
  
UCHWAŁA Nr 752/63/15 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 30 lipca 2015 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia listy operacji z terenu Woj ewództwa Pomorskiego 
dotycz ących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno ści wiejskiej” obj ętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz.596; zm. 
poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (t.j. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 173, zm. Dz. U.  z  2015r., poz. 349) oraz   §14 ust. 1 w związku z § 13 ust. 6  Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1419, zm. Dz. U.  z 2015 r., poz.466), uchwala się, co 
następuje:,  
 
 
§ 1. Zatwierdza się listę operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących budowy 
mikroinstalacji prosumenckich dla naboru trwającego w okresie od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 1 
czerwca 2015 r., w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącą Załącznik do niniejszej 
Uchwały.  
 
§ 2. Wysokość środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeznaczonych na realizację 
operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich wynosi 20 475 000 euro. 
 
§ 3. Tryb przyznawania pomocy na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji 
prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określają  postanowienia  § 13 ust.6a-6f 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007—2013. 
 
§ 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. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 173,  ze zm.) Samorząd 

Województwa wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania (m.in.) działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Osią 3 – „Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013”.   

Uchwałą Nr 338/33/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku, Zarząd Województwa podjął decyzję o 

ogłoszeniu  naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji 

prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 

PROW na lata 2007-2013, ustalając termin składania wniosków od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 1 

czerwca 2015 r. W wymaganym terminie złożono 22 wnioski. Jeden wnioskodawca zrezygnował z 

realizacji operacji, kolejny nie złożył uzupełnień w wymaganym terminie przez co obydwa wnioski 

zostały odrzucone.    

Zgodnie z § 14 ust. 1 w związku z § 13 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1419, 

ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem” właściwy organ Samorządu Województwa zatwierdza listę 

operacji, po dokonaniu oceny wniosków w kolejności uzyskanych przez nie punktów zawierającą 

określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. Mając na uwadze zasadę domniemania kompetencji na 

rzecz Zarządu Województwa, ten właśnie organ jest uprawniony do zatwierdzania listy operacji. 

Wysokość środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeznaczonych na realizację 

operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich wynosi 20 475 000 euro 

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego listy operacji z terenu 

Województwa Pomorskiego zostanie ona opublikowana na stronie internetowej 

www.dprow.pomorskie.eu i przekazana Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Tryb przyznawania pomocy na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji 

prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określają  postanowienia  § 13 ust.6a-6f 

Rozporządzenia. Zgodnie z powyższymi przepisami po zatwierdzeniu listy operacji, samorząd 

województwa może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których projekty 

znalazły się na najwyższych miejscach listy rankingowej w województwie. Przyznanie pomocy dla 

kolejnych projektów uzależnione będzie od ich miejsca na liście krajowej.    

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  
 
 

 


