
Projekt                                         

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”                                   

nr 5(87)/2017 z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian 

lokalnych kryteriów wyboru Stowarzyszenia „Solna Dolina” 

§1 

Działając na podstawie § 19 pkt. 1 litera c oraz § 21 pkt.6 Statutu Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” (tekst jednolity z dn. 19.06.2015r.), Walne Zgromadzenie Członków podejmuje 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian lokalnych kryteriów wyboru Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” oraz przyjęcia tekstu jednolitego kart lokalnych kryteriów wyboru 4A.1_1z, 4A.2_1z, 

4B_1z, 4C_1z. 

§ 2 

Wzory kart lokalnych kryteriów wyboru – tekst jednolity 4A.1_1z, 4A.2_1z, 4B_1z, 4C_1z, 

stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 

Załącznik nr 1 – Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru podejmowanie 

działalności gospodarczej – premia - 4A.1_1z 

Załącznik nr 2 - Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru rozwijanie 

działalności gospodarczej - 4A.2_1z 

Załącznik nr 3 - Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru   50 000zł - 

4B_1z 

Załącznik nr 4- Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru granty – 4C_1z 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Za uchwałą głosowało:                                                                                                                                     

Przeciw uchwale głosowało:                                                                                                                

Wstrzymało się od głosu:                

 

 

            Sekretarz WZC                                                              Przewodniczący WZC 

 

…………………………………                                    ………………………………………...  

 



Projekt                                         

 

 Uzasadnienie Uchwały nr 4(85)/2017                                                                                        

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”                                   

z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian lokalnych 

kryteriów wyboru Stowarzyszenia „Solna Dolina” 

 

W związku z wpłynięciem do Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” Wniosku  

o zmianę kryteriów wyboru operacji, który złożyła zgodnie z § 21 pkt. 6 Statutu 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina”, 

przeprowadzono społeczne konsultacje proponowanych zmian kryteriów poprzez 

spotkania  konsultacyjne oraz konsultacje na stronie internetowej stowarzyszenia.  

Rada na bieżąco weryfikuje adekwatność przyjętych kryteriów oraz ich skuteczność, 

jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do 

rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 

dąży do tego, aby stosowane kryteria wyboru operacji były obiektywne, przejrzyste,  

mierzalne i bezstronne. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych 

proponowanych zmian kryteriów, w wyniku których nie wpłynęły uwagi do 

proponowanych zmian, podjęto decyzję o uwzględnieniu zmian kryteriów wyboru 

operacji zaproponowanych przez Radę Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

 

 

            Sekretarz WZC                                                              Przewodniczący WZC 

 

…………………………………                                    ………………………………………...  

 


