
Uchwała nr 4361/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25  listopada 2021 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW 

w obiektywie – druga edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim 

 

 

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

Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 182 z późn. zm.), uchwały nr 3938/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. oraz uchwały nr 4242/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r.  Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zatwierdza się protokół prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga 

edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  

2. Treść protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Uchwały nr 4361/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW 

w obiektywie – druga edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim 

 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 182 z  późn. zm.) Samorząd Województwa Wielkopolskiego, pełniąc rolę 

Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jest odpowiedzialny za realizację 

planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie dwuletnich planów 

operacyjnych. Zadanie polegające na organizacji konkursu fotograficznego skierowanego do 

mieszkańców województwa wielkopolskiego, mające na celu m.in. identyfikację projektów 

zrealizowanych przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, zostało przyjęte do realizacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021.  

Na mocy uchwały 3938/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 

2021 r. przyjęty został regulamin konkursu. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem 

zostało opublikowane m.in. na stronach internetowych: http://umww.pl, http://dprow.umww.pl 

oraz http://wielkopolskie.ksow.pl, a także przesłane w formie elektronicznej do urzędów gmin, 

miast i powiatów województwa wielkopolskiego oraz biur lokalnych grup działania 

funkcjonujących w województwie wielkopolskim. Termin zgłaszania prac konkursowych 

upłynął 29 października 2021 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 196 prac w pięciu 

kategoriach tematycznych, z czego 172 spełniły wymogi formalne określone w regulaminie 

konkursu. Na mocy uchwały 4242/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 

października 2021 r. powołano Jury oceniające prace zgłoszone do konkursu. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w drodze tejże uchwały zatwierdził również regulamin prac 

Jury. Zgodnie z punktem 13 przywołanego Regulaminu protokół z prac Jury zostaje 



przedstawiony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały, celem 

przyznania nagród. Nagrody we wszystkich kategoriach za miejsca I-III, jak również nagrody 

dla osób wyróżnionych, zostaną przyznane w formie voucherów do sklepu fotograficznego 

i przekazane laureatom oraz wyróżnionym drogą pocztową. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


