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Europa Inwestuj4ca w Obszary Wiejskie"

Zalqcznik nr 20 do Podrqcznika procedur i zasad "'
- Protok6l z Posiedzenia RadY LGD

PROTOK6I Z POSIEDZENIA RADY LGD

w dniu 3 lutego 2oL7 r. w Biurze LGD,,Lepsza PrzysztoSi Ziemi Ryckiej" zfsw Rykach, przy

ul. wycz6fkowskiego 1oA odbylo siq posiedzenie Rady LGD ,,Lepsza Przyszloii Ziemi

Ryckiej".

celem posiedzenia Rady LGD byta ocena wniosk6w o dofinansowanie operacji w ramach

naboru Nr 5/20L6 /G, 6l2OL6lG i 7l2oI6/G o przyznanie pomocy w ramach Poddziafania

19.2,,Wsparcie na wdra2anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez spofe cznoii" z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2OL4-2O2O'

' Przedmiot posiedzenia

przedmiotem posiedzenia byta ocena wniosk6w zlo2onych w odpowiedzi na ogtoszenie Nr

5l2lt6lG, 6/201,6/G oraz 7 /2OI6/G. Nab6r wniosk6w zostaf przeprowadzony w okresie od 5

grudnia 2OL6 r. do 30 grudnia 2Ot6 r'

Data upublicznienia ogtoszeri: 18 listopad 2OLG r'

oceny wniosk6w dokonano dla przedsiqwziqi okreslonych w LSR:

4.L. lmprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczqce ochrony 6rodowiska i zmian

klimatu

4.2.lmprezy i spotkania zwiqzane z turystykq i promocjq turystycznq obszaru

4.3'WydawnictwapromujqcewaIoryprzyrodniczeiturystyczneobszaru

Zgodnie z Regulaminem Rady oraz Procedurq wyboru i oceny

posiedzeniu przewodniczyf Krzysztof Olszak - Wiceprzewodniczqcy

operacji w ramach LSR

Rady.
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Otwarcie zebrania

Posiedzenie otworzyf Pan Krzysztof olszak - wiceprzewodniczQcy Rady LGD. Na podstawie

listy obecnosci stwierdzil,i2 w posiedzeniu uczestniczy 1.Oos6b na og6lnQ liczbq 24 Cztonk6w

Rady' Przewodniczqcy posiedzenia poprosil wszystkich Cztonk6w Rady obecnych o

wypelnienie Rejestru powiqza6.

Listo obecnoici stanowi zolqcznik do protokolu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Prezes zarzqdu - Anna wqsowska oraz pracownicy

Biura LGD wedtug zalqczonej listy obecno5ci.

Stwierdzenie quorum

w wyniku analizy listy obecnoSci oraz Rejestru Powiqzari, przewodniczqcy stwierdzil i2 brak
jest quorum' Brak prawomocnosci posiedzenia i podejmowanych przez Radq decyzji zgodnie
z wymogami okre5lonymi w art' 32 ust.2lit.B rozporzqdzenia 1303/zoL3, ktora stanowi, iz

-2adna 
grupa interesu nie mo2e posiadai wiqcej ni2 49% praw gtosu oraz sprawdzenia

parytetu okre6lonego w art, 34 ust. 3 lit. B rozporzqdzenia Nr t3o3/2or3, ktory stanowi, 2e

co najmniei 50% gfos6w pochodzi od partner6w niebqdqcych instytucjami publicznymi a

takze w posiedzeniu bierze udzial co najmnie i so%czlonk6w aktualnego sktadu Rady.

wiceprzewodniczqcy zamknqf posiedzenie i wsp6lnie ustalono termin posiedzenia na dzieri 6
lutego 2OI7 r. godz. i.5:30.

Na tym protok6f zakofczono i podpisano.

Wiceprzewodniczqcy Rady


