
Uchwała Nr 1270/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 listopada 2011 roku 
 
 

w sprawie: przyjęcia kryterium regionalnego dla działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 
targowiska stałego. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 
5 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 ze zm.), § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Przyjmuje się  kryterium regionalne dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki            
i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu 
lub wyposażenia targowiska stałego w brzmieniu: 
 
- 2 punkty otrzymuje operacja, dla której targowisko stałe będzie czynne cztery lub 
więcej dni w tygodniu.  
                       

§ 2 
1. Podstawę weryfikacji kryterium regionalnego określonego w § 1 niniejszej uchwały 

stanowić będzie oświadczenie wójta lub burmistrza załączone do wniosku 
o przyznanie pomocy. 

2. W przypadku kiedy wnioskodawcą będzie związek międzygminny oświadczenie 
wydaje wójt lub burmistrz gminy, na terenie której powstanie lub znajduje się 
targowisko stałe, któremu zostanie udzielona  pomoc finansowa w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.    

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 1270/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 10 listopada 2011 roku 

 
 

w sprawie: przyjęcia kryterium regionalnego dla działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 
targowiska stałego. 

 
 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 

1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 

z 2008 Nr 60, poz. 373 ze zm.) właściwy organ samorządu województwa ustala i podaje 

do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej 

w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, informację o kryterium regionalnym opartym 

na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz o terminie 

i miejscu składania wniosków  o przyznanie pomocy. 

Kryterium, w myśl którego operacja otrzymuje 2 punkty, dla zakresu działania 

dotyczącego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego promuje 

inwestycje, które jak najczęściej będą czynne. Dzięki temu stworzonych zostanie więcej 

miejsc pracy dla obsługi targowiska oraz nastąpi rozwój lokalnej przedsiębiorczości, gdyż 

lokalne centra zbytu skupiać będą wokół siebie inne rodzaje aktywności gospodarczej. 

W związku z tym przyznawanie dodatkowych punktów na operacje w oparciu 

o przedstawione kryterium jest zasadne. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 
 

 


