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PORZĄDEK OBRAD 
POSIEDZENIA RADY LGD 

STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

 
W sprawie oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji z zakresu promowania obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

złożonych w ramach naboru nr  LGD –DIROW/1/2020/K 

z dni od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r. 

 
 
1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Sprawdzenie listy obecności członków Rady i stwierdzenie prawomocności 

posiedzenia (quorum). 

3) Wybór protokolanta posiedzenia. 

4) Wybór Sekretarza posiedzenia. 

5) Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.  

6) Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach w 

ramach działania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

7) Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych przez Radę LGD.  

8) Podjęcie decyzji w formie uchwał o wyborze/nie wybraniu operacji do 

dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku. 

9) Przyjęcie w formie uchwał, list wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

“Wdrażanie LSR” w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych, złożonych w ramach naboru nr  LGD–

DIROW/1/2020/K wybranych do dofinansowania przez Radę LGD oraz nie 

wybranych do dofinansowania. 

10) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

11) Zamknięcie posiedzenia. 
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PORZĄDEK OBRAD 
POSIEDZENIA RADY LGD 

STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

 
W sprawie oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji z zakresu  budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w 

ramach  
naboru nr  LGD –DIROW/2/2020/K 

z dni od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r. 

 
 
1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Sprawdzenie listy obecności członków Rady i stwierdzenie prawomocności 

posiedzenia (quorum). 

3) Wybór protokolanta posiedzenia. 

4) Wybór Sekretarza posiedzenia. 

5) Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.  

6) Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 

19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie budowy lub przebudowy 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. 

7) Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych przez Radę LGD.  

8) Podjęcie decyzji w formie uchwał o wyborze/nie wybraniu operacji do 

dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku. 

9) Przyjęcie w formie uchwał, list wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

“Wdrażanie LSR” w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, złożonych w ramach 

naboru nr  LGD–DIROW/2/2020/K wybranych do dofinansowania przez Radę LGD 

oraz nie wybranych do dofinansowania. 

10) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

11) Zamknięcie posiedzenia. 
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                               PORZĄDEK OBRAD 
POSIEDZENIA RADY LGD 

STOWARZYSZENIA DOLNOODRZAŃSKA INICJATYWA ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH 

 
W sprawie oceny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji z zakresu budowy lub przebudowy 
publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, 
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych 
albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów złożonych w ramach naboru nr  

LGD –DIROW/3/2020/K z dni od 01.12.2020 r. do 15.12.2020 r. 
1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Sprawdzenie listy obecności członków Rady i stwierdzenie prawomocności 

posiedzenia (quorum). 

3) Wybór protokolanta posiedzenia. 

4) Wybór Sekretarza posiedzenia. 

5) Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.  

6) Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 

19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie budowy lub przebudowy 

publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: 

 a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są 

świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne 

dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas 

dojazdu do tych obiektów.  

7) Zatwierdzenie listy wniosków ocenionych przez Radę LGD.  
8) Podjęcie decyzji w formie uchwał o wyborze/nie wybraniu operacji do 

dofinansowania w stosunku do każdego ocenionego wniosku. 

9) Przyjęcie w formie uchwał, list wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie 

LSR” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, 

które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są 

świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne 

dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas 

dojazdu do tych obiektów, złożonych w ramach naboru nr  LGD–DIROW/3/2020/K 

wybranych do dofinansowania przez Radę LGD oraz nie wybranych do dofinansowania. 

10) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

11) Zamknięcie posiedzenia. 

 


