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Dobiegniew, 26.10.2017 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 27.09.2017 r.

5.

Informacja o szacowanym poziomie osiągniętych wskaźników produktu (zakładanych przedsięwzięć)
w ramach dwóch naborów wniosków w 2017 na operacje 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.

6.

Informacja

o

konkursie

fotograficznym

„Środowisko

wodne

widziane

oczami

dziecka”

organizowanym przez Wydział Rybactwa w Departamencie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych,
Rybactwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
7.

Informacja od Prezesa Zarządu Polskiej sieci LGD w sprawie składek do ELARD-u.

8.

Informacja o wezwaniu do usunięcia braków w ramach operacji własnej „Smaki Pojezierza- VI
Regionalny Dzień Rybaka” 29.09.2017 r.

9.

Informacja o szkoleniu w dniach 2-3 października br. organizowanym przez MGiŻŚ dotyczącym:
WoD i WoP wraz z instrukcją w zakresie działania 4.2 z naniesionymi zmianami z dnia 6.09.2017 r.
oraz ochrony danych osobowych.

10.

Informacja o wpłynięciu protestów wnioskodawców dnia 02.10.2017 r. i 09.10.2017 r.

11.

Informacja o przesłaniu w dniu 12.10.2017 r. do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania zgłoszenia
chęci realizacji projektu współpracy w roku 2018.

12.

Informacja o wysłaniu dnia 13.10.2017 r. Wniosku o Dofinansowanie na

„Koszty bieżące

i aktywizacje” na rok 2018
13.

Informacja o posiedzeniu Rady w dniu 13.10.2017 r. – weryfikacja protestów.

14.

Informacja o wezwaniu z dnia 16.10.2017 r. do usunięcia braków we do Wniosku o Płatność
na „Koszty bieżące i aktywizację” rok 2017 ( I etap)

15.

Informacja o Szkoleniu Ustawia o Stowarzyszeniach na przykładzie RLGD dla Członków Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w dniu 20.10.2017 r.

16.

Informacja o złożeniu sprawozdania z realizacji LSR za pierwszy rok.

17.

Informacja o planowanym remoncie pomieszczenia użytkowanego przez RLGD – łazienka.

18.

Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów na remont łazienki.

19.

Omówienie harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2018.

20.

Składki członkowskie.

21.

Sprawy różne, dyskusja.

22.

Zakończenie posiedzenia Zarządu.

