
 

 

  Dobiegniew, 25.01.2019 r. 

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 13.12.2019 r. 

5. Informacja o spotkaniu ze Starostą, Burmistrzami oraz Wójtami z obszaru RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie”. 

6.  Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pisma/zapytania 

dotyczącego etapu weryfikacji wniosków o dofinansowanie na operacje do zrealizowania  

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 (nabór I/2018) oraz odpowiedzi  

na przedmiotowe pismo. 

7. Informacja o przekazaniu do Samorządu Województwa wniosku o aneks ze zmianami zapisów  

w załączniku nr 1 zawierającego LSR do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu 20.05.2016 r. (Zmiana  

w zapisie dotyczącym środków finansowych przeznaczonych na wsparcie operacji w ramach LSR 

w poszczególnych latach 2017, 2018, 2019 oraz dodanie w tabeli wskaźników kolumny dotyczącej 

poziomu realizacji wskaźników produktu do końca 2018 roku jako wartości pośredniej poziomu 

zakładanych wskaźników) oraz o rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku. 

8. Informacja o kontroli z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność i zobowiązań zawartych w umowie o warunkach  

i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego z dnia 20 maja 2016 r. przeprowadzonej  

w dniach 18-19 grudnia 2018 r. 

9. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma z wyjaśnieniami oraz przekazaniu 

braków do Wniosku o Płatność na operację pt. „Poznaj nasze pojezierze – cykl imprez 

plenerowych” oraz o rozliczeniu przedmiotowej operacji. 

10. Informacja o rozliczeniu działania Koszty bieżące i aktywizacja I etap 2018 r. 

11. Informacja o piśmie z Urzędu Marszałkowskiego zawierającym zalecenia oraz rekomendacje 

dotyczące wyboru operacji przez Radę RLGD.  

12. Informacja o podpisaniu Umowy o Dofinansowanie na działanie Koszty bieżące i aktywizacja  

na rok 2019 r. 
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13. Informacja o przygotowaniu wniosku o płatność na Koszty bieżące i aktywizację etap II  2018 rok 

oraz sprawozdania rocznego dotyczącego Kosztów bieżących i aktywizacji za 2018 rok. 

14. Informacja o sporządzeniu sprawozdania z realizacji LSR. 

15. Informacja o etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie   

na operację pt. „Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru 

RLGD Pojezierze Dobiegniewskie” do zrealizowania jako operacja własna RLGD. 

16. Informacja o przesłaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

Wniosku o Dofinansowanie na operację pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań 

między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym”  

do zrealizowania w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc 

pracy i dialog społeczny- szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz 

wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” w ramach Priorytetu 1. Promowanie 

rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, 

konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo  

i Morze”. 

17. Informacja o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Wniosku o Dofinansowanie na operację  

pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD "Pojezierze 

Dobiegniewskie" poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional 

Development Company of Parnonas” do zrealizowania w ramach działania 4.3 Działania 

prowadzone w ramach współpracy w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

18. Informacja o przygotowaniach do projektów współpracy do zrealizowania w roku 2019. 

19. Składki Członkowskie. 

20. Sprawy różne, dyskusja. 

21. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


