
Uchwała Nr 6297/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 5-9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Ogłasza się konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala się na dzień 11 kwietnia 2023 r. 

Termin zakończenia naboru wniosków ustala się na dzień 7 czerwca 2023 r. 

 

§3 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

www.dprow.umww.pl oraz www.umww.pl oraz www.wrpo.wielkopolskie.pl  

 

§4 

Przyjmuje się następujące dokumenty opracowane przez Instytucję Zarządzającą – 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1. Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Formularz wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR) wraz z instrukcją wypełniania wniosku – załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

3. Warunki dostępu – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Struktura i wymagania dotyczące LSR – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

http://www.dprow.umww.pl/
http://www.umww.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


5. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR– 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

6. Kryteria wyboru LSR – załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

7. Formularz: karta oceny wniosku o wybór lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez 

społeczność (LSR) – załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

8. Formularz: karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji – załącznik nr 9 do 

niniejszej uchwały. 

9. Wzór umowy ramowej – załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 6297/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność oraz przyjęcia regulaminu konkursu i wzorów dokumentów 

Zgodnie z zapisami art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943 ), wyboru strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność dokonuje się na wniosek lokalnej grupy działania w 

ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa. Wniosek o wybór LSR składa się 

do zarządu województwa na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi i udostępnionym przez zarząd województwa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

o konkursie na wybór LSR, uzgodnionym przez zarząd województwa z ministrem właściwym 

do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2) oraz art. 8 ust. 2 ustawy, ogłoszenie jest 

podawane do publicznej wiadomości przez zarząd województwa, w szczególności na stronie 

internetowej województwa, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania 

wniosków o wybór LSR. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy 

niż 60 dni. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy, zarząd województwa przeprowadza wybór 

LSR na podstawie regulaminu konkursu oraz podaje do publicznej wiadomości,  

w szczególności na stronie internetowej województwa, regulamin konkursu. 

 Pismem znak WPR.wao.510.2.2023 z 30 stycznia 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi przekazał zarządom województw do ostatecznego uzgodnienia dokumentację konkursową 

na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W odpowiedzi pismem 

znak DOW-I.052.3.2023 z dnia 10 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zaakceptował uzgodnioną dokumentację konkursową. 

W dniu 16 lutego 2023 r. korespondencją elektroniczną Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi poinformowało o konieczności dokonania korekty technicznej w Załączniku nr 

3 do dokumentacji konkursowej [Struktura i wymagania dotyczące LSR] wskazując, że korekta 

ta ma charakter czysto techniczny i powinna pozostać bez wpływu na zakończony już proces 

uzgodnień w poszczególnych województwach. Uzgodnioną dokumentację konkursową 

uzupełniono także o logowanie zgodne z wzorem obowiązującym dla nowego okresu 

programowania oraz wskazano termin naboru wniosków tj. od 11 kwietnia 2023 r. do 7 czerwca 

2023 r. Następnie pismem znak WPR.wao.510.2.2023 z dnia 1 marca 2023 r. Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatecznie potwierdził, że wszystkie zarządy województw uzgodniły 

dokumentację oraz zaproponowany termin przeprowadzenia konkursu. 

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


