
Uchwała Nr 4360/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 października 2017 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania 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 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 486), art. 6 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 

2015r. 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 2017r. poz. 562), § 13 ust. 1 i 2 

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 2016r. poz. 1230), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

§1 

1. Zatwierdza się listę informującą o kolejności przysługiwania 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. Lista operacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 4360/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 października 2017 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania 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 

Uchwałą Nr 3402/2017 z dnia 23 marca 2017 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 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, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 14 kwietnia 2017 roku  

do 28 kwietnia 2017 roku. W ramach naboru złożonych zostało 19 wniosków.  

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 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, zatwierdza się listę informującą  

o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia, pomoc może 

być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 27 punktów. Na liście 

znalazły się wszystkie wnioski spełniające zasady, warunki i tryb przyznawania pomocy 

określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 roku. 

Kolejność na liście operacji została ustalona zgodnie z zapisami § 11 i § 12 rozporządzenia.  

 

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów 

środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych 

działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 5 256 540 EUR. Wszystkie operacje 

znajdujące się na zatwierdzonej liście mieszczą się w tym limicie. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 



Miejsce 

na liście
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji

Wnioskowana

 kwota pomocy (w zł)
Suma punktów

1 Gmina Miejska Koło
Przebudowa targowiska stałego przy Placu Narutowicza 

w Kole
999 437,00 54

2 Gmina Wieleń
Promocja lokalnych produktów - przebudowa 

targowiska miejskiego w Wieleniu
982 346,00 54

3 Gmina Białośliwie

Modernizacja - przebudowa targowiska gminnego w 

ramach zadania pn. "Utwardzenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia 

placu"

169 087,00 54

4 Gmina i Miasto Pyzdry Budowa targowiska w Pyzdrach 990 308,00 50

5 Gmina Dąbie Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie 728 828,00 50

6 Gmina Zakrzewo Budowa targowiska w Zakrzewie 108 795,00 50

7 Gmina Jaraczewo Budowa targowiska w Jaraczewie 845 987,00 50

8 Gmina Chrzypsko Wielkie
Budowa targowiska gminnego z parkingiem wraz z 

infrastrukturą techniczną
385 659,00 50

9 Gmina Wągrowiec
Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina 

Wągrowiec
966 948,00 50

10 Gmina Dobra

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska 

miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów  

budowlanych przeznaczonych na cele promocji 

lokalnych produktów

522 089,00 45

11 Gmina i Miasto Stawiszyn

Przebudowa - modernizacja targowiska 

w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną 

infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji 

lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi 

weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt

990 158,00 44

12 Gmina Zbąszyń

Budowa targowiska wiejskiego wraz z obiektem 

przeznaczonym na cele promocji lokalnych produktów w 

Nowej Wsi Zbąskiej, gmina Zbąszyń

97 035,00 44

13 Gmina Oborniki Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach 996 791,00 41

14 Miasto i Gmina Szamotuły Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach 833 065,00 40

15 Gmina Grodziec Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu 939 961,00 40

16 Gmina Łobżenica Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobżenica 999 309,00 34

Załacznik do uchwały nr 4360/2017

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 z 11 października 2017 r.

Lista informująca o kolejności przysługiwania 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 dla naboru przeprowadzonego w terminie od 

14 do 28 kwietnia 2017 r. 


