
Wrocław, 29 września 2009r.



Odnowa wsi

zasady uczestnictwa

I.I.I.I. SołectwoSołectwoSołectwoSołectwo

1. Utworzenie grupy odnowy wsi o składzie min. 5 osób
oraz wybranie jej lideraoraz wybranie jej lidera

2. Podjęcie Uchwały Zebrania Wiejskiego
o przystąpieniu do programu



Odnowa wsi 

zasady uczestnictwa

II. Gmina

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
programu Odnowy Wsi

2. Powołanie gminnego koordynatora Odnowy Wsi2. Powołanie gminnego koordynatora Odnowy Wsi

3. Ustanowienie gminnego systemu wsparcia dla 
sołectw uczestniczących w programie

4. Pokrycie kosztów umów z Moderatorami Odnowy 
Wsi

Uczestnictwo gminy w programie rozpoczyna się           Uczestnictwo gminy w programie rozpoczyna się           Uczestnictwo gminy w programie rozpoczyna się           Uczestnictwo gminy w programie rozpoczyna się           
w momencie zgłoszenia pierwszego sołectwaw momencie zgłoszenia pierwszego sołectwaw momencie zgłoszenia pierwszego sołectwaw momencie zgłoszenia pierwszego sołectwa



Odnowa wsi 

zasady uczestnictwa - Gmina

�Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Odnowie Wsi 
Gmina zobowiązana jest pokryć koszty umów 
z Moderatorami – w kwocie max 4.500 zł4.500 zł4.500 zł4.500 zł. za jeden 
warsztat ( kwota za 4 sołectwa  i 2 umowy)warsztat ( kwota za 4 sołectwa  i 2 umowy)

�Kwota ta obejmuje dwie umowy zlecenia / o dzieło za 
4-dniowy cykl warsztatów. 

�Gmina zobowiązana jest  także do utworzenia 
systemu wsparcia dla sołectw uczestniczących w 
Odnowie



Odnowa Wsi 

zasady uczestnictwa

Celem dokonania formalnego zgłoszenia Gmina zobowiązana

jest przesłać do Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich

UMWD formularz zgłoszeniowy, Uchwały Zebrania Wiejskiego

oraz Rady Gminy wraz z pismem przewodnim.

W przypadku rezygnacji sołectwa z udziału w Odnowie należy

przesłać do Urzędu uchwałę zebrania wiejskiego dot.

rezygnacji.
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rola Koordynatora 

� pośrednictwo pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 
a sołectwami w przekazywaniu informacji

�koordynacja i pomoc Moderatorom w organizacji 
warsztatówwarsztatów

�udział w wizji terenowej oraz ew. w warsztatach

�pomoc Moderatorom w końcowym dopracowaniu 
materiałów powarsztatowych

�przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego kompletu 
wypracowanych na warsztatach materiałów



Odnowa wsi

system wsparcia 

Na realizację Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi  

w roku 2009 roku 2009 roku 2009 roku 2009 w roku 2009 roku 2009 roku 2009 roku 2009 
w Budżecie Województwa

zabezpieczono kwotę 
w wysokości 

3.060.000 zł.  3.060.000 zł.  3.060.000 zł.  3.060.000 zł.  



Odnowa wsi - założenia

W ramach opracowanego systemusystemusystemusystemu wsparciawsparciawsparciawsparcia

i zabezpieczonych środków w 2009r. zaplanowano :

� szkolenia dla liderów wiejskich

� warsztaty w zakresie opracowania sołeckich strategii 
rozwojurozwoju

� podróże studyjne

� konkursy na dotacje 

� konkurs Piękna Wieś Dolnośląska

� nawiązanie współpracy z Uniwersytetami : Przyrodniczym i 
Wrocławskim

� promocję odnowy wsi 



Odnowa wsi 

system wsparcia

1.1.1.1. Szkolenia Szkolenia Szkolenia Szkolenia 

W ramach zabezpieczonych środków zaplanowano :
� cykl szkoleń tematycznych 

� spotkania informacyjno-szkoleniowe – przełom      � spotkania informacyjno-szkoleniowe – przełom      

listopada i grudnia -1 dwudniowe spotkanie dla 

gminnych koordynatorów i 2 dwudniowe dla liderów

� spotkania inaugurujące odnowę wsi ( 5 )

� warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii  

rozwoju 
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system wsparcia

2. Podróże 2. Podróże 2. Podróże 2. Podróże ––––
w ramach realizacji zadania zaplanowano:

� podróż studyjną na Opolszczyznę - czerwiec 2009

� podróż studyjną na Górny Śląsk – wrzesień 2009

� podróż studyjna do Niemiec – listopad 2009



Odnowa Wsi 

system wsparcia

3.Konkursy, 3.Konkursy, 3.Konkursy, 3.Konkursy, w tym:

�Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” – do udziału
zgłosiły się 44 sołectwa z 28 gmin. Finał – listopad
2009

�Mini Granty na rozwój wsi – dla organizacji
pozarządowych działających w ramach odnowy wsi
oraz GOK-ów – kwota 605.000zł.

�Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” wspierający
inwestycje na obszarach wiejskich – beneficjentem
mogą być gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie -
2.000.000zł.
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system wsparcia

� KonkursyKonkursyKonkursyKonkursy cd.cd.cd.cd.

W ramach ogłoszonego konkursu „Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi” złożono 131 wniosków na Dolnośląskiej Wsi” złożono 131 wniosków na 

ogólna kwotę 2.225.393 zł. Dofinansowanie 

otrzymało 116116116116 wniosków na kwotę 1.193.304 zł.  1.193.304 zł.  1.193.304 zł.  1.193.304 zł.  
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system wsparcia

4. Współpraca z Uczelniami wyższymi4. Współpraca z Uczelniami wyższymi4. Współpraca z Uczelniami wyższymi4. Współpraca z Uczelniami wyższymi

W ramach realizacji zadania podpisano:

�umowę o współpracy z UniwersytetemUniwersytetemUniwersytetemUniwersytetem�umowę o współpracy z UniwersytetemUniwersytetemUniwersytetemUniwersytetem

PrzyrodniczymPrzyrodniczymPrzyrodniczymPrzyrodniczym we Wrocławiu

�umowę o współpracy z UniwersytetemUniwersytetemUniwersytetemUniwersytetem

WrocławskimWrocławskimWrocławskimWrocławskim
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system wsparcia

5. Promocja odnowy wsi5. Promocja odnowy wsi5. Promocja odnowy wsi5. Promocja odnowy wsi

W ramach zabezpieczonych środków - planowane 
jest min:

� wydanie folderów promocyjnychwydanie folderów promocyjnychwydanie folderów promocyjnychwydanie folderów promocyjnych

�gadżety gadżety gadżety gadżety 

�spoty telewizyjnespoty telewizyjnespoty telewizyjnespoty telewizyjne

�strona internetowastrona internetowastrona internetowastrona internetowa

� inne  inne  inne  inne  
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


