
Uchwała Nr 1416/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  17 grudnia  2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

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

(Dz.U. 2015, poz. 1392), w związku z art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

(Dz. U. 2014 poz. 1146), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Zatwierdza się „Wykaz kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

2. Wykaz kandydatów na ekspertów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykaz o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Programu: 

www.prow.umww.pl oraz www.poryby.umww.pl. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

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


Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1416/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 17 grudnia 2015 roku  

 

w sprawie: zatwierdzenia „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  

 
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2015 roku o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020  

(Dz. U. 2014 poz. 1146) oraz Uchwałą Nr 1283/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 13 listopada 2015 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór 

kandydatów ubiegających się o wpis do „Wykazu kandydatów na ekspertów” dokonujących 

wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego  

„Rybactwo i Morze”. 

Zgłoszenia kandydatów na ekspertów można było przesyłać w terminie od 20 listopada  

do 7 grudnia 2015 roku. Spośród nadesłanych kandydatur komisja powołana przez Dyrektora 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonała wyboru  kandydatów na ekspertów. 

Zatwierdzony „Wykaz kandydatów na ekspertów” zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Programu: www.prow.umww.pl oraz www.poryby.umww.pl. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
 

 

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


Lp. Imię i nazwisko Adres mailowy Dziedzina

1. Marek Derski marrek4@interia.pl
rozwój obszarów 

wiejskich

2. Agnieszka Morawska mora4.wska.agn@gmail.com
rozwój obszarów 

wiejskich

3. Aleksander Nawrot aleksandernawrot@gmail.com
rozwój obszarów 

wiejskich

4. Izabela Pustkowska iza.pustkowska@gmail.com
rozwój obszarów 

wiejskich

5. Piotr Kryszczak piotrkryszczak@wp.pl
rozwój obszarów 

wiejskich

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1416/2015

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

„Wykaz kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
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