PR 17
Porządek obrad
Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
zwołanego na 20 maja 2020r. o godz. 17:30- tryb pośredni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady
Stwierdzenie obecności
Ustalenie quorum
Wybór Protokolanta
Przedstawienie porządku obrad
Przyjęcie porządku obrad
Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz
gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu
8. Przeprowadzenie kontroli sektorowości oraz grup interesu
9. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń Członków Rady z podziałem na sektory
10. Przedstawienie wniosków o wydanie opinii dla grantobiorców z naboru 12/2019/G
z dnia 12 marca 2019r. w zakresie możliwości zmian formy realizacji Lokalnych
Kryteriów Wyboru.
11. Przedstawienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy
w zakresie zmian dla operacji pod nazwą „Wykorzystanie lokalnego potencjału
kulturalnego, historycznego i przyrodniczego do rozwoju działalności firmy.”
12. Wyrażenie opinii przez Radę
13. Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie kart wstępnej weryfikacji złożonych
wniosków zgodności z LSR w ramach ogłoszenia o naborze wniosków:
 Nr 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. - Nabór uzupełniający do naboru
10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r. Projekt grantowy: Wzmocnienie
i wykorzystanie potencjału Gór Sowich
14. Głosowanie poprzez Aplikację nad kartami oceny wstępnej
15. Ustalenie przez Radę listy operacji zgodnych/ niezgodnych dla naboru:
 Nr 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. - Nabór uzupełniający do naboru
10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r. Projekt grantowy: Wzmocnienie
i wykorzystanie potencjału Gór Sowich
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR
dla wniosków będących przedmiotem posiedzenia w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020
17. Przedstawienie, omówienie oraz ocena złożonych wniosków w ramach ogłoszenia
o naborze wniosków:
 Nr 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. - Nabór uzupełniający do naboru
10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r. Projekt grantowy: Wzmocnienie
i wykorzystanie potencjału Gór Sowich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

18.
19.
20.
21.

Kontrola spójności ocen przez Sekretarza Rady
Omówienie spójności oceny Członków Rady
Zatwierdzenie przez Członków Rady własnych ocen
Wydrukowanie i sprawdzenie przez Sekretarza kart ocen według Lokalnych
Kryteriów Wyboru
22. Ustalenie przez Radę kwot wsparcia spośród wniosków wybranych
do finansowania
23. Ustalenie list operacji wybranych/niewybranych dla naboru:
 Nr 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. - Nabór uzupełniający do naboru
10/2018/G z dnia 03 kwietnia 2018r. Projekt grantowy: Wzmocnienie
i wykorzystanie potencjału Gór Sowich
24. Wydrukowanie list
25. Wygenerowanie uchwał i przygotowanie uzasadnień
26. Zatwierdzenie list operacji wybranych/niewybranych dla naboru:
Nr 17/2020/G z dnia 02 marca 2020r. - Nabór uzupełniający do naboru 10/2018/G
z dnia 03 kwietnia 2018r. i podjęcie uchwał indywidualnych sprawie wyboru zadań
do finansowania
27. Podjęcie uchwał indywidualnych w sprawie wydania opinii dla grantobiorców
z naboru 12/2019/G z dnia 12 marca 2019r. w zakresie możliwości zmian formy
realizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie możliwości zmiany umowy
w zakresie zmian dla operacji pod nazwą „Wykorzystanie lokalnego potencjału
kulturalnego, historycznego i przyrodniczego do rozwoju działalności firmy.”
29. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem
wcześniejszych posiedzeń Rady.
30. Sprawy różne oraz wolne wnioski – uzgodnienie terminu i sposobu odebrania
dokumentacji od Członków Rady
31. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady
Adam Hausman

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

