
Załącznik nr 1 do Procedury wyboru operacji własnych LGD Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i 

Gór 

Wzór uchwały Zarządu dotyczącej podjęcia czynności zmierzających do realizacji operacji własnej LGD. 

 

  UCHWAŁA nr ______ 

Zarządu Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór  

z dnia  ______ 

w sprawie podjęcia czynności zmierzających do realizacji operacji własnej LGD pod 

nazwą _______________ (nazwa operacji własnej) 

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), §14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) oraz § 25 ust. 2 lit. e Statutu 

Stowarzyszenia oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu uchwala się, co następuje 

 

§ 1 

1. Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach realizowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, przyjął uchwalę w przedmiocie podjęcia działań 

zmierzających do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. art. 17 ust. 6 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

2. Planowana do realizacji operacja własna nosi nazwę ________________________ 

(nazwa operacji własnej LGD, zgodna z nazwą wskazaną w tytule uchwały i 

konsekwentnie stosowana w kolejnych dokumentach – fiszce projektowej i wniosku) i 

polegać ma na _________________________________ (maksymalnie kilkuzdaniowy opis 

operacji własnej LGD, pozwalający zidentyfikować operację własną i odróżnić ją od 

innych inicjatyw LGD). 

3. Operacja własna LGD będąca przedmiotem niniejszej uchwały zostanie opisana w fiszce 

projektowej, a informacja o zamiarze realizacji przez LGD tej operacji zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się ______________ (wskazanie członka Zarządu, który 

będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych działań dotyczących realizacji operacji 

własnej LGD). 

_________________ 

(podpisy członków Zarządu biorących 

udział w podjęciu uchwały) 


