
UCHWAŁA NR XLVI/1068/2019 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 
z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania 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 

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

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 6 ust. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 4 ustawy z  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, z późń.zm.) oraz § 7 i 8 
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. poz. 1230, z późń.zm.) - Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1. 1. Termin składania 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., 
ustala się od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. 

2. Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Departament Rolnictwa  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519, w dni robocze  
w godzinach: 8:00- 15:00. 

3. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4.Ogłoszenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.lubelskie.pl  
i www.prow.lubelskie.pl. 
 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członek Zarządu 
 
 
  

Marszałek Województwa  
 

 
 

Sebastian Trojak Jarosław Stawiarski 
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