Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie”
ul. Mickiewicza 7
66-520 Dobiegniew

Dobiegniew, 19.06.2019 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 09.05.2019 r.

5.

Informacja o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma w sprawie przyjęcia zmian w załączniku
nr 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do Umowy Ramowej.

6.

Informacja o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego podpisanego Aneksu nr 11 do Umowy
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
z dnia 20.05.2016 r.

7.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie na operację 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”
realizowaną w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy.
8.

Informacja o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 15.05.2019 r. Wniosku o Płatność
na operację pt. Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru
RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

9.

Informacja o przesłaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzi
na wezwanie dotyczące wniosku o dofinansowanie pt. „Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych
rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe na szczeblu unijnym
i krajowym”.

10.

Informacja o przesłaniu do LGR 7 Ryb podpisanej Umowy o wspólnej realizacji operacji.

11.

Informacja o przeprowadzonym szkoleniu dla członków organów oraz pracowników biura RLGD
w zakresie Stowarzyszenia (LGD) oraz rybactwo śródlądowe jako beneficjent
Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2021–2027.

Europejskiego

12.

Informacja o przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Wniosku o Płatność na I etap realizacji operacji
pt. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez organizację
imprezy

promocyjnej

oraz

organizację

wyjazdu

studyjnego

mającego

na

celu

w szczególności różnicowanie działalności, wykorzystanie atutów środowiska oraz popularyzację
spożycia ryb słodkowodnych”.
13.

Informacja o planowanym terminie naborów wniosków 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.

14.

Informacja o przygotowaniach do realizacji operacji własnej RLGD pt. Poznaj nasze pojezierze
– publikacja przyrodniczo – historyczna wraz z klipem, promujące dziedzictwo kulturowe oraz
przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury – przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie,
ocena operacji przez Rade RLGD, przesłanie dokumentacji z oceny wraz z Wnioskiem
o Dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

15.

Informacja o uczestnictwie przedstawicieli RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w wydarzeniach
kulturalno– rekreacyjno-sportowych oraz promocyjnych na terenie RLGD oraz o przygotowaniach
do imprezy/spotkania promocyjnego w miejscowości Drezdenko.

16.

Omówienie stopnia przygotowań do 10-lecia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

17.

Składki członkowskie.

18.

Sprawy różne, dyskusja.

19.

Zakończenie posiedzenia Zarządu.

