
 
 

Uchwała Nr 51/712/07  
Zarządu Województwa Kujawsko � Pomorskiego 

z dnia 17 sierpnia 2007 roku 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2007 na wykonywanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 
województwa w 2007 roku, pn. �Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich � GRANTY - Lider� 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 ze  zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 póz. 873 ze zm.), uchwały Nr IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2007 oraz Uchwały Nr 38/545/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2007  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań publicznych związanych  
z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku pn. �Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach 
aktywizacji terenów wiejskich � GRANTY � Lider�  
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

§1 
Stwierdza się, że na otwarty konkurs ofert nr 17/2007 na wykonywanie zadań 
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2007 roku 
pn. �Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów 
wiejskich � GRANTY � Lider� wpłynęło 6 ofert. Wykaz złożonych ofert stanowi 
załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Stwierdza się, że jeden oferent zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie  
w ramach konkursu z powodu niemożności spełnienia wymogów formalnych i jego 
oferta nie podlegała rozpatrywaniu. Oferent, który zrezygnował  
z ubiegania się o dofinansowanie został ujęty w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 

§3 
Spośród ofert spełniających wymogi formalne dokonuje się wyboru wszystkich ofert 
do realizacji. Wykaz ofert wybranych do realizacji stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Departamentowi Polityki Regionalnej oraz 
Departamentowi Finansów. 
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 W najbliższych latach podejście typu Leader może odgrywać bardzo istotną 

rolę w rozwoju obszarów wiejskich. W nowym okresie programowania unijnego na 

lata 2007-2013 zostało ono zapisane jako IV oś priorytetowa w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, a samorządy województw będą odpowiedzialne za 

wdrażanie tej osi. Mając na uwadze znaczenie aktywności lokalnych społeczności, 

charakterystycznego dla podejścia typu Leader procesu tworzenia lokalnego 

partnerstwa oraz jego roli w rozwoju obszarów wiejskich, samorząd województwa 

postanowił ogłosić konkurs grantowy dla partnerstw, które nie otrzymały 

dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego �Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego   oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-

2006�.  

 Zgodnie z uchwałą nr IV/60/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 powołano 

komisję do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu. Wszystkie wnioski 

spełniające wymagania formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu o konkursie 

uzyskały rekomendację komisji i zostały przedstawione Zarządowi Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 W ramach konkursu dofinansowano projekty mające na celu głównie 

wykreowanie podejścia typu Leader wśród lokalnej społeczności oraz powstanie 

odpowiednich struktur organizacyjnych, które będą miały odpowiednie 

doświadczenie do uzyskiwania wsparcia w ramach PROW 2007-2013. 

 W związku z  tym, że wnioskowane kwoty dotacji ofert spełniających wymogi 

formalne i merytoryczne nie przekraczają środków zarezerwowanych w budżecie 

województwa na realizację tego zadania, podjęto decyzję o przyznaniu 

dofinansowania dla wszystkich  wniosków. 


