
Finansowanie projektów na 

obszarach wiejskich  

w 2018 r. 
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  Wielkopolska Odnowa Wsi  
 

 budżet 2018 (projekt) – ponad 4 mln zł, w tym  

3,8 mln zł na dotacje 

 dofinansowanie projektów w ramach  

3 konkursów dotacyjnych dla uczestników 

programu  

 realizacja projektów w roku kalendarzowym 

2018 (1 etap) 
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Wielkopolska Odnowa Wsi 

Zasady uczestnictwa w programie: 

 Grupa Odnowy Wsi, 

minimum 5 osób, w tym lider  

 uchwała zebrania wiejskiego, 

 dokonanie zgłoszenia przez gminę lub stowarzyszenie (wymagana 

stosowna uchwała o zgłoszeniu sołectwa do programu), 

 sołecka strategia rozwoju, 

 roczne sprawozdanie z przebiegu odnowy wsi 
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
(dot. m.in. rozwoju turystyki i rekreacji, 

przebudowy lub remontu obiektów małej 

architektury, zagospodarowanie zbiorników i 

cieków wodnych na cele rekreacyjne lub 

poprawiające estetykę miejscowości) 

Zachowanie, odtwarzanie i 

promowanie dziedzictwa 

kulturowego, przyrodniczego lub 

krajobrazowego oraz tradycji 

społeczności lokalnych  

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, Poznań al. Niepodległości 34 

VIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 

przedmiot dofinansowania 



VIII edycja „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Warunki udziału w konkursie  

 max. 3 projekty na gminę 

 1 sołectwo – 1 projekt 

 dożynki gminne – NIE 

 inwestycje w pasach drogowych  

– NIE 

 

 zadania realizowane w przestrzeni lub 

obiektach publicznych, 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 
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VIII edycja „Pięknieje wielkopolska wieś” 

Poziom pomocy finansowej 

 max. 70% kosztów kwalifikowalnych 

 min. 10.000 zł na projekt 

 max. 30.000 zł dla projektu 

 wkład finansowy gminy – minimum 

30% kosztów kwalifikowalnych 

(wkładem finansowym gminy mogą 

być np. środki z funduszu sołeckiego) 

 

 

3.250.000 zł 
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Budżet konkursu 

(projekt) 



VI edycja konkursu 

Odnowa wsi szansą dla 

aktywnych sołectw 
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zakup wyposażenia obiektów użyteczności publicznej 

(np. stoły, krzesła, nagłośnienie do sal i świetlic wiejskich, wyposażenie 

kuchenne świetlic wiejskich, itp.) 

(np. dla zespołów folklorystycznych lub tradycyjne stroje i ich elementy) 

zakup materiałów promujących wieś 

zakup towarów służących kultywowaniu tradycji 
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VI edycja konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 
Zakres wsparcia 

(np. namioty, banery, roll-upy, itp.) 

zakup drobnych elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej 
(np. ławki, śmietniki) 



VI edycja konkursu 

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” 

Poziom pomocy finansowej 

 max. 50% kosztów kwalifikowalnych 

 max. 5.000 zł dla projektu 

 min. 2.500 zł dla projektu 

 max. 10.000 zł dla gminy 

 200.000 zł 
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Budżet konkursu 

(projekt) 



VI edycja 

otwartego konkursu ofert 

„Nasza wieś, naszą wspólną 

sprawą” 
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  organizacja  imprez promujących sołectwo 

 organizacja szkoleń, warsztatów 

 

 

 zakup towarów służących kultywowaniu tradycji 

społeczności lokalnych  

 realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych  

w obszarze przestrzeni publicznej miejscowości 
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VI edycja otwartego konkursu ofert 

„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 
Zakres wsparcia 

 wydanie materiałów promocyjnych lub 

przygotowanie strony internetowej sołectwa 



VI edycja otwartego konkursu ofert 

„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 

Poziom pomocy finansowej 

 max. wysokość dotacji 10.000 zł 

(nie więcej niż 80% całkowitej wartości 

projektu) 

 udział własny organizacji min. 20% 

(może być wkład własny niefinansowy – 

wolontariat mieszkańców sołectwa) 

 350.000 zł 
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Budżet konkursu 

(projekt) 



“ 

” 

Dziękuję za uwagę  

Dominik Bekasiak 
Kierownik Oddziału Odnowy Wsi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW 

 

www.wow.umww.pl  

https://www.facebook.com/WielkopolskaOdnowaWsi 

 

 

Kontakt: Tel. (61) 62 66 514 

email: dominik.bekasiak@umww.pl  

http://www.wow.umww.pl/
https://www.facebook.com/WielkopolskaOdnowaWsi
mailto:dariusz.mlynarczyk@umww.pl

