

 zakupie drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. ławki, 

kosze na śmieci). 

Zgodnie z § 8 ust. 1 regulaminu III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw”, oceny merytorycznej projektów dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 1007/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 10 września 2015 r.  

 

Regulamin Kapituły Konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

 

1. Celem Kapituły Konkursu, zwanej dalej „Kapitułą”, jest przeprowadzenie oceny merytorycznej projektów 

złożonych w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

2. Regulamin pracy Kapituły reguluje zasady pracy Kapituły. 

3. Na czele Kapituły stoi przewodniczący Kapituły. 

4. Przewodniczący Kapituły jest odpowiedzialny za przeprowadzenie posiedzeń/nia Kapituły. 

5. Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną Kapituły, bez prawa głosu. 

Sekretarz pełni również funkcję doradczą. 

6. Przewodniczący Kapituły może powierzyć w swoim zastępstwie prowadzenie posiedzenia Kapituły innemu 

członkowi Kapituły. 

7. W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć osoby nienależące do jej składu, wykonujące czynności 

związane z obsługą administracyjną prac Kapituły – bez prawa głosu. 

8. Prace Kapituły są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa powołanych członków Kapituły. 

9. Jeżeli zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do zachowania bezstronności przez członka 

Kapituły przy ocenianiu danego projektu, ze względu na pokrewieństwo lub powiązania faktyczne bądź 

prawne z podmiotem zgłaszającym projekt lub też jego osobisty udział w procesie przygotowania projektu, 

członek Kapituły zobowiązany jest do złożenia oświadczenie ws. wyłączenia z oceny projektu, zgodnie ze 

wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i na tej podstawie zostaje wyłączony z 

oceny projektu. 

10. Z tytułu pracy w Kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

11. Przedmiotem oceny Kapituły są wnioski o dofinansowanie projektów złożone w konkursie. 

12. Ocena merytoryczna odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w § 9 regulaminu III edycji konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

13. Przy ocenie członkowie Kapituły posługują się kartą oceny merytorycznej projektu, określoną w załączniku  

nr 2 do niniejszego regulaminu. 

14. Ocena końcowa danego projektu jest sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. 

15. W przypadku rozbieżności w ocenie projektu przez członków Kapituły przeprowadza się głosowanie jawne 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów – decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

16. Z oceny dokonanej przez Kapitułę sporządza się protokół. 

 



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Kapituły Konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

 

 

_______________________________     Poznań, dnia _________________ 2015 r. 

                      (imię i nazwisko)                   (data) 

 

Oświadczenie 

członka Kapituły Konkursu ws. wyłączenia z oceny projektu 

 

Ja niżej podpisany/a ___________________________________________ oświadczam, iż jestem związany/a  

z projektem pn. __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ złożonym 

do III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” przez gminę:  

_______________________________________________________________________________________ 

(nazwa gminy) 

W związku z tym proszę o wyłączenie mnie z oceny wymienionego projektu. 

 

 

__________________________________ 

(podpis członka Kapituły) 



 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Kapituły Konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”    

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU 

złożonego w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”  

 

Wnioskodawca: _________________________________________________________________________________ 

(nazwa gminy) 

Nazwa projektu: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Lp. Kryteria oceny projektu 
Przedział 

punktowy 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Uwagi 

1. Znaczenie dla promocji wsi  

i budowy tożsamości lokalnej społeczności 
0-35 pkt   

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 0-15 pkt   

3. Rzetelność i przejrzystość złożonych dokumentów 0-10 pkt   

4. 
Udział (w %) wkładu finansowego  

z budżetu gminy (poza funduszem sołeckim) w 

kosztach kwalifikowalnych projektu: 

   

a) powyżej 50 % (minimalna wielkość) do 55% 5 pkt   

b) powyżej 55 % do 75% 15 pkt   

c) powyżej 75% 25 pkt   

5. Wkład finansowy ze środków funduszu sołeckiego 0-5 pkt   

6. Udział sołectwa w poprzednich edycjach 

konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”: 
   

a) edycja 2013 1 pkt   

b) edycja 2014 1 pkt   

c) edycja 2015 1 pkt   



 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Kapituły Konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

 

7. 
Udział sołectwa w poprzednich edycjach 

konkursu pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw”: 

  
 

 

 a) edycja 2013 1 pkt   

 b) edycja 2014 1 pkt   

8. Sformalizowana grupa odnowy wsi  

w sołectwie 
1-5 pkt   

Razem (maksymalnie 100 punktów)  

 

Podpisy Członków Kapituły oceniających projekt: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 

 

Poznań, _____________ 2015 roku 


