
Uchwała Nr 1134/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 października 2015 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu, przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

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

(j.t. Dz.U. 2015, poz. 1392), w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

1. Ogłasza się konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

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

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 10 listopada 2015r. 

2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 30 grudnia 2015r. 

§ 3 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl oraz 

www.poryby.umww.pl. 

§ 4 

Przyjmuje się następujące dokumenty opracowane przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 

http://www.prow.umww.pl/
http://www.poryby.umww.pl/


Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1134/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 8 października 2015 roku  

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu, przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

 
 Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) ogłoszenie o konkursie jest podawane  

do publicznej wiadomości przez zarząd województwa. Powinno zawierać wskazanie dnia 

rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków nie krótszego niż  

14 i nie dłuższego niż 60 dni. Ogłoszenie zamieszcza się w szczególności na stronie 

internetowej urzędu marszałkowskiego lub na stronie internetowej wojewódzkiej samorządowej 

jednostki organizacyjnej co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania 

wniosków o wybór LSR. 

 W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015r.  

(znak: ROWwrt-mm-502-2/15(3271)) konieczne jest ogłoszenie konkursu na wybór strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jednocześnie w przedmiotowym piśmie 

Minister informuje, że każdy wskazany przez samorząd województwa termin składania 

wniosków oraz informacji o dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze 

wniosków uznaje za uzgodniony, o ile pozostawał będzie w zgodzie z art. 8 ustawy, a dzień 

zakończenia terminu składania wniosków nie będzie późniejszy niż 31 grudnia 2015r.  

i ogłoszenie tego naboru nastąpi w terminie nie późniejszym niż 9 października 2015r. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1134/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 8 października 2015 roku 

     
  

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza konkurs  

 
na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

 

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. 

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  kancelaria poziom 4 pokój 456,  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na 
stronie internetowej: www.prow.umww.pl oraz www.poryby.umww.pl przez osobę/y 
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

Uwaga: Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie 
złożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wysokości dostępnych środków 
przeznaczonych na realizację LSR, dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków oraz kryteriów wyboru LSR, miejsca zamieszczenia formularza wniosku  
o wybór LSR, formularza umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, oraz 
regulaminu konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.prow.umww.pl oraz 
www.poryby.umww.pl.  

Wybrane w ramach konkursu LSR będą współfinansowane z następujących EFSI: 
a) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
b) Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

Wszelkie pytania prosimy kierować adres poczty elektronicznej: 
lukasz.poznaniak@umww.pl 

http://www.prow.umww.pl/
http://www.poryby.umww.pl/
http://www.prow.umww.pl/
http://www.poryby.umww.pl/
mailto:lukasz.poznaniak@umww.pl


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1134/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 8 października 2015 roku 

     
  

 


