
UZASADNIENIE 
 
1. Przedmiot regulacji: 

Przygotowanie procesu naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego 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  
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 z późn. zm.), samorząd 
województwa wykonuje zadania delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 851) 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 poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”  
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynika z § 8 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. Zgodnie z powyższym, termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może 
być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni, z tym, że początek tego terminu nie może być 
wyznaczony wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 
informacji o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy.  
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy.  
 
 

 
 

 

 
 

data i podpis sporządzającego  
data i podpis dyrektora  

odpowiedzialnego merytorycznie 


