
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady 
2. Ustalenie quorum  
3. Wybór Protokolanta  
4. Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz 

gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu  
5. Przedstawienie porządku obrad 
6. Przyjęcie porządku obrad 
7. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności,  uaktualnienie rejestru interesów.  
8. Przeprowadzenie kontroli sektorowości oraz grup interesu  
9. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń Członków Rady. 
10. Omówienie wniesionych Protestów  
11. Weryfikacja dokonanej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w protestach  
12. Podjęcie uchwał: 

 w s p r a w i e rozpatrzenia protestu od wyników wyboru operacji w ramach naboru 
wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2017 z dn. 10-04-
2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, 
złożonego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LGD  

 w sprawie rozpatrzenia protestu od wyników wyboru operacji w ramach naboru 
wniosków złożonych do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 z dn. 10-04-
2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, 
złożonego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem LGD  

13. Sprawy różne oraz wolne wnioski 
14. Zakończenie obrad 

       Wiceprzewodniczący Rady  

                

                    Leszek Orpel  


