
Załącznik nr 6
do protokołu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”

Uchwała nr 6/2011
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w  sprawie:  zatwierdzenia  zmian  w  Lokalnej  Strategii  Rozwoju 
Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”.

Na podstawie §17 Statutu Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
 
Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się następujące zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

lp. Zakres dokonanej zmiany: Uzasadnienie zmiany:
1 Zmiana tytułu Rozdziału 4 Projekt nowelizacji 

rozporządzenia dot. wyboru 
LGD do realizacji LSR

2 Doprecyzowany opis dotyczący 
zastosowanego w LSR układu 
wskaźników  

zalecenia MRiRW dot. 
układu wskaźników LSR 
zawarte w „Podręczniku 
tworzenia i ewaluacji 
wskaźników w lokalnych 
strategiach rozwoju”

3 Modyfikacja celów szczegółowych 
LSR (opis celów oraz opis 
przedsięwzięć)

zalecenia MRiRW dotyczące 
celów szczegółowych LSR 
zawarte w „Podręczniku 
tworzenia i ewaluacji 
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wskaźników w lokalnych 
strategiach rozwoju”

4 Zmiana układu wskaźników realizacji 
LSR, modyfikacja wskaźników 
realizacji przedsięwzięć (wskaźników 
produktu), wskaźników realizacji 
celów szczegółowych (wskaźników 
rezultatu) i wskaźników realizacji 
celów ogólnych (wskaźników 
oddziaływania) – (opis przedsięwzięć 
oraz określenie wskaźników rezultatu i 
wskaźników oddziaływania)

Wzór aneksu do umowy 
ramowej zatwierdzony przez 
MRiRW w 2010r. oraz 
zalecenia MRiRW dot. 
układu wskaźników LSR 
zawarte w „Podręczniku 
tworzenia i ewaluacji 
wskaźników w lokalnych 
strategiach rozwoju”

5 Zmiana zakresu przedsięwzięcia 3A 
(opis zakresu przedsięwzięcia 3A)

Inicjatywa własna LGD 
wynikająca z problemów w 
naborze wniosków na 
operacje zgodne z 
działaniami „Różnicowanie w 
kierunku działalności 
nierolniczej” oraz „Tworzenie 
i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”

6 Określenie minimalnych wymagań w 
ramach oceny operacji pod względem 
kryteriów wyboru, których spełnienie 
jest niezbędne do wyboru operacji 
(warunki uzyskania pomocy, procedura 
oceny i wyboru operacji, kryteria 
wyboru operacji)

Nowelizacja rozporządzenia 
dot. działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”

7 Korekta warunku uzyskania pomocy na 
operacje zgodne z działaniem „Odnowa 
i rozwój wsi” dotyczącego minimalnej 
kwoty pomocy (warunki uzyskania 
pomocy)

Nowelizacja rozporządzenia 
dot. działania „Odnowa i 
rozwój wsi’

8 Modyfikacja procedury oceny 
zgodności wniosków z LSR i wyboru 
operacji przez LGD. Zmiana polega na 

Nowelizacja rozporządzenia 
dot. działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”
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usunięciu zapisów zgodnie z którymi 
LGD dokonuje wyboru operacji do 
przyjętego limit środków na dany 
nabór (opis procedury oceny i wyboru 
operacji) 

9 Określenie terminu i sposobu podania 
przez LGD do wiadomości publicznej 
list wybranych operacji i listy 
niewybranych operacji (opis procedury 
oceny i wyboru operacji)

Nowelizacja rozporządzenia 
dot. działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”

10 Wskazanie warunków uzasadniających 
realizację operacji w ramach LSR 
(kryteria oceny zgodności operacji z 
LSR)

Nowelizacja rozporządzenia 
dot. działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju”

11 Określenie harmonogramu 
przewidywanych terminów podawania 
do publicznej wiadomości informacji o 
możliwości składania wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach działania 
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju w okresie po 1 stycznia 2011 
roku.

Projekt nowelizacji 
rozporządzenia dot. wyboru 
LGD do realizacji LSR oraz 
Wzór aneksu do umowy 
ramowej zatwierdzony przez 
MRiRW w 2010 r.

12 Modyfikacja treści Rozdziału 13 dot. 
zasad i sposobu dokonywania oceny 
własnej, w szczególności 
doprecyzowanie zapisów dotyczących 
sporządzania rocznych sprawozdań z 
realizacji LSR.

Projekt nowelizacji 
rozporządzenia dot. wyboru 
LGD do realizacji LSR oraz 
Wzór aneksu do umowy 
ramowej zatwierdzony przez 
MRiRW w 2010 r.

13 Określenie wzoru ankiety na potrzeby 
monitorowania LSR, która będzie 
udostępniana beneficjentom działania 
"Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju"

Projekt nowelizacji 
rozporządzenia dot. wyboru 
LGD do realizacji LSR oraz 
Wzór aneksu do umowy 
ramowej zatwierdzony przez 
MRiRW w 2010 r.
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§2
Zatwierdza  się  Lokalną  Strategię  Rozwoju  w  brzmieniu  stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący: Protokolant:
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