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Turek, dn. 17 października 2017 r.  

 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju - 

T.U.R., które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 09:00 w siedzibie LGD 

przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku.  

 
Przewidywany porządek obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Wybór sekretarzy posiedzenia.  

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.  

5. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru 

wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym „Kultywowanie tradycji 

regionu”. 

6.  Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków dla operacji grantowych złożonych                           

w zakresie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym 

„Kultywowanie tradycji regionu”. 

7.  Podjęcie uchwał w sprawie spełnienia wymogów wstępnej oceny wniosków dla operacji 

grantowych złożonych w zakresie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w 

projekcie grantowym „Kultywowanie tradycji regionu”. 

8.  Przedstawienie wyników oceny formalnej wniosków dla operacji grantowych złożonych                            

w zakresie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym 

„Kultywowanie tradycji regionu”. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyników oceny formalnej dla operacji grantowych złożonych                         

w zakresie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym 

„Kultywowanie tradycji regionu”. 

10.  Przedstawienie wyników zgodności operacji z Warunkami Przyznania Pomocy Określonymi                   

w PROW na lata 2014-2020 dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru wniosków                 

o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym „Kultywowanie tradycji regionu” 
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11.  Podjęcie uchwał w sprawie zgodności operacji z Warunkami Przyznania Pomocy Określonymi               

w PROW na lata 2014-2020 dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru wniosków                 

o powierzenie grantu nr 4/2017/G w projekcie grantowym „Kultywowanie tradycji regionu”. 

12.  Przydzielenie członkom Rady LGD (zespołom roboczym) wniosków o przyznanie pomocy                        

w ramach naboru nr 4/2017/G.  

13.  Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR oraz oceny strategicznej 

złożonych operacji. 

14.  Zaprezentowanie operacji grantowych na podstawie przedłożonych przez wnioskodawców 

dokumentów.  

15.  Podjęcie uchwały w oparciu o rekomendacje zespołu roboczego w przedmiocie:  

a) zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zakresem projektu grantowego,  

b) oceny operacji wg lokalnych kryteriów oceny merytorycznej i strategicznej, 

c) wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

16.  Wolne głosy i wnioski.   

17.  Zamknięcie posiedzenia.  

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia w przypadku niemożności przybycia 

na posiedzenie należy niezwłocznie przed planowanym terminem posiedzenia poinformować              

o tym fakcie Przewodniczącego Rady za pośrednictwem biura LGD.  

Informujemy, iż w terminie 7 dni przed wyznaczonym posiedzeniem Rady, członkowie Rady 

mają możliwość zapoznania się, w siedzibie Stowarzyszenia, ze wszystkimi materiałami                               

i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym w szczególności z przedłożonymi 

wnioskami.  

 

Z poważaniem 

Ewa Dygas 

/…/ 

Przewodniczący Rady LGD 
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