Załącznik
do uchwały nr 448/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 marca 2019 r.

Zasady funkcjonowania moderatorów
Wielkopolskiej Odnowy Wsi
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady dotyczą osób działających jako moderatorzy odnowy wsi w ramach
samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, zwanych dalej
„moderatorami”.
2. Moderatorzy zobowiązani są do dbania o swój wizerunek wśród mieszkańców
Wielkopolski oraz do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie
problematyki odnowy i rozwoju wsi.
3. Moderatorzy w swych działaniach powinni uwzględniać dbałość o wizerunek
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
§ 2.
Nabór i szkolenie kandydatów na moderatorów odnowy wsi
1. Nabór i szkolenie kandydatów na moderatorów przeprowadza Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odpowiedzialny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego za realizację programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”,
zwany dalej „zarządzającym programem”.
2. Ogłoszenie o naborze publikowane jest na stronach internetowych: www.umww.pl
oraz www.wow.umww.pl
3. Wyboru grupy kandydatów na moderatorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w szkoleniu z zakresu metodyki przygotowania sołeckich strategii rozwoju, dokonuje
zarządzający programem na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń oraz oceny
dotychczasowej współpracy z kandydatem, o ile taka współpraca miała miejsce.
4. Moderatorami nie mogą być osoby zatrudnione na stanowiskach pochodzących
z wyboru lub powołania oraz pełniący funkcję sekretarza w jednostkach samorządu
terytorialnego.
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5. Moderatorem może być wyłącznie osoba zameldowana i zamieszkała na terenie
województwa wielkopolskiego.

§ 3.
Wybór moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi
1. Wyboru moderatorów dokonuje zarządzający programem spośród kandydatów
uczestniczących w szkoleniu, o którym mowa w § 2. ust. 3 niniejszych zasad.
2. Moderator otrzymuje certyfikat Wielkopolskiej Odnowy Wsi, który zaświadcza, iż
moderator został przeszkolony z metodyki odnowy wsi, o której mowa w § 4.
3. Listę moderatorów publikuje się na stronach internetowych: www.umww.pl i/lub
www.wow.umww.pl.
§ 4.
Metodyka pracy moderatorów
1. Sołecką strategię rozwoju opracowuje się na okres 5 lat.
2. Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wymaga co najmniej:
1) przeprowadzenia wizji terenowej w sołectwie, z wykorzystaniem karty diagnozy
zaawansowania odnowy wsi (1 dzień);
2) przeprowadzenia warsztatów z udziałem przedstawicieli grup odnowy wsi (2 dni)
zgodnie z następującym schematem:
a) przeprowadzanie analizy zasobów wsi;
b) przeprowadzanie analizy SWOT;
c) przeprowadzanie analizy potencjału rozwojowego wsi;
d) wypracowanie wizji wsi;
e) wypracowanie programu długoterminowego;
f) wypracowanie programu krótkoterminowego (na 1-2 lata);
3) przeprowadzenia ankiety oceniającej warsztaty;
4) przygotowania, w oparciu o materiały wypracowane na warsztatach, dokumentu
strategii i przekazania go: liderowi grupy odnowy wsi w sołectwie lub sołtysowi,
gminnemu koordynatorowi odnowy wsi oraz zarządzającemu programem.
3. Moderatorzy pracują w zespołach dwuosobowych. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się pracę jednego moderatora po uzyskaniu, na wniosek moderatora,
pisemnej akceptacji zarządzającego programem. Akceptację dołącza się do SSR
w formie dodatkowego załącznika.
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4. Warsztaty przeprowadza się równolegle dla 3-4 sołectw. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie warsztatów dla jednego lub dwóch
sołectw po uzyskaniu, na wniosek moderatora, pisemnej zgody zarządzającego
programem.
5. Zarządzający programem może wprowadzić dodatkowe wymagania w zakresie
opracowania sołeckich strategii rozwoju, ponad określone w ust. 2.
6. Na potrzeby Wielkopolskiej Odnowy Wsi sołecka strategia rozwoju powinna zostać
zaakceptowana przez zebranie wiejskie. Wskazane byłoby zatwierdzenie jej także przez
radę gminy.
7. Program krótkoterminowy obejmuje od 1 do 3 projektów przewidzianych do realizacji
w pierwszych dwóch latach obowiązywania sołeckiej strategii rozwoju. Aktualizacja
programu krótkoterminowego wymaga uchwały zebrania wiejskiego bez obowiązku
aktualizacji pozostałych elementów SSR. Dopuszcza się jedną aktualizację.
8. Aktualizacji sołeckich strategii rozwoju dokonuje się według procedury jej
opracowywania określonej w niniejszym dokumencie, za wyjątkiem określonym
w ust. 7. Dotyczy to także strategii opracowanych przed wejściem w życie niniejszych
zasad.
9. Moderatorzy zobowiązani są do pracy z profesjonalną starannością.
§ 5.
Zasady współpracy moderatorów z zarządzającym programem
1. Moderatorzy zobowiązani są do uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach
organizowanych przez zarządzającego programem oraz udzielania merytorycznego
wsparcia zarządzającemu programem w podejmowanych działaniach szkoleniowych
i promocyjnych (np. przy organizacji wyjazdów studyjnych).
2. Moderatorzy zobowiązani są do:
1) stosowania wzorów
programem;

dokumentów

opracowanych

przez

zarządzającego

2) informowania zarządzającego programem o terminie warsztatów, o których mowa
w § 4 ust. 2 pkt 2), z wyprzedzeniem minimum 7-dniowym;
3) przekazywania zarządzającemu programem gotowych dokumentów sołeckich
strategii rozwoju w formie określonej przez zarządzającego programem, nie później
niż w terminie 14 dni od przeprowadzenia warsztatów;
4) przekazywania, na prośbę zarządzającego programem, innych dokumentów
potwierdzających opracowanie sołeckich strategii rozwoju zgodnie z wymogami
określonymi w § 4.
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3. Wymogi, o których mowa w ust. 2, obowiązują również w przypadku, gdy opracowanie
sołeckich strategii rozwoju zostanie wykonane na zlecenie innych podmiotów niż
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
4. Moderatorzy zobowiązani są do przestrzegania zapisów umów zawieranych
z Województwem Wielkopolskim.
5. Moderatorzy zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym
dalej RODO.
§ 6.
Finansowanie pracy moderatorów
1. Moderatorzy mogą pobierać wynagrodzenie za opracowanie sołeckich strategii rozwoju.
2. Koszty opracowania sołeckich strategii rozwoju z udziałem moderatorów pokrywają
zainteresowane podmioty np. gminy.
3. Samorząd Województwa Wielkopolskiego może finansować lub partycypować
w kosztach opracowania sołeckich strategii rozwoju, w zależności od dostępności
środków przeznaczonych na realizację programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013 – 2020”.
§ 7.
Ocena pracy moderatorów
1. Zarządzający programem co dwa lata dokonuje oceny pracy moderatorów.
2. Stwierdzenie naruszenia przez moderatora niniejszych zasad stanowi podstawę do
wykreślenia go z listy moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Decyzję w tej sprawie
podejmuje zarządzający programem.
3. Informacja o wykreśleniu moderatora z listy zostanie przekazana gminnym
koordynatorom odnowy wsi.
4. Od decyzji o wykreśleniu z listy moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi nie
przysługuje odwołanie.
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