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  UCHWAŁA nr ______ 

Zarządu Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór  

z dnia ______ 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Opolskiego  

o uzgodnienie terminu naboru wniosków  

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), § 23 ust. 2 lit. e Statutu Stowarzyszenia Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd podjął uchwałę o 

następującej treści:  

 

§ 1 

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

Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 podjął uchwalę w przedmiocie wystąpienia do 

Zarządu Województwa Opolskiego z wnioskiem o ogłoszenie naboru wniosków. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 zostanie wskazany: 

1) zakres tematyczny naboru
1
, którym będzie ___________,  

2) limit środków w ramach naboru w wysokości ___________, 

3) proponowany termin rozpoczęcia naboru wniosków, którym jest dzień ___________, 

4) inne kwestie związane z planowanym naborem i wymagane przepisami prawa 

_______________________ (np. zgodna z przepisami właściwego rozporządzenia 

długość terminu, w trakcie którego będą przyjmowane wnioski w ramach naboru,). 

3. W przypadku uzgodnienia z Zarządem Województwa Opolskiego terminu ogłoszenia 

naboru wniosków, informacja o naborze zostanie podana do publicznej informacji na 

stronie internetowej LGD, na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD oraz 

_____________________ (określenie innych sposobów podania do publicznej 

wiadomości informacji o naborze). 

4.  W przypadku uzgodnienia z Zarządem Województwa Opolskiego terminu ogłoszenia 

naboru, LGD przeprowadzi następujące działania informacyjne, szkoleniowe lub 

aktywizacyjne związane z naborem: 

1) _______________ (opis działań, które podejmie LGD), 

2) _______________. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

                                                           
1
 Jeżeli nabór ma mieć określony zakres tematyczny. 



Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór. 

Wzór uchwały Zarządu dotyczącej wystąpienia do zarządu województwa z wnioskiem o uzgodnienie 

terminu naboru wniosków. 

2 
 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się ______________ (wskazanie członka Zarządu, który 

będzie odpowiedzialny za koordynację dalszych działań dotyczących ogłoszenia naboru 

wniosków). 

_________________ 

(podpisy członków Zarządu biorących 

udział w podjęciu uchwały) 


