
 

 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

ogłasza nabór 
 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich 

wykorzystujących odnawialne źródła energii działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 
 

Termin składania wniosków: 
 

od 4 maja 2015 r. do 22 maja 2015 r. 
 

Miejsce składania wniosków: 
 

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 

V piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 15.00. 
 

Tryb składania wniosków: 

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie 

ogłoszonym w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

http://prow.slaskie.pl/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

http://www.minrol.gov.pl/ 

 

Kryterium regionalne: 

 
„Kryterium regionalne uznaje się za spełnione jeżeli: 

a) operacja dotyczy odnawialnego źródła energii wykorzystującego w procesie   

przetwarzania tylko energię promieniowania słonecznego 

b) operacja dotyczy odnawialnego źródła energii wykorzystującego w procesie   

przetwarzania tylko energię wiatru 

Spełnienie kryterium w części określonej  lit. a) zapewnia uzyskanie 2 punktów. Spełnienie 

kryterium w części  określonej lit. b) zapewnia uzyskanie  1 punktu. W przypadku niespełnienia 

kryterium regionalnego  punktów nie przyznaje się (Wnioskodawca otrzymuje 0 punktów).” 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane  

są w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

pokoje 505, 513, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz pod 

numerami telefonów: (32) 77 40 505, (32) 77 40 513, (32) 77 40 516, (32) 77 40 517, (32) 77 

http://prow.slaskie.pl/
http://www.minrol.gov.pl/


 

 

 

 

40 518, (32) 77 40 519, (32) 77 40 520, (32) 77 40 521, (32) 77 40 522; a także                      

w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej, nr tel. (33) 48 53 295;         

w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie, nr tel. (34) 39 01 252. 

 

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

Publikacja artykułu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Treść ogłoszenia opracowana przez  Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 


