
 

UZASADNIENIE 

 

1. Przedmiot regulacji: 

Przygotowanie procesu naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej 

infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

   

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu 

województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych 

jednostek organizacyjnych. W myśl art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 ze  zm.), samorząd województwa wykonuje zadania delegowane, 

powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. § 8 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub 

obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1230 ze zm.), określa tryb 

postępowania samorządu województwa, w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków  

o przyznanie pomocy. 

 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 
Nie dotyczy. 

 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
Wymóg ustalenia przez właściwy organ samorządu województwa, terminu i miejsca 

składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty 

budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla 

ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia, 

organ samorządu województwa, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków  

o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed dniem planowanego 

rozpoczęcia terminu składania tych wniosków, a termin ich składania nie może być krótszy niż  

14 dni oraz dłuższy niż 60 dni. 

 



 

Według stanu na dzień 1 lutego 2020 r., kwota dostępnych środków pozostających do 

zakontraktowania, w ramach limitów określonych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” 

dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie  

i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  

i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. 

w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach 

w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1755 ze zm.), wynosi 2 854 610,02 PLN. 

 

5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy.  

 

 

 

 

 

 

 


