
Uchwała Nr 1625/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lutego  2016 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

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. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.           

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. 2015 poz. 349) oraz § 9 ust 1 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków        

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych         

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1414), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§1 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”.  

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

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 1 kwietnia 2016r.  

2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 14 kwietnia 2016r. 

 

§3 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.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 

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


 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1625/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lutego 2016 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.    

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 

na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 

poz. 1414), właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie marszałkowskim,  ogłoszenie           

o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego 

terminu rozpoczęcia składania wniosków. Ogłoszenie, o którym mowa winno zawierać 

wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków  o przyznanie 

pomocy, które nie może być krótsze niż 14 i dłuższe niż 60 dni. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 



                                                                                 
  

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza  

 
nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa  

lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r. 

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  sekretariat poziom 4 pokój 448, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30. 

Tryb: wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego, na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej: www.prow.umww.pl. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz 
formularz umowy znajdują się na stronie internetowej: www.prow.umww.pl  

Wszelkie pytania prosimy kierować do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich pod numer telefonu: (61) 626 60 60 lub (61) 626 60 79. 

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

