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Dobiegniew, 19.09.2018 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 31.08.2018r.

5.

Informacja o projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej 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”.

6.

Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze pisma o zmianie miejsca
imprezy cyklicznej z miejsca Ogardy na Strzelce Kraj., realizowanej w ramach operacji własnej
pt. „Poznaj nasze pojezierze – cykl imprez plenerowych” oraz o przebiegu przedmiotowej
imprezy.

7.

Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze

pisma o zmianie

załącznika nr 7 Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura do Umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
zawartej w dniu 20.05.2018 r.
8.

Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego i członków Rady RLGD „Pojezierze
Dobiegniewskie” pisma o terminie posiedzenia Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
oraz

odbytych

posiedzeniach

Rady

RLGD

„Pojezierze

Dobiegniewskie”

w

dniach

11,12, i 13 września 2018 r.
9.

Informacja o otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze podpisanego aneksu nr 1
do umowy o dofinansowanie z dnia 10.01.2018 r. na „Koszty bieżące i aktywizację” na rok 2018.

10.

Informacja o wpłynięciu wezwania do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień do Wniosku
o Dofinansowanie oraz o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma wyjaśniającego
wraz z poprawionym Wnioskiem o Dofinansowanie na operację prowadzoną w ramach
współpracy – wyjazd do Bawarii.

11.

Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o aneks załącznika nr 1
zawierającego LSR (zmiana miernika osiągniętych wskaźników) do umowy o warunkach

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu
20.05.2016 r.
12.

Informacja o przeprowadzonym szkoleniu w Willi Stanisław w Chrapowie dla członków Zarządu,
Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura w dniu 06.09.2018 r.

13.

Informacja o otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego pisma o wysokości kwoty do rozliczenia
z tytułu refundacji operacji własnej pt. „Smaki Pojezierza-VII Regionalny Dzień Rybaka”
oraz o odwołaniu ze strony RLGD do korekty kwoty/kosztów poniesionych za zakup gadżetów
promocyjnych w wysokości 622,38 zł

14.

Informacja o wpłynięciu z Urzędu Marszałkowskiego pisma o wysokości kosztów/kwocie
z tytułu refundacji w ramach operacji

współpracy- wyjazd do Finlandii oraz o piśmie

akceptującym wysokość dokonanych korekt.
15.

Informacja o poziomie realizacji wskaźników.

16.

Informacja o udziale RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w Wojewódzkim Święcie Plonów
w dniu 09.09.2018 w Babimoście.

17.

Informacja o podpisaniu umów o wspólnej realizacji operacji 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” ze Stowarzyszeniem

LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z siedziba

w Lubartowie oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Gorzowie Wielkopolskim.
Informacja o przesłaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.
Wniosków o Dofinansowanie na operacje w powyższym zakresie.
18.

Informacja o przygotowaniach do wyjazdu studyjno-szkoleniowego do niemieckiej grupy ARGE
FISCH im LANDKREIS Tirschenreuth.

19.

Omówienie założeń do wniosku o dofinansowanie na działanie „Koszty bieżące i aktywizacja”
na rok 2019.

20.

Sprawy różne, dyskusja.

21.

Zakończenie posiedzenia Zarządu.

