
Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”. 

Wzór uchwały Rady dotyczącej wybrania operacji własnej LGD przez Radę. 
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UCHWAŁA nr ______ 

Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

z dnia ______ 

w sprawie oceny operacji  ____________________ (tytuł operacji własnej LGD)  

objętej wnioskiem złożonym przez Zarząd LGD  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. 

poz. 5), a także § 27 - 30 Regulaminu Rady, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w ramach realizowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w dniu/dniach ___________(data posiedzenia, w 

trakcie którego dokonano oceny) przeprowadziła procedurę wyboru operacji własnej 

LGD. 

2. Zarząd złożył wniosek na realizację operacji własnej LGD 

________________________________ (dokładna nazwa operacji, zgodnie z wnioskiem 

Zarządu), dalej zwanej „operacją”, dołączając do wniosku fiszkę projektową opisującą 

realizację operacji, na podstawie której dokonano oceny. 

3. W wyniku przeprowadzenia głosowania dotyczącego spełniania przez operację własną 

LGD warunku zgodności z LSR, operacja została uznana za _____________ 

(zgodną/niezgodną) z LSR. 

4. W wyniku przeprowadzenia oceny dotyczącej zgodności operacji własnej LGD z 

kryteriami oceny operacji własnych LGD, zaproponowana przez Zarząd operacja 

została oceniona na _______ (wpisać liczbę punktów przyznaną przez Radę, obliczoną 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu) punktów, co oznacza, że _____________ 

(uzyskała/nie uzyskała) minimalnej liczby punktów niezbędnej do jej wybrania do 

realizacji. 

5. Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji własnej w wysokości: ________________. 

6. Na podstawie oceny operacji własnej, o której mowa w ust. 3 i 4, Zarząd ____________ 

(uzyskał/nie uzyskał) mandat do podjęcia dalszych działań w celu realizacji tej operacji, w 

szczególności do wystąpienia do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem 

dotyczącym realizacji tej operacji. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady __________________. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

_________________ 

(podpis Przewodniczącego Rady) 


