
 

 
 

 
 
  

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 997/81/15 

Zarządu Województwa Pomorskiego  
   z dnia 6 października 2015 r.   

Zarząd Województwa Pomorskiego  
ogłasza  

konkurs na wybór lokalnych grup działania  
do realizacji lokalnych strategii rozwoju  

 
 
Termin składania wniosków: 
12 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r.  
 
Miejsce składania wniosków:  
sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk; pokój 
300 a; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:45 
 
Tryb składania wniosków:  
Wnioski należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej 
www.dprow.pomorskie.eu. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu. Tryb składania wniosków określa § 7 Regulaminu konkursu na 
wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
 
Sposób ustalania wysoko ści dost ępnych środków przeznaczonych na realizacj ę LSR: 
§ 11 Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność; załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
  
Miejsce zamieszczenia formularza wniosku o wybór LS R, formularza umowy o 
warunkach i sposobie realizacji LSR oraz regulaminu  konkursu: 
www.dprow.pomorskie.eu  
 
Dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków oraz kryteriów wyboru LSR:  
zgodnie z dokumentami programowymi, regulaminem konkursu na wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność, wnioskiem o wybór LSR oraz instrukcją 
wypełniania wniosku 
 
EFSI, z których środków b ędą współfinansowane LSR wybrane w ramach konkursu:  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
  
 
Informacje udzielane są w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; pokój 302 i 305; od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 – 15:45 oraz pod numerami telefonu (58) 326 83 
90; (58) 326 83 81; (58) 326 83 86; (58) 326 83 87; (58) 326 83 83; (58) 326 87 78; (58) 326 
86 53.                                             
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  


