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Biuro: 32-861 Iwkowa 468, tel/faks 14 68 44 549
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Iwkowa, 28.12.2017 r.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy członków Rady Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
na posiedzenie, które odbędzie się dnia 3 stycznia 2018 r. tj. (środa) o godz. 16.00
w Urzędzie Gminy w Iwkowej (gmina Iwkowa).
Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wybór wniosków, które
wpłynęły do biura LGD (nabory nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 1/2017/G, 2/2017/G,
3/2017/G oraz 4/2017/G) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Program zebrania:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Omówienie odwołania od oceny zadania, które wpłynęło do LGD w ramach naboru
wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G.
5. Rozpatrzenie odwołania i przygotowanie stanowiska, podjęcie uchwał, ewentualne
dokonanie zmian w ocenie zadania.
6. Przygotowanie i przyjęcie list rankingowych zadań ocenionych według kryteriów
wyboru grantobiorców w ramach naborów wniosków o powierzenie grantu
nr 1/2017/G, 2/2017/G, 3/2017/G, 4/2017/G.
7. Wybór

zadań

grantobiorców,

sporządzenie

list

grantobiorców

wybranych

i niewybranych, podjęcie uchwał w sprawie wyboru grantobiorców w ramach
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naborów wniosków o powierzenie grantu nr 1/2017/G,

2/2017/G, 3/2017/G,

4/2017/G.
8. Weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naborów
wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 oraz dalsza ocena
operacji, które podlegały procesowi uzupełnień.
9. Wybór operacji w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017,
5/2017, 6/2017, 7/2017, sporządzenie list, podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji
do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
10. Ocena i wybór operacji złożonej przez Zarząd LGD w ramach realizacji operacji
własnej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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