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Porządek obrad posiedzenia Zarządu

RLGD Pojezierza Dobiegniewskiego

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 14.02.2017r.

5. Informacja o zaproszeniu dla pani Agnieszki Berlińskiej, Kierownika Biura RLGD „Pojezierze

Dobiegniewskie”, na spotkanie z przedsiębiorcami, które odbyło się w dniu 24 lutego 2017 roku 

w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie.

6. Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji operacji p.n.: „Funkcjonowania lokalnej

grupy rybackiej,  nabywania umiejętności oraz aktywizacji  lokalnej społeczności w 2015 roku”

przeprowadzonej  w  dniu  1  lutego  2017  roku  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa

Lubuskiego.

7. Informacja o ankiecie FARNET - wsparcie LGR dla rybołówstwa przybrzeżnego małej skali.

8. Informacja  o  postanowieniu  nr  0071-2017-001603  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji

Rolnictwa  w  Strzelcach  Krajeńskich  orzekającym  sprostowanie  oczywistej  omyłki  dotyczącej

nazwy RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

9. Informacja  o akceptacji  terminu  I  naboru  wniosków o dofinansowanie  na operacje  w ramach

Priorytetu  4  „Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności  terytorialnej”,  objętego  Programem

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, przewidzianego w okresie od dnia 20 marca

2017 roku do dnia 19 kwietnia 2017 roku.

10. Informacja  o pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku o Aneks nr  1  do umowy o dofinansowanie  

nr 00001-6523.4-SW0410002/16 z dnia 26 stycznia 2017 roku oraz przesłaniu Aneksu nr 1 w celu

jego podpisania.

11. Informacja  o ukazaniu się  zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi

Śródlądowej wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 

i  spójności  terytorialnej”,  zawartego  w Programie  Operacyjnym  „Rybactwo  i  Morze”  na  lata

2014-2020  w  zakresie  działania:  realizacja  lokalnych  strategii  rozwoju  kierowanych  przez

społeczność wraz z instrukcją do stosowania.



12. Informacja  o  zaproszeniu  na  „Spotkanie  informacyjne  dla  osób  fizycznych  na  założenie

działalności gospodarczej w ramach KPO i RPO-L2020” - Zielona Góra, 08.03.2017 r.

13. Informacja  o  zaproszeniu  na  „Spotkanie  informacyjne  dla  osób  fizycznych  na  założenie

działalności  gospodarczej  w  ramach  krajowych  Programów  Operacyjnych  i  Regionalnego

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020" – Zielona Góra, 08.03.2017 r.  oraz publikacji  tego

zaproszenia na stornie internetowej RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

14. Informacja o publikacji na stornie internetowej RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” informacji  

o ofercie PARP dotyczącej „Spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców na udział w targach 

i misjach zagranicznych w ramach krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu

Operacyjnego – Lubuskie 2020” – Zielona Góra, 10.03.2017 r.”. 

15. Informacja  o  wezwaniu  do  usunięcia  braków/złożenia  wyjaśnień  do  wniosku  o  płatność  

z  dnia  13  lutego  2017  roku  złożonego  w  ramach  Priorytetu  4  „Zwiększenie  zatrudnienia  

i  spójności  terytorialnej”,  zawartego  w Programie  Operacyjnym  „Rybactwo  i  Morze”  na  lata

2014-2020 w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” na rok 2016.

16. Informacja  o  zaproszeniu  na  podpisanie  Aneksu  nr  1  do  umowy  o  dofinansowanie  

nr 00002-6523.4-SW0410001/16 z dnia 26 stycznia 2017 roku w zakresie możliwości ubiegania

się o zaliczkę.

17. Informacja  o broszurze „Model  przeprowadzenia konsultacji  społecznych  w ramach tworzenia

Planów Ochronnych dla obszarów Natura 2000”.

18. Informacja o dokonaniu poprawki przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

w formularzu WoD, WoP.

19. Informacja  o  prośbie   przekazania  zagadnień  związanych  z  działalnością  RLGD  „Pojezierze

Dobiegniewskie” ( szkolenia dla beneficjentów 2017) do Ziemi Dobiegniewskiej.

20. Informacja o przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w dniach 7-15 marca 2017 roku. 

21. Informacja  o  szkoleniu  dla  członków  Zarządu,  Rady,  Komisji   Rewizyjnej  

oraz pracowników biura RLGD,  Willa Stanisław, Chrapów, 17 marca 2017 roku.

22. Podpisanie umowy z agencją impresaryjną DETE na występu zespołu CLASSIC oraz kabaretu

WEŹRZESZ podczas „Smaków Pojezierza” w dniu 17 czerwca 2017r.

23. Uchwała w sprawie zatrudnienia  Kierownika Biura RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

24. Składki członkowskie.

25. Sprawy różne, dyskusja.

26. Zakończenie posiedzenia Zarządu.


