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1. Założenia konstrukcji prawnej lokalnej grupy działania
Założenia struktury lokalnej grupy działania kształtuje rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW),

zwane

dalej

rozporządzeniem

1698/2005

oraz

rozporządzenie

wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zawierają one podstawowe wymagania
jakim sprostać musi lokalna grupa działania. Określają one tereny na jakich tworzone
mogą być lokalne grupy działania, dokumenty jakie muszą stworzyć – mowa tu o
lokalnej strategii rozwoju, zasoby organizacyjno - administracyjne jakie posiadać
muszą lokalne grupy działania. Kwestie jakie mają wpływ na strukturę prawną
lokalnej grupy działania określa rozporządzenie 1698/2005 m.in. w art. 62 ust.1 lit b
reguluje osobowy skład lokalnej grupy działania na poziomie podejmowania decyzji.
Istotne jest także postanowienie mówiące o konieczności dopuszczenia do możliwości
ubiegania się o pomoc jako lokalna grupa działania także grup zakwalifikowanych już
do inicjatywy Leader II lub Leader+, wpływa to bowiem znacząco na możliwość
ujednolicenia formy prawnej lokalnych grup działania w ramach PROW 2007-2013.

2. „Nowa” lokalna grupa działania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów, a także pragnąc
zapewnić prawidłową realizację osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013
postanowiono stworzyć formę prawną, która w najwyższym możliwym stopniu
odpowiadałaby założeniom działania lokalnych grup działania.
Konstrukcja lokalnej grupy działania została przedstawiona w art. 15 ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. Dz. U Nr 64,
poz. 427. Zgodnie z powyższym przepisem lokalne grupy działania działają jako
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stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. Przepis ten zawiera zastrzeżenie
odnoszące się do art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1698/2005, które mówi o
konieczności dopuszczenia do możliwości ubiegania się o pomoc jako lokalna grupa
działania także grup zakwalifikowanych od inicjatywy Leader II lub Leader+. Przepis
ten powoduje, iż do konkursu dopuszczone zostaną nowopowstałe (zgodnie z ustawą
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) stowarzyszenia, oraz
stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń powstałe we wcześniejszym okresie,
ale tylko te, które uzyskały wsparcie w ramach inicjatywy Leader II lub Leader+.
Celem ustawy było ujednolicenie podmiotów ubiegających się o pomoc jako lokalne
grupy działania, dlatego też ustawa nakazuje stosować prawo o stowarzyszeniach do
tworzenia i działania nowych lokalnych grup działania (art. 15 ust. 2). Jednakże z
wcześniejszych

wyjaśnień

wiadomo,

iż

niemożliwe

jest

stosowanie

prawa

stowarzyszeń wprost, dlatego też ww. ustawa wprowadza przepisy kształtujące
formę lokalnej grupy działania odmiennie od typowego stowarzyszenia. Art. 15 ust. 2
pkt 1 – 4 oraz ust.3 dopasowują strukturę stowarzyszenia do potrzeb lokalnej grupy
działania. Kształtują one m.in. członkowstwo w lokalnej grupie działania, nadzór,
kwestie prowadzenia działalności gospodarczej oraz organy wewnętrzne.

2.1 Skład
Zgodnie z przepisami ww. ustawy członkiem zwyczajnym lokalnej grupy
działania mogą być zarówno osoby fizyczne jaki i osoby prawne ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Takie ukształtowanie składu
stowarzyszenia daje zadość wymogom dotyczącym partnerstwa trójsektorowego,
oraz pośrednio organu decyzyjnego. W składzie lokalnych grup działania mogą na
równych prawach być obecne osoby fizyczne oraz osoby prawne działające poprzez
swoich przedstawicieli. Przepis ten usunął także problemy dotyczące uczestnictwa
jednostek samorządu terytorialnego.
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2.2 Nadzór
Nadzór, który także jest uregulowany w art. 15 ww. ustawy – jest to nadzór
zgodny z Prawem o stowarzyszeniach. Jednakże o ile w Prawie o stowarzyszeniach
organem nadzorującym działalność stowarzyszenia jest starosta właściwy ze względu
na siedzibę stowarzyszenia, o tyle zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich organem pełniącym nadzór jest marszałek województwa. Pełniąc
ten nadzór marszałek województwa będzie uczestniczył w procesie rejestracji
lokalnej grupy działania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) m.in. poprzez fakt,
iż KRS dostarcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z
wymaganymi prawem załącznikami. Marszałek województwa pełniąc nadzór nad
lokalnymi grupami działania będzie mógł też korzystać ze wszystkich uprawnień
przysługujących mu zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach.

2.3 Działalność gospodarcza.
Odmiennie względem Prawa o stowarzyszeniach zgodnie, z którym działają
lokalne grupy działania uregulował art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalną
grupę działania. Zgodnie z art. 34 Prawa o stowarzyszeniach stowarzyszenie może
prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych
przepisach, z zastrzeżeniem, iż dochód pochodzący z prowadzonej działalności
gospodarczej służyć może jedynie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia. Natomiast na
podstawie art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
lokalna grupa działania może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji
lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w statucie danej lokalnej grupy
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działania. Konstrukcja ta jest podobna do przepisów ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej z 25 czerwca 1999 Dz. U. nr 62, poz. 689, kształtującej w art. 4 ust. 2
pkt 3 możliwość prowadzenia przez Lokalne Organizacje Turystyczne działalności
gospodarczej „w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie
określonym w ich statutach”.
Treść art. 15 oznacza, iż w przeciwieństwie do stowarzyszenia działającego
tylko na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, lokalna grupa działania musi wymienić
w swoim statucie rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej a nie prowadzi
każdej działalności służącej realizacji celów statutowych – jak typowe stowarzyszenie.
Należy także zauważyć, iż działalność prowadzona przez lokalną grupę działania ma
służyć realizacji lokalnej strategii rozwoju – a nie szeroko pojętych celów
statutowych.
Najpraktyczniejszą metodą określenia rodzajów prowadzonej działalności jest
wprowadzenie do odpowiedniego paragrafu statutu lokalnej grupy działania określeń
pochodzących z Polskiej Klasyfikacji Działalności wraz z odpowiednią numeracją –
zapis ten musi być zgodny ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej.
Pamiętać należy, iż nie każdy podmiot może prowadzi wszystkie rodzaje działalności
gospodarczej – czasem konieczne są odpowiednie uprawnienia, czy pozwolenia.
Przykładowa treść statutu mówiąca o rodzajach prowadzonej działalności:

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- wydawanie książek 22.11.Z PKD,
- wydawanie gazet 22.12.Z PKD,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z PKD,
- działalność biur podróży 63.30.A PKD,
- działalność agencji podróży 63.30.B PKD,
- działalność biur turystycznych 63.30.C PKD,
- pozostałą działalność turystyczną 63.30.D PKD,
- prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD,
- działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,
- pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD,
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- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
91.33.Z PKD,
- pozostałą działalność związaną ze sportem 92.62.Z PKD,
- pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72.Z PKD.

2.4 Rada – ciało decyzyjne.
Istotną zmianą względem Prawa o stowarzyszeniach jest art. 15 ust. 2 pkt 4
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiadający art. 62 ust.
1 lit b Rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 – konstruującemu opisywany wyżej
wymóg dotyczący posiadania przez lokalne grupy działania odpowiedniego ciała
decyzyjnego wybierającego projekty. Zgodnie z powyższymi przepisami lokalna grupa
działania oprócz organów wymaganych zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, czyli
walnego zebrania, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, posiada radę.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
walne

zebranie

członków

tj.

najwyższa

władza

posiadająca

kompetencje

uchwałodawcze we wszystkich niezastrzeżonych dla innych organów sprawach.
Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rozszerza zakres
kompetencji walnego zebrania członków o prawo wyboru rady. Ww. ustawa nie
określa szczegółów tworzenia rady – pozostawiając takie regulacje materii
statutowej, jednakże reguluje ona skład osobowy omawianego organu.
Zgodnie z powyższym co najmniej połowę członków rady stanowić muszą
podmioty wymieniane w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące
społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe w tym organizacje zajmujące
się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne
za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Zwrócić należy uwagę, iż art. 62 ust. 1
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lit. b. opisuje przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego jako: rolników, kobiety
wiejskie, młodych ludzi i ich stowarzyszenia. Ograniczeniem względem członków rady
jest także zapis mówiący o niemożliwości pogodzenia funkcji członka rady z
członkowstwem w organie kontroli wewnętrznej ani zarządzie lokalnej grupy
działania. Przepis ten ma wyłączyć członków rady z procesu zarządzania lokalną
grupą działania oraz kontrolowania jej.
Celem ustawodawcy było niewątpliwie zapewnienie jak najwyższego poziomu
profesjonalizmu na etapie wyboru projektów. Wracając do

sposobu powoływania

rady – tematyka ta, poza wskazaniem organu dokonującego wyboru – walnego
zebrania – pozostawiona została materii statutowej. Zgodnie z powyższym podmioty
zainteresowane tworząc statut lokalnej grupy działania muszą we własnym zakresie
stworzyć zapisy dotyczące regulujące działanie rady. Wspomnieć należy, iż lokalne
grupy działania działają na podstawie Prawa o stowarzyszeniach jednakże rada –
jako organ obligatoryjny nie występuje w ww. regulacji, tak więc nie można wprost
czerpać z tych regulacji.
Lokalna grupa działania kształtując powyższe zapisy powinna pamiętać by w
swoim statucie umieścić regulacje mówiące o określeniu szczegółowego sposobu
powoływania rady poprzez określenie uprawnień walnego zebrania – chodzi tu
szczególnie o terminy powołania rady, większości głosów konieczne do podjęcia
uchwał. Niezbędne jest także określenie osobowego składu rady, oczywiście z
priorytetowym

uwzględnieniem

procentowego

udziału

przedstawicieli

sektora

społeczno gospodarczego. Skład ilościowy opisać można jako jedną „sztywną” liczbę ,
np. rada liczy 8 osób, możliwe jest też określenie takiej liczby podając liczbę
minimalną i maksymalną, np. od 8 do 10 osób. Każdy ze sposobów jest
dopuszczalny, jednakże z praktycznego punktu widzenia efektywniejsze i łatwiejsze w
funkcjonowaniu jest przedstawienie ilości członków określając wartości minimalne i
maksymalne. Wiąże się to przykładowo z uzupełnianiem składu rady w przypadku
nieodpowiedniej liczby podmiotów, procedurę owego uzupełniania także warto
przedstawić w statucie (lub regulaminie) lokalnej grupy działania.

Kształtując

przepisy statutu względem rady warto dodać postanowienia o ewentualnej
kadencyjności rady a także o podmiotach kierujących pracami rady, jak na przykład
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przewodniczącym, wiceprzewodniczącym. Możliwe jest także określenie dodatkowych
wymogów wobec potencjalnych członków rady – jednakże nie mogą one stać w
sprzeczności

z

wymogami

ukształtowanymi

przez

przepisy

powszechnie

obowiązujące. W związku z tym, że rada jest ciałem wybierającym projekty warto też
zaznaczyć w jakim trybie proceduje ten organ – np. jak często odbywają się jego
posiedzenia.

3. Nowe możliwości – lokalna grupa działania
Zgodnie zapisami wspomnianego już art. 62 ust.1 lit b rozporządzeni Rady
(WE) 1698/2005 o pomoc ubiegać się mogą lokalne grupy działania utworzone
zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków EFRROW oraz grupy zakwalifikowane do inicjatywy Leader II lub Leader+.
W odpowiedzi na powyższe przepisy ww. ustawa dopuszcza do konkursu wszystkie te
podmioty. W konkursie wezmą więc udział podmioty o zróżnicowanej formie
prawnej: stowarzyszenia (tworzone w oparciu jedynie o Prawo o stowarzyszeniach),
fundacje, związki stowarzyszeń oraz stowarzyszenia utworzone z uwzględnieniem
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.

3.1 Dotychczasowe formy lokalnych grup działania
Atutem form w jakich dotychczas funkcjonują lokalne grupy działania jest
doświadczenie i ustalona praktyka – wadą natomiast niepełne dostosowanie tych
form do pełnienia funkcji lokalnej grupy działania. Formy w jakich działają te grupy
powodują istotne trudności z ustalenie prawidłowego składu organu decyzyjnego,
m.in. poprzez niedopuszczanie do udziału w formie członków zwykłych osób prawych
(stowarzyszenie) lub osób fizycznych (związek stowarzyszeń).
Fundacja – jest formą silnie uzależnioną od woli fundatora, fundator decyduje
o przeznaczeniu majątku. Kolejnym ograniczeniem jest też niezmienność grona
fundatorów – co może utrudniać działanie lokalnej grupy działania w przypadku
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śmierci

lub

braku

zaangażowania

w

prace

fundatorów

w

połączeniu

z

nieuregulowaniem takiej sytuacji w statucie. Silnie sformalizowany jest także proces
powstawania fundacji – uzależniony od konieczności złożenia oświadczenia o woli
ustanowienia fundacji w formie aktu notarialnego.
Stowarzyszenie jest formą opartą o współdziałanie członków – jest to element
korzystny biorąc pod uwagę założenia Leadera. Niestety członkami zwykłymi
stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne. Wyklucza to możliwość uczestnictwa
osób

prawnych

w

stowarzyszeniu

jako

członków

zwykłych.

Warunkiem

sankcjonującym powołanie tej formy jest także konieczność współdziałania co
najmniej 15 podmiotów – osób fizycznych.
Podobne ograniczenia dotyczą lokalnych grup działania utworzonych w formie
związku stowarzyszeń. Forma to wymaga współdziałania co najmniej trzech
stowarzyszeń – które tworzą związek. Innymi podmiotami mogącymi brać udział w
takiej organizacji są osoby prawne. Tak więc silnie ogranicza się udział osób
fizycznych w takiej formie. Ograniczenie to dotyka także osób prawnych o celach
zarobkowych – czyli m.in. spółek osobowych i kapitałowych, mogą być one tylko i
wyłącznie członkami wspierającymi związku stowarzyszeń.
Kwestią problematyczną pojawiającą się też w przypadku stowarzyszeń i
związków stowarzyszeń jest połączenie funkcji zarządczo - administracyjnych z
decyzyjnymi. Połączenie tych funkcji następowało najczęściej w zarządzie – organie o
charakterze administracyjno - zarządczym, do którego stosowano wymogi dotyczące
składu organu decyzyjnego – zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady (WE)
1698/2005.

3.2

Możliwości przekształceń

3.2.1 Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń

9

Chcąc usprawnić procedury działania, istniejąca lokalna grupa działania lub
istniejące stowarzyszenie, fundacja, związek stowarzyszeń (lub inna organizacja)
może, a w przypadku gdy dana organizacja nie została zakwalifikowanych do
inicjatywy Leader II lub Leader+, musi, dokonać wszystkich niezbędnych zabiegów
by spełniać założenia przedstawione w art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW.
W przypadku stowarzyszeń droga ta jest najprostsza. Z przepisów ustawy wiemy,
że stowarzyszenie w nowym okresie programowania winno posiadać radę, do której
wyłącznej kompetencji należy wybór projektów do finansowania, z założeniem że
rada ta jest wybierana przez walne zebranie. Zgodnie z powyższym stowarzyszenie
może dokonać zmian statutu dodających do kompetencji walnego zebrania
uprawnienie do powoływania rady oraz wprowadzić do statutu przepisy mówiące o
kształcie i zasadach procedowania takiej rady. Zasady dokonywania takich zmian
muszą zgodnie z art. 10 Prawa o stowarzyszeniach być zapisane w statucie
stowarzyszenia.

Zmiany takie podlegają także zgłoszeniu do Krajowego Rejestru

Sądowego – na formularzu KRS Z20.
Jeśli dana organizacja działa w formie związku stowarzyszeń, to jego
postępowanie powinno być tożsame z postępowaniem stowarzyszenia gdyż zgodnie z
art. 22 do związku stowarzyszeń stosuje się Prawo o stowarzyszeniach odpowiednio.

3.2.2 Fundacje
W przypadku fundacji sytuacja jest odmienna. Zgodnie z art. 15 ustawy o
fundacjach likwidacja fundacji możliwa jest tylko w określonych przypadkach - w
razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie
wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji. Możliwa jest także likwidacja
fundacji na podstawie przepisów kodeksu cywilnego – art. 42 – regulującego
możliwości likwidacji fundacji w przypadku braku organów powołanych do
prowadzenia jej spraw i związanej z tą sytuacją niemożliwością prowadzenia tych
spraw. W powyższym przypadku powoływany jest dla fundacji kurator – który może
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doprowadzi do jej likwidacji. Z uwagi na to, iż cel fundacji jest zazwyczaj opisany
bardzo ogólnie – dlatego trudno dowieść osiągnięcia takiego celu. Zazwyczaj
likwidacja fundacji następuje z powodu braku środków finansowych. Zasady
przeprowadzania takiej likwidacji a w szczególności postanowienia mówiące o
przeznaczeniu pozostałej części majątku winny by określone w statucie fundacji.
Art. 15 ustawy o wspieraniu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków EFRROW daje jednak możliwość uczestnictwa osób prawnych jako
członków zwykłych w lokalnej grupie działania – tak więc istniejąca już fundacja
może zostać członkiem nowopowstałej lokalnej grupy działania działającej w formie
stowarzyszenia.

4. Tworzenie „nowej” lokalnej grupy działania
Powyżej opisane sytuacje dotyczą problematyki istniejących już lokalnych grup
działania. Co zrobić powinna grupa podmiotów, które dopiero chcą stworzy lokalną
grupę działania. Po pierwsze stwierdzić należy, iż lokalna grupa działania
powoływana może być tylko zgodnie z art. 15 ustawy o wspieraniu o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW czyli w formie
„specjalnego” stowarzyszenia.
Działając zgodnie z powyższymi wytycznymi podmioty w liczbie co najmniej
piętnastu powinny uchwalić statut stowarzyszenia oraz wybrać komitet założycielski.
Następnie wybrany uprzednio komitet założycielski powinien złożyć do sądu
rejestrowego – chodzi tu oczywiście o Krajowy Rejestr Sądowy - wniosek o
rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli. Lista założycieli powinna zawierać
imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz własnoręczny
podpis – w sytuacji gdy członkami zwykłymi mogą być także osoby prawne lista ta
zawierać będzie odpowiednio adres siedziby i informacje o osobach uprawnionych do
reprezentowania danego podmiotu.
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Do wniosku rejestrowego należy dołączy także protokół z wyboru komitetu
założycielskiego oraz informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. W
myśl art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru winien być złożony nie później
niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu; w przypadku
stowarzyszeń - w terminie 7 dni od posiedzenia komitetu założycielskiego, albowiem
właśnie to posiedzenie powinno być potraktowane jako wchodzące tu w grę
"zdarzenie".
Wzór

formularza

na

stowarzyszenia. Wnioski takie

którym

składany

jest

wniosek

o

rejestrację

w formie elektronicznej pobrać można ze strony

WWW.ms.gov.pl – jest to oficjalna strona Ministerstwa Sprawiedliwości.
KRS powinien rozpoznać taki wniosek niezwłocznie, to znaczy w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące. Odpis wniosku jest dostarczany, przez KRS, także organowi
nadzorującemu – w przypadku lokalnej grupy działania jest to marszałek
województw. Marszałek ma prawo wypowiedzieć się na temat przekazanego wniosku
w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Może także, za zgodą KRS przystąpić do
postępowania jako zainteresowany. Przed wydaniem postanowienia KRS może
dokona niezbędnych wyjaśnień, ustaleń wyznaczając w tym celu posiedzenie
wyjaśniające, na które wezwie strony postępowania. KRS może odmówić wpisania
stowarzyszenia do Rejestru gdy to nie spełnia warunków określonych w ustawie,
natomiast jeśli statut stowarzyszenia spełnia wymogi prawa i spełniają je także
założyciele – to KRS dokonuje wpisu takiego stowarzyszenia do Rejestru. Z dniem
uzyskania wpisu do Rejestru stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną zgodnie z
art. 17 Prawa o stowarzyszeniach i może się ubiegać o pomoc w ramach osi 4 leader
Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
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5. Pomocne akty prawne
1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW);
2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
3) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia
7 marca 2007 r. Dz. U Nr 64, poz. 427;
4) Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Dz. U. 01.79.855;
5) Ustawa o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. Dz.U.91.46.2003;
6) Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 Dz. U.99 nr 62,
poz. 689;
7) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 Dz. U.01.17.209;
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