
 
 

UCHWAŁA Nr 621/52/15 
Zarządu Województwa Pomorskiego  

z dnia 25 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie p omocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” obj ętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
 
Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.596; zm. 
poz.645, z 2014 r., poz.379, poz.1072), w związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 851) oraz mając 
na uwadze treść art. 5 ust.5, art. 3 ust. 1 pkt 14 lit.a oraz art. 6 ust.3 pkt. 3 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 z 2015 r., poz. 349) ,uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   
 
§ 2. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od dnia  14 
lipca  2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.  
 
§ 3. Wzór ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Stosownie do treści art.6 ust.3 pkt.3 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 jako podmiot wdrażający wykonuje zadania agencji 
płatniczej jako zadania delegowane związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z 
wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności 
(…) w ramach niżej wymienionych działań PROW 2014-2020: 

• inwestycje w środki trwałe dla poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa;  

• podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 
• wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w tym poddziałania wsparcie 

przygotowawcze.    
 
Dodatkowo, zgodnie z  treścią  art. 5 ust.5  ww. ustawy, zadania instytucji zarządzającej w 

zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, określone w rozporządzeniu 1303/2013 
oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, wykonuje samorząd województwa jako 
instytucja pośrednicząca na podstawie przepisów o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności. 

 
Zgodnie z § 8 ust.1 oraz ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 851), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, właściwy organ 
samorządu województwa, po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą, ustala termin i miejsce składania 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” 
objętego PROW na lata 2014-2020. Mając na uwadze zasadę domniemania kompetencji na rzecz 
Zarządu Województwa, ten właśnie organ jest uprawniony do ustalenia  terminu i miejsca składania 
wniosków. 

 
Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, początek terminu składania wniosków nie 

może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 
ogłoszenia o naborze wniosków. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być 
krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. Informacja o naborze wniosków zostanie umieszczona na 
stronie internetowej www.dprow.pomorskie.eu nie później niż w dniu 29 czerwca 2015 r.      

 
Pismem Nr ROW/wrt/łt-540-8/15 z dnia 19 czerwca 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

poinformował, że „… termin uznaje się za uzgodniony, o ile będzie pozostawał w zgodzie z § 8 
rozporządzenia, a dzień zakończenia terminu składania wniosków nie będzie późniejszy niż 31 lipca 
2015 r. i ogłoszenie tego naboru nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2015 r.”  

W związku z tym, że termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego ma mieć miejsce w okresie od 14 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r., warunki określone w 
§ 8 Rozporządzenia są spełnione.  

 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 


