UCHWAŁA Nr 29/14/19
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia Zasad aplikowania przez jednostki samorządu
terytorialnego województwa pomorskiego o przyznanie rekomendacji do
uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych
projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”
realizowanych na terenach wiejskich
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2018.913 t.j. ze zm.),
w związku art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze zm.),
w związku z celem strategicznym 2 „Aktywni mieszkańcy”, cel operacyjny 2.2. „Wysoki poziom kapitału społecznego” Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej uchwałą nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24
września 2012 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Zasady aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa
pomorskiego o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik
Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów
lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich, które
stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”jest wspieranie rozwoju
demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach
wiejskich
województwa
pomorskiego
nie
tylko
wzmacniają
tożsamość
i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu
atrakcyjności tych obszarów. Powyższe działanie służy realizacji Celu strategicznego 2- „Aktywni
Mieszkańcy”, celu operacyjnego 2.2. – „Wysoki poziom kapitału społecznego” Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, tak aby współdziałali oni
na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i społeczności lokalnych. Ponadto, małe projekty lokalne
sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, a w rezultacie umacnianiu
kontaktów społecznych. Wspólnoty wiejskie realizując powyższe projekty korzystają z lokalnych
zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. Uprawnione jednostki samorządu terytorialnego mogą
aplikować o przyznanie rekomendacji planowanym przez nie projektom w ramach zadań własnych do
udzielenia pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Pomorskiego. W celu uzyskania
rekomendacji gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa pomorskiego składają dokumenty
zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały, które to podlegają ocenie przez niezależny Zespół
Oceniający. Projekty, które uzyskają rekomendacje Zarządu Województwa Pomorskiego, zostaną
przedłożone Sejmikowi Województwa Pomorskiego, który to może udzielić gminie pomocy finansowej
na realizację danego zadania.
Informacja o przedsięwzięciu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” zostanie podana do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z Zasadami w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na stronie www.pomorskie.eu.

