
 

 

                                                                                              Dobiegniew, 31.08.2018 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 17.07.2018r. 

5. Informacja o Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                        

z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań 

wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, 

w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

6. Informacja o wysłaniu odwołania na niewyrażenie zgody na zmianę załącznika  

nr 4 – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych do umowy  

o dofinansowanie z dnia 08.06.2018 r. na operację własnej pt. „Poznaj nasze pojezierze- cykl 

imprez plenerowych” oraz o odpowiedzi akceptującej zmianę przedmiotowego załącznika.  

7. Informacja o wpłynięciu wezwania do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień do Wniosku  

o Płatność oraz o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma wyjaśniającego                        

wraz z poprawionym Wnioskiem o Płatność na operację własną pn. „Smaki Pojezierza- VII 

Regionalny Dzień Rybaka”. 

8. Informacja o wpłynięciu wezwania do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień do Wniosku  

o Płatność oraz o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma wyjaśniającego wraz  

z poprawionym Wnioskiem o Płatność na operacje współpracy pt. Wsparcie aktywności  

i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie". 

9. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o aneks do umowy  

o dofinansowanie z dnia 10.01.2018 r. w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja”  

dotyczącego zmian w załączniku nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe, o pozytywnym 

rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski przedmiotowego  oraz o odesłaniu podpisanego aneksu 

do Samorządu Województwa. 

10. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Wniosku o Płatność na „Koszty bieżące  

i aktywizację”  I etap 2018.  
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11. Informacja o wpłynięciu  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 

rozliczenia działania „Koszty bieżące i aktywizacja”  -II etap 2017,  płatności z tytułu refundacji  

w wysokości  2 505,30 zł. 

12. Przedstawienie propozycji zmian w  załączniku nr 7 Plan szkoleń dla członków organów  

oraz pracowników biura do Umowy Ramowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w załączniku nr 7 Plan szkoleń dla członków organów  

oraz pracowników biura do Umowy Ramowej. 

14. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Wniosku o Dofinansowanie na działanie 

w ramach współpracy na operację 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. 

15. Wybór uczestników wyjazdu studyjno-szkoleniowego  w ramach projektu współpracy 

międzynarodowej  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. 

16. Informacja o przygotowaniach do wyjazdu studyjno-szkoleniowego do niemieckiej grupy ARGE 

FISCH im LANDKREIS Tirschenreuth. 

17. Informacja o przygotowaniu i przekazaniu do Rady RLGD wniosków o dofinansowanie  

na operacje własne pt. „Z życia naszych wód” – publikacja promująca dziedzictwo kulturowe na 

obszarach rybackich i akwakultury obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie oraz Szkolenie 

podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze 

Dobiegniewskie. 

18. Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie na operacje realizowane 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 w trakcie naboru nr 1/2018.   

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

na rok 2019. 

20. Omówienie przygotowań do szkolenia dla członków Zarządu, Rady Komisji Rewizyjnej  

oraz pracowników biura RLGD.  

21. Składki członkowskie. 

22. Sprawy różne, dyskusja. 

23. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


