
Uchwała Nr 4/18 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 
z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie naboru wniosków w ramach działania 
 „Granty Krainy Rawki” 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uchwala się, co 
następuje: 

 

§ 1.  W Regulaminie naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”, stanowiącym załącznik 

do uchwały nr 13/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki” wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 4: 

a) w ust. 1 skreśla się słowa ”według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu.” 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Komplet dokumentów beneficjent może złożyć osobiście w biurze 

LGD „Kraina Rawki” w terminie określonym w ogłoszeniu lub przesłać listem poleconym na adres 

siedziby LGD (decyduje data stempla pocztowego).”  

c) skreśla się ust. 6 i ust. 7.  

2) W § 5: 

a) w ust. 2 skreśla się słowa „stanowiących załącznik Nr 2 do Regulaminu.” 

b) skreśla się ust. 7. 

3) W § 6 ust. 1 skreśla się słowa „według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu”. 

 

§ 2. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” w drodze uchwały określi wzór 

wniosku o dofinansowanie operacji w ramach działania „GRANTY KRAINY RAWKI”, Lokalne kryteria 

wyboru operacji – dla działania „Granty Krainy Rawki”, wzór umowy przyznania pomocy i wzór 

sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania „GRANTY KRAINY RAWKI. 

 

§ 3. Tracą moc załączniki nr 1-4 do Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy 

Rawki” stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 

15 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty 

Krainy Rawki”. 

 

§ 4. Treść zmienionego Regulaminu naboru wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki” stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Zebrania: 

 

             

 


