
 
 
Projekt Uchwały  

U C H W A Ł A   Nr   II/…/2016 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

w sprawie:  zmiany uchwały nr IV/1/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Gorce-Pieniny” 

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2015 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 
lata 2016–2023, które obejmują:  

1. rozdział V 

2. rozdział VI 

3. rozdział VII 

4. rozdział VIII 

5. Załącznik 3 - Plan Działania 

6. Załącznik 4 - Tabela Budżetu LSR 

 
§ 2 

Uchwala się tekst jednolity Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej 

uchwały 

 



 
 

§ 3 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. 

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; 

 

 

 

 

Przewodniczący zebrania 



 
 
Projekt Uchwały  

U C H W A Ł A   Nr   II/…/2016 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/3/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru 
operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 
2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 15 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2015 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” uchwala co następuje:  

 

§1 

Wprowadza się zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, które 

obejmują:  

pkt. II.6 

pkt. III.4a (dodany) 

pkt. V.1, V.1a (dodany), V.2, V.3, V.7 

pkt. VI.1,  

pkt. VII.4, VII.5 (uchylony), VII.6, VII.7, VII.10 

pkt. VIII.1 

 

§2 

Uchwala się tekst jednolity Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” 

 



 
 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący zebrania 

 



 
 
Projekt Uchwały  

U C H W A Ł A   Nr   II/…/2016 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/4/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru 
oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 15 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2015 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” uchwala co następuje:  

 

§1 

Wprowadza się zmiany w Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i 
kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
które obejmują:  

pkt. III.1-III.5 

pkt. IV.8 (dodany) 

pkt. VI.5, VI.9, VI.11, VI.12 

pkt. VII (usunięty) 

pkt. VIII.2, VIIIa (dodany) 

pkt. IX.5, IX.6 (usunięty), IX.7, IX.8 

pkt. X.12, X.13 (usunięty) 

pkt. XIII.1 – XII.3 

 

§2 

Uchwala się tekst jednolity Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i 
kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

 

 

 



 
 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący zebrania 



 
 
Projekt Uchwały  

U C H W A Ł A   Nr   II/…/2016 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/5/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru 
operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020 

 
 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 15 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2015 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” uchwala co następuje:  

 

§1 

Wprowadza się zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 które obejmują  

pkt. II.9, II.14, II.20, II.25, II.26, II.28 

pkt. III.1, III.7-III.12 

pkt. IV.2, 

pkt.V.2. 

pkt. VI.1-VI.3, VI.7 

pkt. XI.2 

pkt. XII.4 

 

§2 

Uchwala się tekst jednolity Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” 

 



 
 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący zebrania 



 
 
Projekt Uchwały  

U C H W A Ł A   Nr   II/…/2016 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”  

z dnia 8 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/9/2015 w sprawie w sprawie: zatwierdzenia lokalnych 
kryteriów wyboru operacji wraz Procedurą ustalania kryteriów wyboru i ich 
zmiany 

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 15 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - 

Pieniny” stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/2015 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” uchwala co następuje:  

 

 

§ 1 
Wprowadza się zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji, dotyczące oceny i wyboru 
operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, oceny i wyboru grantobiorców oraz 
oceny i wyboru  operacji własnych LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020, dla przedsięwzięć w ramach poszczególnych celów szczegółowych 

określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Gorce-Pieniny”: 

1) dla przedsięwzięcia nr 1.1.1 , 

2) dla przedsięwzięcia nr 1.1.2  

3) dla przedsięwzięcia nr 1.1.3  

4) dla przedsięwzięcia nr 1.1.4  

5) dla przedsięwzięcia nr 1.1.6  

6) dla przedsięwzięcia nr 1.2.1  

7) dla przedsięwzięcia nr 1.2.2  

8) dla przedsięwzięcia nr 1.2.3  

9) dla przedsięwzięcia nr 1.2.4  

10) dla przedsięwzięcia nr 1.2.7  

11) dla przedsięwzięcia nr 1.2.8 . 

 
 



 
 

§ 2 

Uchwala się teksty jednolite lokalnych kryteriów wyboru operacji, dotyczących oceny i 
wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, oceny i wyboru 
grantobiorców oraz oceny i wyboru  operacji własnych LGD, w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach 

poszczególnych celów szczegółowych określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”: 

1) dla przedsięwzięcia nr 1.1.1 –  w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) dla przedsięwzięcia nr 1.1.2 –  w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 

3) dla przedsięwzięcia nr 1.1.3 –  w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) dla przedsięwzięcia nr 1.1.4 –  w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 

5) dla przedsięwzięcia nr 1.1.6 –  w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, 

6) dla przedsięwzięcia nr 1.2.1 –  w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 

7) dla przedsięwzięcia nr 1.2.2 –  w brzmieniu załącznika nr 7 do niniejszej uchwały, 

8) dla przedsięwzięcia nr 1.2.3 –  w brzmieniu załącznika nr 8 do niniejszej uchwały, 

9) dla przedsięwzięcia nr 1.2.4 –  w brzmieniu załącznika nr 9 do niniejszej uchwały, 

10) dla przedsięwzięcia nr 1.2.7 –  w brzmieniu załącznika nr 10 do niniejszej uchwały, 

11) dla przedsięwzięcia nr 1.2.8 –  w brzmieniu załącznika nr 11 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący zebrania 

 

 


