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      Krwony, dn. 30.06.2020 r.   

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

które odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 08:30 w siedzibie LGD - Krwony 32, 62-720 
Brudzew. 

Przewidywany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór sekretarzy posiedzenia, zwanych dalej Komisją Regulaminową. 
4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
5. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie 

naboru wniosków o powierzenie grantu nr 11/2020/G w projekcie grantowym „Rozwój 
usług w zakresie kultury”.  

6. Weryfikacja wymaganych parytetów. 
7. Rozpatrzenie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji                 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie                               
z Regulaminem ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o 
powierzenie grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin 
Operacji Grantowych]. 

8. Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania. 
10. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie 

naboru wniosków o powierzenie grantu nr 12/2020/G w projekcie grantowym „Rozwój 
kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym 
uwzględnieniem członków rodzin”. 

11. Weryfikacja wymaganych parytetów. 
12. Rozpatrzenie, ocena i wybór operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji                 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie                               
z Regulaminem ustanawiającym procedurę naborów i oceny operacji w ramach wniosków o 
powierzenie grantów w projekcie grantowym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju 2016-2023 [Regulamin 
Operacji Grantowych]. 

13.  Przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania.  
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. 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. 
 

 
Z poważaniem 

Ewa Dygas 
/…/ 
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