
Uchwała Nr 5368/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla 

operacji 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 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 547 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015 roku 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 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1234, 1270), § 11 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 898 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Zatwierdza się listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji 

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. 

2. Lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 5368/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 lipca 2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla 

operacji 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 

 

Uchwałą Nr 4809/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął decyzję o ogłoszeniu naboru 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, w terminie od 25 kwietnia do 9 maja 2022 roku. W ramach naboru złożony 

został 1 wniosek.  

Zgodnie z § 11 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 

grudnia 2015 r. 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 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

898 ze zm.), po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji zgodnie z liczbą 

punktów uzyskanych przez te operacje. Lista zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy i jest zatwierdzana 

przez właściwy organ samorządu województwa. Zgodnie z § 11 ust. 7 rozporządzenia, pomoc 

może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 70 punktów.  

 

Oceniona operacja spełniła warunki przyznania pomocy i mieści się w limicie środków 

dostępnym dla województwa wielkopolskiego, wynoszącym 6 095 922 EUR. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 


