
Uchwał Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

nr 59/2017 

z dnia (…) nr (…) 

w sprawie wyrażenia zgodny na przedłużenie terminu realizacji operacji wdrażanych 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. 

 

Na podstawie § 21 ust. 10 lit. b) Statutu Stowarzyszenia oraz § 19 Uchwały Rady Programowej 

nr 3/2016 z dn. 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach wdrażania LSR na lata 2014-2020 postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

Wydłużenie do dnia wynikającego z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014 -2020 terminu realizacji operacji, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały, nie skutkowałaby stwierdzeniem: 

a) niezgodności z LSR oraz zakresem tematycznym określonym w pkt. 2 lit. b) Regulaminu 

naboru wniosków nr 2/2016, 

b) niespełnienia warunków przyznania pomocy określonych w PROW 2014-2020, 

c) niespełnieniem minimum punktowego warunkującego wybór operacji, 

d) nie mieszczenia się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze, 

e) zmiany liczby punktów przyznanych w ramach przeprowadzonej oceny i wskazanych 

w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Rada Programowa, wobec spełnienia warunków, o których mowa w §19 ust. 4 Uchwały Rady 

Programowej nr 3/2016 z dnia 13.09.2016 r., wydaje pozytywną opinię dotyczącą przedłużenia 

do dnia wynikającego z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -

2020terminu realizacji operacji wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej chwały. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 


