
Uchwała Nr 921/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Instrukcji postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań 

wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie 

przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 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), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się następującą Instrukcję do stosowania dla działań delegowanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

1. Instrukcja postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających  

z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie 

przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020 (IP-19.1_Ankieta/1/z). 

2. Tekst Instrukcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2015 roku. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr 921/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Instrukcji postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań 

wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie 

przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 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 2015r. poz. 349), Samorząd Województwa wykonuje zadania Agencji Płatniczej 

związane z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy w ramach PROW 2014-2020. 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust 1 pkt. 2 umowy delegowania zadań Agencji 

Płatniczej zawartej w dniu 28 maja 2015r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, tut. Samorząd 

zobowiązany jest przyjąć do stosowania instrukcję we wskazanym terminie. 

Przedmiotowa Instrukcja została utworzona w celu zapewnienia jednolitych zasad 

postępowania w procesie weryfikacji zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu 

pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze, we wszystkich podmiotach 

wdrażających i zapewnienia odpowiedniego śladu rewizyjnego z tej weryfikacji.  

 Pismem znak ZP-974-DDD-0721-4/WL-MC/15 z dnia 31 lipca 2015 roku Zastępca 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego do stosowania Instrukcję postępowania w zakresie 

weryfikacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy  

w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 

19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020. Ponadto poinformował, iż 

ww. Instrukcja w pełnym zakresie obowiązywać będzie od 1 września 2015 roku. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
 

 
Załącznik: Instrukcja postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających z postanowień 
umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014-2020 
(IP19.1_Ankieta/1/z). 


