
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 3549/2020 

Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 12 października 2020 r.  

 

    

       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

zaprasza 

do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych   
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,                  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
 

w terminie: od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. 
 

Przewidywany limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi: 17 880 172,00 zł 
 

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, dostępne są na stronie internetowej 
Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl. w zakładce Fundusze UE /PROW 

2014-2020/Nabory wniosków/dokumenty Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać: 

1) osobiście w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 (segment C ), II piętro – 
sekretariat, Opole w godz. 7.30-15.30, lub 

2)      poprzez nadanie przesyłki rejestrowanej w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego, nadanie przesyłki do dnia 7 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

ul. Piastowska 14         45-082 Opole 

3)        w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą UMWO 
Decydując się na formę dokumentu elektronicznego należy pamiętać, iż należy 
przedłożyć zarówno wniosek o przyznanie pomocy jak i załączniki do wniosku 
oraz należy mieć na względzie ograniczony rozmiar dokumentu elektronicznego. 
Wniosek oraz załączniki złożone w tej formie powinny być opatrzone kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub 
uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia                            
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz powinny zawierać 
adres elektroniczny wnoszącego dokument. 

Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  
w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, ul. Hallera 9 w Opolu, piętro II, segment C pod numerem telefonu 
(77) 44 83 227, 44 82 169 w godz. 7:30-15:30 oraz e-mailem: info.prow@opolskie.pl 
 

Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

http://www.opolskie.pl/
mailto:info.prow@opolskie.pl

