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Uchwala Nr VI/87/2017
Rady Stow arzys zenia LGD,,Lep sza P rzy szloSd Ziemi Ryckiej "

z dnia 23 marca2017

w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w tym Programem Rozwoju

Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 i zakresem tematycznym

Napodstawie art.4 ust.3 pkt.4 ustawy zdnia l8 marca 2015 r. o rozwoju lokalnym z

udzialem lokalnej spolecznoSci(Dz.U.poz.378),$ 29 ust. 1, $ 30 pkt 10 Regulaminu Rady

Stowarzyszenia LGD ,,Lepsza Przyszloil Ziemi Ryckiej" po rozpatrzeniu wniosk6w

zloaonych w ramach naboru Nr l/2016 wniosk6w ogloszonego w dniu 03 listopada2016 r.,

w zakresie przedsigwzigcia I .2 ZaloAona i zarejestrowana nowa firma otaz wezwania do

zloaenia wyjaSnieri zawartych w piSmie Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa

Lubelskiego w Lublinie z dnia 16 marca 2017 r. znak sprawy UM03-6933-

UM03l00l9/15PW-I.052.3.19.2015.FKA, Rada Stowarzyszenia uchwala sig, co nastgpuje:

$r
Zatwrerdza sig listE wniosk6w zgodnych ze Strategi4 Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez

SpolecznoSc nalata2016-2022 w tym Programem Rozwoju Obszar6w Wieiskich nalata2074

-2020 oraz zakresem tematycznym, w ramach naboru wniosk6w o przyznanie pomocy w

ramach poddzialania 19.2 ,,Wsparcie na wdralanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez spolecznoSc" z PROW 2014-2020, kt6ra stanowi zalqcznlk nr 7

do niniejszej uchwaly.

Listg wniosk6w stanowrEcqzalqcznik Nr 1

wedlug lokalnych kryteri6w wyboru.

Uchwaly przeznaczyc do dalszej oceny

s3
Moc traci Uchwala Nr IV/34l2017 z dnia l6 stycznia 20ll r.

$4
Uchwala wchodzi w Lycie z chwiq podjgcia.
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Na zebraniu obecnych byto 15 os6b na og6lnq liczbg 24 czlonkow Rady, w tym 3

osoby reprezentuj4ce sektor publiczny, 5 osob reprezentujQcych sektor spoleczny, 7 os6b

reprezentujqcych sektor gospodarczy.

W glosowaniu jawnym zaprzyjgciem uchwaly oddano 15 glos6w, przeciw oddano 0

glos6w, wstrzymuj4cych sig oddano 0 glos6w.

Stwierdza sig, 2e uchwala zostalaprzyjgta.

Sekretarz Posiedzgnia
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Zdzislqw Ko$yra

Przewodnicz4cy Posie dzenia
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