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Uchwala Nr VI/85/2017
Rady Stowarzys zenia LGD ool,ep sza P rzy szloS6 Ziemi Ryckiej "

z dnia 23 marca2017

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem Rozwoju
Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 18 marca 2015 r. o rozwoju lokalnym z

udzialem lokalnej spoleczno6ci (Dz. U. poz.378), $ 2l ust.3, ust. l5 iust. l7 Statutu Stowarzyszenia

LGD ,,Lepsza Przyszlo(;6, Ziemi Ryckiej" /tekst jednolity z 30.03.2016 r.l, $ 29 ust. l, $ 30 pkt 10

Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD ,,Lepsza Przyszloi( Ziemi Ryckiej" po rozpatrzeniu

wniosk6w zlo2onych w ramach naboru wniosk6w ogloszonego w dniu 3.11.2016 r. w zakresie

Przedsigwzigcia 1.1. Rozw6j istniejqcychfirmw tymwdra2ajqcychnowe technologie i innowacje oraz

uwzglgdniajqcych ochrong irodowiska oraz wezwania do zlo2enia wyja6nieri zawaficlt w pi6mie

Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego w Lublinie z dnia 16 marca 2017 r. znak

sprawy UM03-6933-UM0310019/l5PW-I.052.3.19.2015.FKA, Rada Stowarzyszenia uchwala sig, co

nastgpuje:

$2

Zatwierdza sig listg operacji zgodnych ze Strategi4 Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoleczn4

rra lata 2016-2022 opracowan4 dla obszaru Lokalnej Grupy Dzialania ,,Lepsza PrzysztoS(, Ziemi

Ryckiej" w ramach Naboru Nr l/2016 w zakresie Przedsigwzigcia ,/. l. Rozwfj istniejqcychfirm w tym

wdra2ajqcych nowe technologie i innowacje oraz uwzglgdniajqcych ochrong irodowiska, kt6ra
stanowi zal1cznik nr I do niniejszej uchwaty.

s3
Traci moc Uchwala Nr lV/l212011 z dnia 16 swcznia 2017 r.

$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z chwi14 podjgcia.

Na zebraniu obecnych bylo l5 os6b na og6ln4 liczbq24 czlonk6w Rady, w tym 3 os6b

reprezentu.j4cych sektor publiczny, 5 os6b reprezentujqcych sektor spoleczny, 7 osob reprezentuj4cych

sektor gospodarczy.

W glosowaniu jawnyrn za przyjgciem uchwaty oddano 15 gios6w, przeciw oddano 0 glos6w,

wstrzyrnuj4cych sig oddano 0 glosow.

Stwierdza sig, 2e uchwala zostalaprzyjgta.

Sekretarz Przewodniczacv Posie dzenra

Zdzislaw Zaczek


