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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 07.08.2019 r. 

5. Informacja wpłynięciu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,  informującego 

o rozliczeniu I etapu operacji realizowanej w ramach współpracy pt. „Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację imprezy promocyjnej oraz 

organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności różnicowanie działalności, 

wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb słodkowodnych” oraz o wysłaniu 

pisma  wyrażającego zgodę na rozliczenie Wniosku o Płatność w proponowanej kwocie  

oraz o wpłynięciu na konto stowarzyszenia środków z tytułu refundacji. 

6. Informacja o wpłynięciu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, informującego  

o rozliczeniu Wniosku o Płatność na Koszty Bieżące i Aktywizację  II etap 2018 r. w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie 

Operacyjnym „Robactwo  i Morze” na lata 2014-2020 oraz o wysłaniu pisma wyrażającego zgodę  

na rozliczenie Wniosku o Płatność w proponowanej kwocie. 

7. Informacja o posiedzeniu Rady w dniach 20-21 sierpnia 2019 r., o wynikach oceny operacji w ramach 

Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na które zostały złożone wnioski  

o dofinansowanie  w naborze 1/2019 oraz o wysłaniu do wnioskodawców  pism informujących  

o przedmiotowych wynikach. 

8. Informacja o spotkaniu informacyjno - promocyjnym w Zwierzynie podczas Dożynek Gminnych 

w dniu 31.08.2019 r. 

9. Informacja o wpłynięciu pisma w sprawie braków/oczywistych omyłek/wyjaśnień do Wniosku  

o Dofinansowanie w ramach operacji własnej pt. „Poznaj nasze pojezierze- publikacja przyrodniczo-

historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach 

rybackich i akwakultury” oraz o wysłaniu stosownych wyjaśnień.  

10. Informacja o wysłaniu wyjaśnień do wezwania w sprawie wniosku o  dofinasowanie pt. „Wymiana 

doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo 



   

 

 
              

 

śródlądowe , na szczeblu unijnym i krajowym” składanego w ramach 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”. 

11. Informacja o wpłynięciu pisma z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie 

konsultacji aktów prawnych dotyczących wsparcia zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego 

z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021-2027. 

12. Informacja o udziale RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w XXI Lubuskim Święcie Plonów 

 w Krzeszycach w dniu 08.09.2019 r.  

13. Informacja o wizycie studyjnej zrealizowanej w ramach drugiego etapu operacji współpracy  

pt. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację 

imprezy promocyjnej oraz organizację wyjazdu studyjnego mających na celu w szczególności 

różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację spożycia ryb 

słodkowodnych”. 

14. Informacja o wpłynięciu pisma braków/oczywistych omyłek/wyjaśnień do Wniosku o Płatność 

 w ramach operacji własnej pt. „Szkolnie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora 

rybackiego z obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz o wysłaniu odpowiednich wyjaśnień. 

15. Informacja o przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Wniosków 

 o Dofinasowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, 

złożonych w ramach naboru 1/2019 oraz ocenionych przez Radę RLGD Pojezierze Dobiegniewskie  

w dniach 20-21 sierpnia 2019 r. wraz z dokumentacja dotycząca oceny. 

16. Informacja o monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju. 

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

na rok 2020”. 

18. Omówienie założeń do projektów realizowanych jako operacje  współpracy na rok 2020. 

19. Sprawy różne, dyskusja. 

20. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 


