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Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
 

ogłasza konkurs 
 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 
 
 
Termin składania wniosków: od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. 
 
Miejsce i tryb składania wniosków:  
 
Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Wniosek na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się bezpośrednio pod adresem: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  kancelaria 
główna, poziom 0, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.  
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie złożony w ww. miejscu 
i data pieczęci Zarządu Województwa Wielkopolskiego potwierdzającej złożenie wniosku nie będzie 
późniejsza niż dzień zakończenia terminu składania wniosków. 
Wniosek na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej składa się w postaci elektronicznej na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: 
/umarszwlkp/SkrytkaESP. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 
administracyjnego  ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią. Termin 
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie wysłany przez ePUAP, a za 
dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek w formie elektronicznej wpłynął na adres 
do doręczeń elektronicznych czyli zaistniały warunki techniczne umożliwiające Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego odebranie tego wniosku. Data wprowadzenia dokumentu 
elektronicznego do systemu teleinformatycznego nie może być późniejsza niż dzień zakończenia 
terminu składania wniosków. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz formularzem umowy ramowej został zamieszczony 
na stronie internetowej www.dprow.umww.pl, www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.umww.pl. 

Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność określony został w załączniku nr 4 do regulaminu 
konkursu.  
 
Wybrane w ramach konkursu LSR będą współfinansowane z następujących EFSI: 

 Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  

 Europejskiego Funduszu Społecznego +, 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać: 

 w zakresie Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod adresem e-mail: 
dow.sekretariat@umww.pl, 

 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich pod adresem e-mail: 
info.wrpo@wielkopolskie.pl  lub  info.fe@wielkopolskie.pl  
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