
 

            

          Pokój, 30.03.2018r. 

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

 

Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, 

które odbędzie się 07.04.2018 r. o godz. 9. 00 w Sali Narad UG Pokój 

 

1. Otwarcie Posiedzenia; 

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza 

się m.in. obliczanie wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności                

o podobnym charakterze; 

4. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady; 

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia porządku posiedzenia; 

6. Omówienie operacji objętych wnioskami w ramach naboru: 

a) nr 10/2018 Zwiększenie konkurencyjności firm 

b) nr 11/2018 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 

c) nr 12/2018 Niekomercyjne obiekty infrastruktury 

d) nr 13/2018 Komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury 

e) nr 14/2018 Nowe miejsca noclegowe 

f) nr 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo- 

rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań 

7. Informacja Biura o wnioskach złożonych na nabory nr 10/2018,  11/2018, 

12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, które nie zostały złożone zgodnie                             

z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie; 

8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały, na wniosek Przewodniczącego                        

o dopuszczenie do oceny tych wniosków, które nie zostały złożone zgodnie                    

z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie; 

9. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 10/2018 Zwiększenie 

konkurencyjności firm 

10. Dyskusja; 

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru, nr 10/2018 zwiększenie konkurencyjności 

firm będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie kryteriów 

wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 



12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 11/2018 Wsparcie dla 

podejmowania działalności gospodarczej 

13. Dyskusja; 

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru nr 11/2018 wsparcie dla podejmowania 

działalności gospodarczej będących wynikiem oceny: zgodności zakresem 

tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji 

na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 12/2018 Niekomercyjne obiekty 

infrastruktury 

16. Dyskusja 

17. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru nr  12/2018 niekomercyjne obiekty 

infrastruktury będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie 

kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia: 

18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 13/2018 Komercyjne usługi lub 

obiekty infrastruktury 

19. Dyskusja 

20. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru nr  13/2018 komercyjne usługi lub obiekty 

infrastruktury będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie 

kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

21. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 14/2018 Nowe miejsca noclegowe 

22. Dyskusja 

23. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru nr 14/2018 kreowanie usług i atrakcji 

turystycznych będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie 

kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

24. Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady    

z wyłączenia oceny operacji – dot. naboru  nr 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 

spotkań 

25. Dyskusja 



26. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla 

operacji złożonych w ramach naboru nr 15/2018 rozwój wielofunkcyjnej i 

nowoczesnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 

spotkań będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie 

kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia;  

 

27. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa 

Opolskiego na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady; 

28. Wolne głosy, wnioski i zapytania; 

29. Zakończenie Posiedzenia . 

 

 

        (-)Joanna Ptaszek 

       Przewodnicząca Rady 
 

 
 

 


