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            Turek, dn. 08.12.2017 r.   

     
Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju - T.U.R., 

które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 

w Turku. 

Przewidywany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarzy posiedzenia, zwanych dalej Komisją Regulaminową. 
4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
5. Przedstawienie informacji, o braku zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej przez 

podmiot inny niż LGD nr 2/2017/OW Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy 
pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”, nr 3/2017/OW 
Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i nr 4/2017/OW 
Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma 
komunikacji i wymiana doświadczeń) oraz przedłożenie przez LGD wniosków do oceny według 
lokalnych kryteriów wyboru. 

6. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla przedłożonych operacji.  
7. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny formalnej wniosku dla operacji własnej 

Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu 
lojalnościowego „Rodzina Swojaki”.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie spełnienia wymogów oceny formalnej wniosku dla operacji 
własnej Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach 
systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”. 

9. Przedstawienie wyników oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej Promocja przedsiębiorczości 
i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina 
Swojaki”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie spełniania wymogów oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej 
Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu 
lojalnościowego „Rodzina Swojaki”.  

11. Odczytanie wniosku wraz z załącznikami oraz analiza zaprezentowanych dokumentów. 
12. Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR, oceny jakościowej, oceny 

strategicznej oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej Promocja przedsiębiorczości i 
integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina 
Swojaki”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania. 
14. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny formalnej wniosku dla operacji własnej 

Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie spełnienia wymogów oceny formalnej wniosku dla operacji 
własnej Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. 

16. Przedstawienie wyników oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej Zintegrowane 
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wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i 
proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie spełniania wymogów oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej 
Zintegrowane wykorzystanie zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych i proklimatycznych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.  

18. Odczytanie wniosku wraz z załącznikami oraz analiza zaprezentowanych dokumentów. 
19. Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR, oceny jakościowej, oceny 

strategicznej oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej Zintegrowane wykorzystanie 
zasobów lokalnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych i proklimatycznych z 
zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania. 
21. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny formalnej wniosku dla operacji własnej 

Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma 
komunikacji i wymiana doświadczeń).  

22. Podjęcie uchwały w sprawie spełnienia wymogów oceny formalnej wniosku dla operacji 
własnej Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, 
platforma komunikacji i wymiana doświadczeń). 

23. Przedstawienie wyników oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z warunkami przyznania 
pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej Inkubator NGO (w tym: 
stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma komunikacji i wymiana 
doświadczeń).  

24. Podjęcie uchwały w sprawie spełniania wymogów oceny wstępnej, w tym zgodności operacji z 
warunkami przyznania pomocy określonej w PROW na lata 2014-2020 dla operacji własnej 
Inkubator NGO (w tym: stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma 
komunikacji i wymiana doświadczeń).  

25. Odczytanie wniosku wraz z załącznikami oraz analiza zaprezentowanych dokumentów. 
26. Przeprowadzenie oceny merytorycznej, w tym zgodności z LSR, oceny jakościowej, oceny 

strategicznej oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji własnej Inkubator NGO (w tym: 
stworzenie zaplecza dla istniejących i nowych organizacji, platforma komunikacji i wymiana 
doświadczeń). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania. 
28. Przedstawienie wyników oceny. 
29. Wolne głosy i wnioski. 
30. 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 zapoznać 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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