Załącznik
do Uchwały Nr 761/373/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 28 lipca 2022 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego
ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów”
w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”
Termin składania wniosków:
od 01 września 2022 r. do 30 października 2022 r.

Miejsce składania wniosków:
sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; 80-819 Gdańsk; pokój 244; od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00. Dopuszczalne jest również składanie wniosków przez nadanie
rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896). W przypadku złożenia wniosku
o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (data
stempla pocztowego).

Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.dprow.pomorskie.eu
w trybie określonym w § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015r.,
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, w tym: podmioty
mogące ubiegać się o dofinansowanie, zakres operacji i kosztów kwalifikowalnych,
kryteria oceny projektów, tryb oceny wniosków określa Rozporządzenie.

Informacje udzielane są w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; ul. Augustyńskiego 2; pokój 234; od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:45 – 15:45 oraz pod numerami telefonu (58) 32 68 654; (58) 32 68 658;
(58) 32 68 391; (58) 32 68 482.

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

