
Harmonogram Zebrania Rady  

Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem”  

 

W dniu 23 października 2018 roku w Biurze LGD "Bądźmy Razem" przy ul. 

Piłsudskiego 23 od godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Bądźmy Razem”. Celem 

posiedzenia będzie ocena wniosków z naboru przeprowadzonego od 03 do 24 września 2018 

r., ogłoszeń nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Porządek Zebrania:  

1. Przekazanie rejestru wniosków w ramach naborów na przedsięwzięcia: 

 1/2018 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

 2/2018 Odnowa i rozwój wsi i miast.  

 3/2018 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”. 

 4/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia). 

 5/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Rozwój działalności gospodarczej).  

2. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności z ogłoszenia nr: 

- 1/2018 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną, zgodności z LSR i zgodności z PROW, z ogłoszenia nr:  

- 1/2018 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

4. Dokonanie oceny wniosków z ogłoszenia nr:  

- 1/2018 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków do finansowania z ogłoszenia nr:  

- 1/2018 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.  

6.  Złożenie deklaracji bezstronności i poufności z ogłoszenia nr: 

- 2/2018 Odnowa i rozwój wsi i miast.  

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną, zgodności z LSR i zgodności z PROW, z ogłoszenia nr:  

- 2/2018 Odnowa i rozwój wsi i miast.  

7. Dokonanie oceny wniosków z ogłoszenia nr:  

- 2/2018 Odnowa i rozwój wsi i miast.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków do finansowania z ogłoszenia nr:  

- 2/2018 Odnowa i rozwój wsi i miast.  



9. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności z ogłoszenia nr: 

- 3/2018 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną, zgodności z LSR i zgodności z PROW, z ogłoszenia nr:  

- 3/2018 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”. 

11. Dokonanie oceny wniosków z ogłoszenia nr:  

- 3/2018 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków do finansowania z ogłoszenia nr:  

- 3/2018 Popularyzacja obszaru LGD „Bądźmy Razem”. 

13. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności z ogłoszenia nr: 

- 4/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia). 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną, zgodności z LSR i zgodności z PROW, z ogłoszenia nr:  

- 4/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia). 

15. Dokonanie oceny wniosków z ogłoszenia nr:  

- 4/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia). 

16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków do finansowania z ogłoszenia nr:  

- 4/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia). 

17. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności z ogłoszenia nr: 

- 5/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (rozwój działalności gospodarczej).  

18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną, zgodności z LSR i zgodności z PROW, z ogłoszenia nr:  

- 5/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (rozwój działalności gospodarczej).  

19. Dokonanie oceny wniosków z ogłoszenia nr:  

- 5/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (rozwój działalności gospodarczej).  

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wniosków do finansowania z ogłoszenia nr:  

- 5/2018 Nowe innowacyjne źródła dochodu (rozwój działalności gospodarczej).  

21. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady 
LGD „Bądźmy Razem”  

                                                                                                                                              Hubert Boguta  


