
Uchwała 835/52/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 30 czerwca 2015 r.  

 

w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy  

na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” 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 2013 r. poz. 596, z późn. zm. 1)), 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 2015 r. poz. 349)  

oraz § 7 ust. 1 i § 8 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) – uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 w dniach od 15 do 31 lipca 2015 roku. 

 

§ 2. 

 

Miejscem bezpośredniego składania wniosków będzie Kancelaria Ogólna Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4,  

03 - 469 Warszawa. 

 

§ 3. 

 

Terminy i miejsce składania wniosków, ustalone w § 1 i § 2, podaje się do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.prow.mazovia.pl.  

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  

w Warszawie.  

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 


