
UCHWAŁA Nr 63/1608/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 lipca 2019r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" 
objętego 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 2019 poz. 512 tekst jednolity), 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 2018 r. , poz. 627 
tekst jednolity) , § 9 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach 
poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2180 z późn o zm.), 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
"Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
2. Początek terminu , o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 2 września 2019 roku . 
3. Zakończenie terminu naboru wniosków ustala się na dzień 15 października 2019 

roku. 

§2 

1. Ustala się miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
"Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa " objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w sekretariacie Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie , pokój nr 432 lub w Kancelarii 
ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie 
o którym mowa w § 1 w godzinach od 730 do 1530. 



§3 

1. Informacje o których mowa w § 1 i § 2 podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

2. Treść ogłoszenia zawierającego informacje o których mowa w ust. 1 stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 63/1608/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 23 lipca 2019r. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 
zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy 

na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 

i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Termin składania wniosków: 
od 02 września 2019 r. do 15 października 2019 r. 

Miejsce składania wniosków: 
Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei 
Łukasza Cieplińskiego 4, lub Kancelaria ogólna Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w godzinach 730 - 1530. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się, w terminie 
w niniejszym ogłoszeniu . 

miejscu określonym 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: 
http://www.prow.podkarpackie.pl 
Jednocześnie na wskazanej stronie internetowej udostępnia się formularz wniosku 
o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy 
o przyznanie pomocy. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Departamencie 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4 oraz pod numerem telefonu: 
(17) 747 69 07, w godzinach 730 - 1530. 
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