
Uchwała Nr      2116    /  295        / III / 2009
Zarządu Województwa Śląskiego 
	z dnia 18.08.09

w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013.
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  ( tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1590  ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 oraz art.7 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków              z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (Dz. U. Nr 64 poz.427 ), § 3 ust. 3 pkt. 1 umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw Nr 14/BZD-UM12/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r

Zarząd Województwa Śląskiego 
uchwała :
§1
Przyjmuje się nowe „ Książki Procedur ” dla działania, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
 KP-611-209-ARiMR/1/z  Obsługa wniosku o płatność dla działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”  w ramach PROW 2007-2013;
KP-611-210-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 4.1/413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  w ramach PROW 2007 – 2013.
Książka Procedur KP-016-v.1/z Obsługa wniosku przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Książka Procedur KP-017-v.1/z Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Bogusław Śmigielski		- Marszałek Województwa			………………………
Zbyszek Zaborowski		- Wicemarszałek Województwa			………………………
Adam Stach                               - Wicemarszałek Województwa                          ………………………
Mariusz Kleszczewski		-Członek Zarządu				………………………
Piotr Spyra			- Członek Zarządu				………………………


