UCHWAŁA Nr 984/175/16
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie organizacji konkursu plastycznego dla dzieci o tematyce unijnej
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” realizowanego w ramach Planu
Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla
województwa pomorskiego na lata 2016-2017
Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 oraz 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z poźn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz w związku z § 7 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1552), zgodnie z zapisami Uchwały
nr 23/106/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej
propozycji operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW oraz przyjęcia listy projektów własnych jednostki regionalnej KSOW
Województwa Pomorskiego do realizacji w etapie I w 2016 r. w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2016-2017 dla województwa pomorskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zorganizować konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce unijnej,
pt. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” zwany dalej „Konkursem”.
§ 2. W ramach Konkursu oceniane będą prace plastyczne, których tematyka obejmować
będzie przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich dzięki wykorzystaniu funduszy
unijnych oraz pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na obszarach wiejskich dzięki funduszom
pochodzącym z Unii Europejskiej.
§ 3. Przyjmuje się Regulamin Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Główną ideą konkursu plastycznego dla dzieci, o tematyce unijnej, pt. „Tu jest moje miejsce –
Pomorskie!” jest pokazanie korzyści z wykorzystania funduszy unijnych na rzecz poprawienia
wizerunku obszarów wiejskich, polepszenia komfortu oraz jakości życia na obszarach wiejskich.
Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Przedmiotem Konkursu jest
wykonanie pracy plastycznej ilustrującej przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich
dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych lub pomysły na zmiany, jakie mogą zajść na obszarach
wiejskich dzięki tym środkom.
Konkurs ma na celu zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,
skierowanie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych w miejscach, w
których mieszkają. Organizacja Konkursu przyczyni się do popularyzacji wiedzy o funduszach unijnych
i ich roli w procesie rozwoju obszarów wiejskich, stworzy możliwości zaprezentowania i ukazania
wpływu Unii Europejskiej na rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy obszarów wiejskich
województwa pomorskiego, a także będzie miała wpływ na rozwój umiejętności plastycznych i
wyobraźni twórczej wśród dzieci. Ponadto dzięki takim działaniom budowany jest pozytywny
wizerunku wsi jako miejsca zamieszkania.
W celu oceny złożonych w ramach Konkursu prac powołana zostanie Komisja Konkursowa licząca do
5 osób, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, podmiotów współpracujących z Jednostką Regionalną Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, eksperci niezależni. Powołania komisji dokona Marszałek Województwa Pomorskiego.
Najlepiej oceniane prace zostaną nagrodzone. Przyznanie nagród nastąpi w formie stosownych
uchwał, podjętych w oparciu o wyniki prac Komisji Konkursowej zatwierdzone w protokole z prac tej
Komisji. Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej
gali podsumowującej Konkurs zaplanowanej na grudzień br. Dodatkową formą promocji przewidzianą
w ramach przedmiotowego zadania będzie wydanie kalendarza ściennego zawierającego zdjęcia
dwunastu prac plastycznych najwyżej ocenionych w ramach Konkursu.
Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym zostanie opublikowane
na stronach internetowych: www.dprow.pomorskie.eu oraz www.pomorskie.ksow.pl oraz rozesłane do
wszystkich szkół podstawowych z obszarów wiejskich województwa pomorskiego.
Planowane przez JR KSOW działania maja na celu zrealizowanie określonych w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działań informacyjnych i promocyjnych w celu
upowszechnienia wiedzy ogólenj na temat Programu oraz zaprezentowanie jego efektów. Cele
Konkursu są zgodne z działaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Organizacja przedsięwzięć
promujących fundusze unijne, agroturystykę, turystykę wiejską, produkt tradycyjny, lokalny, żywność
wysokiej jakości”, a operacja związana z jego organizacją została ujęta w Planie operacyjnym
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 dla województwa pomorskiego. Działania
realizowane w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 zostały zatwierdzone przez
Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 12 stycznia 2016 roku uchwałą nr 23/106/16, a następnie
zaakceptowane przez Grupę Roboczą ds. KSOW w dn18.04.2016 r. (Uchwała Nr 8 GR ds. KSOW z
dn. 18.04.2016 r. w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2016-2017).
Wydatki związane realizacją Konkursu sfinansowane zostaną ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w ramach zadania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ujętych w
planie budżetowym na rok 2016.

