
 

 
 

 
UCHWAŁA NR 6/141/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 8 lutego 2023 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej 
informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej 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 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), 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 2022 r., poz. 2422, 2433, 2727) oraz § 13 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, z 2018 r. poz. 468 
oraz z 2019 r. poz. 1704), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się zatwierdzić i podać do publicznej wiadomości listę operacji zawierającą 
informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/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 dla naboru od 22 lipca 2022 r. do 5 sierpnia  
2022 r. 

 
§ 2. Lista operacji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Podanie do publicznej wiadomości listy operacji, o której mowa w § 1, nastąpi poprzez 

zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, poświęconej funduszom unijnym www.mojregion.eu oraz na tablicy ogłoszeń  
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy, przyznawanej 

na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”/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 2022 r., poz. 2094), 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 2022 r., poz. 2422, 2433, 2727), samorząd województwa 
wykonuje zadania delegowane, powierzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. § 13 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, z 2018 r. poz. 468 oraz z 2019 r. poz. 1704) stanowi, 
że właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka niezwłocznie  po 
przyznaniu punktów za kryteria, o których mowa w § 11 ust. 2, sporządza i podaje do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki 
oraz w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce listę, która zawiera 
informację o kolejności przysługiwania pomocy. 
 

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

 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Uchwałą Nr 26/1024/22 z dnia 6 lipca 2022 r., Zarząd Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, ogłosił nabór 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.  
W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski, na łączną wnioskowaną kwotę przyznania 
pomocy w wysokości 2 472 748 zł.  

Na podstawie § 13 w/w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwy organ 
samorządu województwa albo samorządowa jednostka, niezwłocznie po przyznaniu punktów 
za kryteria, określone w § 11 ust. 2, sporządza i podaje do publicznej wiadomości listę, która 
zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy, ustaloną zgodnie z § 12. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli administracyjnej pozytywnie oceniono 2 wnioski na wnioskowaną 
kwotę przyznania pomocy w wysokości 1 741 168 zł, a jednemu odmówiono pomocy.  



Pozostająca kwota do zakontraktowania, w ramach limitu określonego dla operacji typu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, 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 z późn. zm.1), wg stanu na dzień 10 stycznia 2023 r., biorąc pod uwagę środki już 
zakontraktowane wynosi 71 915 149,02 zł, co pozwala na objęcie współfinansowaniem 
pozytywnie ocenionego wniosku o przyznanie pomocy w ramach powyższej operacji.  
W związku z powyższym, przyjmuje się do współfinansowania projekty umieszczone na liście 
operacji, zakwalifikowane do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w targowiska 
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/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. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Nie dotyczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 1091  
i 1936, z 2018 r. poz. 1297, z 2019 r. poz. 872, z 2020 r. poz. 60, 1073 i 1588, z 2021 r., poz. 567 i 1807, oraz  
z 2022 r. poz. 922 i 2210. 



L.p.
Numer

 identyfikacyjny
Tytuł operacji Kwota pomocy

Liczba
uzyskanych 

punktów 

1 3 4 5 6

1. 079791436
Przebudowa targowiska przy ul. 

Mickiewicza 75 w Toruniu
1 000 000 48

2. 063241565
Budowa targowiska gminnego ''Mój 

Rynek'' w Wagańcu 
741 168 44

1 741 168
 

2 4  - 0 1  - 2 0 2 3

Załącznik do uchwały Nr 6/141/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023 r.

data sporządzenia Listy

                                                                                                                         LISTA OPERACJI                                                                                                      LO

na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  w ramach działania ,,Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” / 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 Wiejskch na lata 2014-2020

dla naboru od 22 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. 

RAZEM

Nazwa/imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego się 

o przyznanie pomocy

2

Gmina Miasta Toruń

Gmina Waganiec

 informująca o kolejności przysługiwania pomocy 
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