
  
     

 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ogłasza 
 

nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej 
na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Termin składania wniosków: od 11 do 25 października 2019 r. 

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  sekretariat poziom 
4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) 

Tryb składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (gminy, spółki  
w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne,) 
składają wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy 
znajdują się na stronie internetowej: www.dprow.umww.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 - 10.00 pod nr telefonu: (61) 626 60 19, (61) 626 60 18, (61) 626 60 60, 
(61) 626 60 79, (61) 626 60 85.  

Przewidywana wysokość środków w ramach limitu dla województwa wielkopolskiego wynosi:   
9 312 240 euro. 

 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi informacja na temat kryteriów wyboru operacji wraz  
z wykazem i opisem załączników, na podstawie których dokonywana będzie weryfikacja spełnienia kryterium. 

Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia stanowi Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie spełnienia kryteriów 
regionalnych. 
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