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W związ ku Z pismem Urzędu Marszał kows kiego Województwa Opolskiego w sprawie
uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii do tyc zącyc h zatrudnienia w biurze LGD
c z łon ków Zarządu,

przedstawiam

na stępujące wyjaśni enia .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejs kich ... ( . ..) lokalna grupa działania,;I: zastrzeżeniem art. 62 ust.I lit. b ro z porząd zenia nr

169812005, działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość praw ną . Do tworzenia
i dzi ałan ia lokalnych grop dz iałania stosuje się genera lnie przep isy o stowarzyszeniach ,
z zastrz eż eni em art. l.5 ust. 2 pkt 1-4 ustawy.
Zgodnie z art, 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwielnia 1989 r. Prawo O alowarzys.zcniach, alowarzys.zcnie
opi..... swoj ą działaln OŚl! na pracy apole<:mej c złonków, do pro WlldU1J ja swych spraw mott
l.lItrydniat prij;Q"1! ików.
Przepisy roz porządz en i a MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu prz yznawania oraz wypłal y pomocy finansowej w ramach dz iałania
,,Funkcjonowanie lokaln ej grupy dzia łania , nabywani e u miej ętnośc i i aklywizacja" obj ęlego
PROW 2007-2013 wskaz ują, it pomoc w ramach przedm iotowego dz ia łania prz yznaj e si<;
w fonnie re fundacji kosztów związan ych m.in. z funkcjonowaniem lokalnej grupy d z ia łan ia,
o k t órym mowa w art. 63 lit. c rozporządzen i a nr 16981200S, zw anych da łej "koszlami
bieżącymi". Do kosztów bieżącyc h zalicza się niezbędne do realizacj i operacji koszty m jn,
wyn agrodzen ia i innys:h świadczeń zwiazanyc h z praca pra coWD ików LOP oraz nic wjccej
nit 3 czlonków zarząd \! LOP.
Powytszc przep isy wskazuj ą, it finansow aniu w ramach dzialan ia ..Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania, nabywanie umi ej ętności i aktyw izacja" mog ą podlegać koszty
wyna grodzenia, czy innych świadc zeń zarówno pfoIcowników jak i trzec h cz łonków zarządu
LGO (dzia lającej jako stowarz yszenie].
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Dodatkowo, j eśli od płatna praca ma OOt)'CZ)'t c złonka lafZ.\du
stowarzyszenia, powinien on byt zatrudniony w pełnym W)'miarU' tDSUpracy.
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