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Dobiegniew 28.02.2018 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 24.01.2018 r.

5.

Informacja o piśmie z MGMiŻŚ o projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie, warunków i trybie
przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach działań wsparcie
przygotowawcze i realizacja LSR, kierowanych przez z społeczność.

6.

Informacja o piśmie z MGMiŻŚ i Urzędu Marszałkowskiego o wymogu wprowadzenia modyfikacji
procedur i kryteriów wyboru oraz oceny operacji w ramach LSR.

7.

Informacja o przekazaniu

dwóch wniosków

w ramach operacji własnej do Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
8.

Informacja o przekazaniu Wniosku o Płatność w zakresie działania „ Koszty bieżące i aktywizacja” za
II etap 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

9.

Informacja o przekazaniu Sprawozdania z realizacji LSR za 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.

10.

Informacja o wysłaniu Not Księgowych do gmin i firm będących członkami RLGD „Pojezierze
Dobiegniewskie”.

11.

Pozytywne rozpatrzenie aneksu nr 6 przez Urząd Marszałkowski do Umowy o warunkach i sposobie
realizacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, z dnia 20 maja 2016 r.

12.

Informacja z MGMiŻŚ o konieczności wprowadzenia zmian o nowe wzory oświadczeń
Wnioskodawców i pytania do karty zgodności, do wyboru operacji

w ramach LSR do dnia

16.03.2018r.
13.

Informacja o wezwaniu do usunięcia braków /złożenia wyjaśnień w zakresie działania „Koszty
bieżące i aktywizacja” na rok 2017 II etap.

14.

Informacja o wpłynięciu wezwania do usunięcia braków w ramach operacji własnej „ Smaki
Pojezierza-VI Regionalny Dzień Rybaka”

15.

Informacja o wysłaniu wniosku o dofinansowanie w ramach współpracy pt. „Wsparcie aktywności i
kompetencji śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” .

16.

Omówienie przygotowań do szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i
pracowników biura.

17.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017-uchwała w sprawie sprawozdania.

18.

Składki członkowskie.

19.

Sprawy różne, dyskusja.

20.

Zakończenie posiedzenia Zarządu.

