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Załącznik nr 1 

                                                                                                           do uchwały Nr           /2015 
Zarządu Województwa Opolskiego  

z dnia                         2015r.  

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

zaprasza 

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
 

 
 

w terminie: od dnia 13 lipca 2015r. do dnia 27 lipca 2015r. 
 
 
Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, o której mowa w: 

1) art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym  
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), zwanej dalej „ustawą  
o rozwoju lokalnym:, lub 

2) art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich w udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173 oraz z 2015 r.  
poz. 349). 

 
 
Pomoc na wsparcie przygotowawcze może być przyznana jeżeli zostaną spełnione 
warunki określone w § 3 ust. 2 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). 
 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia spełnienia warunków przyznania 
pomocy zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wniosek wraz z instrukcją 
jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW. 
 
 
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio  
w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 (Instytut Śląski) 
 

http://www.opolskie.pl/


 
w Opolu, parter. pok. 13 w godz. 7.30-15.30, lub na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 
 
W przypadku przesłania wniosku pocztą o terminowości jego złożenia decyduje data 
wpływu wniosku. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane 
są w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17 (Instytut Śląski)  
w Opolu, parter., pod numerem telefonu 077 44 83 205 w godz. 8.00-15.00 oraz  
e-mailem: info.prow@umwo.opole.pl. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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