Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Wykaz dokumentów potwierdzających przynależność do danego sektora
(opracowane na podstawie regulaminu konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność, instrukcji wypełniania wniosku w powyższym konkursie oraz Poradnika dla lokalnych grup działania
w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020)

Dokumentem potwierdzającym przedstawicielstwo:









gminy/powiatu (jako JST) w składzie organu decyzyjnego LGD jest uchwała Rady Gminy lub Rady
Powiatu lub pełnomocnictwo wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty. W przypadku
wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty nie jest wymagany dokument potwierdzający.
osób fizycznych (mieszkańców) w składzie organu decyzyjnego LGD jest oświadczenie o
zamieszkaniu/zameldowaniu na obszarze objętym LSR bądź prowadzeniu działalności na obszarze
objętym LSR.
przedsiębiorców (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w składzie organu
decyzyjnego LGD jest odpis z KRS lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
w
którym
wskazano
osoby
uprawnione
do
reprezentacji.
W przypadku rolników zaświadczenie o ubezpieczeniu z KRUS.
innych organizacji, instytucji itp. powinny być potwierdzenia sporządzone zgodnie ze statutem danej
jednostki.
innych podmiotów będących członkami albo partnerami LGD np. koło gospodyń wiejskich, kapele
ludowe nieposiadających statutu ani osobowości prawnej jest potwierdzenie osób wchodzących w skład
tego podmiotu.

DEFINICJE SEKTORÓW:
Sektor publiczny obejmuje w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo –
rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje
kultury, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców.
Sektor społeczny obejmuje w szczególności: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, związki zawodowe, organizacje
pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy obywatelskie.
Sektor gospodarczy obejmuje w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym
przedsiębiorstwa społeczne, rolników i rybaków.
Mieszkańcy - osoby zamieszkałe na obszarze objętym LSR.
Władza publiczna obejmuje wszystkie władze w sensie konstytucyjnym - ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą. W pojęciu tym mieszczą się także inne instytucje niż państwowe lub samorządowe, jeżeli
wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji przez organ
władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności
państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych.
Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której
członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny
udział w artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpłynąć na realizację tych
interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy producentów.

