
1 

 

 
 

 

 
                                                                                              Dobiegniew 24.04.2017 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 22.03.2017r. 

5. Informacja o „Apelu Rybackiego Sztabu Kryzysowego”. 

6. Informacja o zatwierdzeniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

dokumentów wdrożeniowych na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach 

współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", 

zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze": 

 formularzu wniosku o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działań prowadzonych 

w ramach współpracy, 

 wzoru umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

 formularzu wniosku o płatność na realizację operacji w ramach działań prowadzonych 

w ramach współpracy, wraz z instrukcją wypełniania wniosku. 

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

z dnia 20 marca 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 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność.  

8. Informacja o Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, organizowanym 17 czerwca 2017 roku 

przez LGD Stobrawski Zielony Szlak w Muzeum Piastów Śląskich. 

9. Informacja o przyznaniu zaliczki. 

10. Informacja o zakończeniu naboru Nr 1/2017 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach 

Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020".  

11. Informacja o szkoleniu  pt.: „Rybackie Lokalne Grupy Działania - przygotowanie do ogłaszania 

naborów w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju” w dniach 20-21 kwietnia 2017 roku 

w Warszawie. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statuetki Rybaka. 

13. Informacja o stanie przygotowań imprezy pt.: „Smaki Pojezierza - VI Dzień Rybaka”. 

14. Składki członkowskie. 

15. Sprawy różne, dyskusja. 

16. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 

 


