
Uchwała Nr 5474/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: zmiany regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia 

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  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) oraz 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dokonuje się zmiany regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – 

trzecia edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich przyjętego Uchwałą nr 5150/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 15 czerwca 2022 roku. Zmiana polega na wydłużeniu terminu nadsyłania prac 

do 30 września 2022 roku do godziny 15:30, jak również wydłużenia terminu 

powiadomienia zwycięzców Konkursu o sposobie odbioru nagrody do dnia  

31 października 2022 roku. 

2. Regulamin konkursu 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 5474/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmiany regulaminu konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia 

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  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 ze zm.) Samorząd Województwa Wielkopolskiego, pełniąc rolę 

Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Uchwałą Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 5150/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, ogłosił konkurs fotograficzny 

„PROW w obiektywie – trzecia edycja”. Z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez 

znaczną część zdjęć zgłoszonych do konkursu, skutkujących małą liczbą prac kwalifikujących 

się do oceny punktowej, wydłuża się termin nadsyłania prac do 30 września 2022 roku  

do godziny 15:30. Jednocześnie zmianie ulega również termin powiadomienia zwycięzców 

Konkursu o sposobie odbioru nagrody tj. do dnia 31 października 2022 roku. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


