
Uchwała Nr 1298/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 2011 roku 
 
 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 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 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 
1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy 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. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 12 grudnia 2011 roku. 
2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 8 lutego 2012 roku. 

 
§ 3 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone w „Polska Głos Wielkopolski” oraz na stronie internetowej 
www.umww.pl. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 1298/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 16 listopada 2011 roku 

 
 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy 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. 

Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje 

właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, 

o kryterium regionalnym. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być 

krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
 

 Wojciech Jankowiak
      Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1298/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 listopada 2011 roku 
 
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „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. 
 
 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące 

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego 

w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” obj ętego 
 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

(w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 
2008r. 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. Nr 60, poz. 373 z 2008 r. ze zm.). 

 
 
2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje operacja, dla której targowisko 
stałe będzie czynne cztery lub więcej dni w tygodniu.  

  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie 
projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w zakresie: budowy, 
przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego) w terminie od 12 grudnia 2011 r. 
do 8 lutego 2012 r. 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii 
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 
parter, godz. 7.30 do 15.00 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie 
pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów 
niezbędnych do weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl 


