
Uchwała Nr 5473/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” 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 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 

Dz.U. 2022 poz. 547 ze zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 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), § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” 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 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 232 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych”. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 19 września 2022 roku. 

2. Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 3 października 2022 roku. 

 

§3 

 

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: www.dprow.umww.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 5473/2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” 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 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 3 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) Samorząd Województwa wykonuje zadania Agencji Płatniczej 

związane z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy w ramach PROW 2014-2020.  

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 4 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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 

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 232 ze zm.), właściwy organ samorządu województwa podaje do 

publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w urzędzie 

marszałkowskim, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni 

przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie winno 

zawierać wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o 

przyznanie pomocy, miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy oraz przewidywaną na 

ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości ogłoszenia 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy wysokość środków w ramach limitu środków 

dostępnych dla danego województwa. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków punktowych dla kryteriów regionalnych 

określonych w § 11 ust. 2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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, 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego opracował treść oświadczenia wnioskodawcy w 

zakresie spełniania kryteriów regionalnych. 

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


