UCHWAŁA Nr 997/81/15
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór lokalnych grup działania do realizacji
lokalnych strategii rozwoju
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz.
378) oraz art. 6-8 tej ustawy, w związku z art. 5 ust. 5 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. 2015 r., poz. 349) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju,
dla lokalnych grup działania, których siedziba znajduje się na terenie województwa pomorskiego.
§ 2. Ustala się termin składania wniosków o wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych
strategii rozwoju od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.
§ 3. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Stosownie do

treści art. 5 ust. 5 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.
2015 r., poz. 349), samorząd województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej w zakresie
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. 2015 r., poz. 378), zwanej dalej „Ustawą” wyboru LSR dokonuje się na wniosek
LGD w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa. Treść art. 7 oraz art. 8 Ustawy
określają tryb składania wniosku o wybór LSR oraz ogłaszania konkursu na wybór LSR. Zgodnie z art.
7 pkt.2 Ustawy, wniosek o wybór LSR składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie na
wybór LSR, uzgodnionym przez zarząd województwa z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i
ministrem właściwym do spraw rybołówstwa. Dodatkowo, zgodnie z art. 8 ust.1 pkt.2 oraz art.8 ust.2
Ustawy ogłoszenie o konkursie musi zostać podane do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni
przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o wybór LSR, a termin składania wniosków nie
może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.
Pismem Nr ROWwrt-mm-502-2/15 (3271) z dnia 22 września 2015 r., Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi poinformował, że „każdy termin uznaje za uzgodniony o ile pozostawał będzie w zgodzie
z art. 8 ww. ustawy, a dzień zakończenia terminu składania wniosków nie będzie późniejszy niż 31
grudnia 2015 r. i ogłoszenie tego naboru nastąpi w terminie nie późniejszym niż 9 października 2015
r.”
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www.dprow.pomorskie.eu nie później niż w dniu 9 października 2015 r.
W związku z tym, że termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego ma mieć miejsce w okresie od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r.,
warunki określone w Ustawie oraz piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są zachowane.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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