
 

 

  

 

 

  

 

 

Dobiegniew, 16.04.2019 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 12.03.2019 r. 

5. Informacja o wysłaniu do Urzędu Skarbowego w Drezdenku sprawozdania finansowego za rok  

2018 r. 

6. Informacja o udziale w Forum Produktów Regionalnych w Zielonej Górze. 

7. Informacja o wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Grecji w dniach 18-22 marca br. w ramach 

operacji pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD 

Pojezierze Dobiegniewskie poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do Regional 

Development Company of Paranonas”, 

8. Informacja o Walnym Zebraniu Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” dnia 27.03.2019 r.  

w Willi Stanisław w Chrapowie. 

9. Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o  aneks ze zmianami zapisów  

w załączniku nr 1 zawierającego LSR,  do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej w dniu 20.05.2016 r. 

10. Informacja o wezwaniu do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków dot. wniosku o płatności  

na Koszty bieżące i aktywizację II etap 2018,  oraz o złożeniu stosownych wyjaśnień  

wraz z uzupełnieniami. 

11. Informacja o wysłaniu pisma do Samorządu Województwa  informującego o zmianie załącznika nr 4 

Regulamin Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 

12. Informacja o przeprowadzeniu trzydniowego  szkolenia dla rybaków w ramach operacji pt. Szkolenie 

podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie”. 

13. Informacja o złożeniu Wniosku o Dofinansowanie w ramach  projektu współpracy pt. „Wsparcie  

na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy 
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promocyjnej oraz organizację  wyjazdu studyjnego mającego na celu w szczególności różnicowanie 

działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych” oraz 

o przygotowaniach do  imprezy  pt. „Smaki Pojezierza – VIII Regionalny Dzień Rybaka” w ramach 

tego działania. 

14. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków organów oraz pracowników biura 

RLGD w zakresie Stowarzyszenia (LGD) oraz rybactwo śródlądowe jako beneficjent  

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2021–2027. 

15. Składki członkowskie. 

16. Sprawy różne, dyskusja. 

17. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


