
 

 

  

 

 

  

 

 

Dobiegniew, 12.03.2019 r 

Porządek 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 01.02.2019 r. 

5. Informacja o wysłaniu wyjaśnień dotyczących 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 Paranonas”, o podpisaniu umowy na dofinansowanie przedmiotowej operacji  

oraz przygotowaniach do wyjazdu w ramach przedmiotowej operacji. 

6. Informacja o przygotowaniu oraz o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 

Wniosku o Aneks do Umowy o Dofinansowanie NR 00001-6523.4-SW040001/18/19  

na Koszty bieżące i aktywizację 2019 r. oraz o akceptacji przedmiotowego wniosku oraz podpisaniu 

aneksu. 

7. Informacja o przesłaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzi  

na wezwanie dotyczące wniosku o dofinansowanie pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych 

rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe na szczeblu unijnym  

i krajowym”. 

8. Informacja o przekazaniu przez Urząd Marszałkowski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zlecenia płatności w ramach rozliczenia operacji pt. „Poznaj nasze pojezierze cykl imprez 

plenerowych”. 

9. Informacja o wezwaniu do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków dot. wniosku o płatności  

na Koszty bieżące i aktywizację II etap 2018. oraz o złożeniu stosownych wyjaśnień  

wraz z uzupełnieniami. 

10. Informacja o wezwaniu do złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o dofinasowanie na operację  

pt. Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD 
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„Pojezierze Dobiegniewskie”, o złożeniu przedmiotowych wyjaśnień oraz o przygotowaniach  

do przedmiotowego szkolenia. 

11. Informacja o rozliczeniu operacji współpracy pt. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców 

śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie" poprzez udział w wyjeździe 

studyjnym w ramach współpracy do ARGE FISCH im LANDKREIS  Tirschenreuth. 

12. Informacja o przygotowaniach do realizacji projektu współpracy pt. „Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację wyjazdu 

studyjnego mającego w szczególności na celu różnicowania działalności, wykorzystanie 

atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych” w ramach,  

którego ma być zorganizowana impreza pt. „Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzień 

Rybaka”. 

13. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków organów oraz pracowników biura 

RLGD w zakresie Stowarzyszenia (LGD) oraz rybactwo śródlądowe jako beneficjent  

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2021–2027. 

14. Omówienie wyników ewaluacji realizacji LSR.  

15. Sprawozdanie finansowe za rok 2018-uchwała w sprawie sprawozdania. 

16. Przedstawienie propozycji kandydatów do statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku. 

18. Ustalenie terminu „Walnego Zabrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie”. 

19. Składki członkowskie. 

20. Sprawy różne, dyskusja. 

21. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


