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ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY  
 

 

 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”,                  

§ 9 Regulaminem Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6  Procedury oceny            

i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii      

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020                                    

realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia 

”Między Wisłą a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek), godzina 17:00 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6,                             

05-152 Czosnów). 

Przedmiotem posiedzenia Rady: ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków                 

w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczności’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                

2014-2020, w tym: 36 wniosków – ogłoszenie nr 1/2017 -  Przedsięwzięcie 1.1.1 Stymulowanie 

powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną                                       

dla nowopowstających przedsiębiorstw oraz 25 wniosków - ogłoszenie nr 2/2017 - Przedsięwzięcie 

1.1.2 - Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną.   
 

Planowany program posiedzenia Rady: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania  decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej. 

5. Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy.  

6. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dla poszczególnych operacji. 

7. Ocena zgodności operacji z LSR (w tym zgodności z ogłoszeniem, z LSR i PROW                               

na lata 2014-2020).  

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i niezgodnych                    

z LSR. 

9. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. 

10. Podjęcie uchwał o wybraniu i niewybraniu operacji do dofinansowania.       

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych                                 

do dofinansowania.           

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady  

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ 

dr Katarzyna Grabska-Gliwka  

 


