
Wysokie Mazowieckie, 13.10.2010 r. 

 

Zaproszenie 
Członkowie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania  

„Kraina Bobra” 

Szanowni Państwo 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Walne 

Zebranie Członków, które odbędzie się 27.10.2010 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy Wysokie 

Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.  

Porządek spotkania: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

4. Omówienie niezbędnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikających ze zmian w 

Rozporządzeniach w ramach działań „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności oraz aktywizacja” oraz działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamkniecie obrad. 

 

Wyjaśnienie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków: 

Ad. 4. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą głównie: 

 dostosowania procedury naboru wniosków o przyznanie pomocy, w tym o niezbędne informacje do 

podania w ogłoszeniu o naborze, zgodnie ze zmianami określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.  

 ustalenie minimalnych wymagań, których, spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji do 

dofinansowania przez LGD 

 zmiana terminów naboru wniosków z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- z II kwartału na I kwartał 2011 roku, natomiast na „Małe 

projekty” dwa nabory w II i III kwartale  2011 roku. 

 wprowadzenie dodatkowego naboru z działania „Odnowa i rozwój wsi” w 2011 roku w I kwartale. 

 przesunięcia w budżecie między pozycjami 4.3.1. Koszty bieżące LGD 4.3.1. Nabywanie umiejętności i 

aktywizacja w 2010 i 2011, związane z zaoszczędzoną kwotą w roku 2010 w wysokości 27 325,00 zł. 

Kwota ta zostanie przeznaczona na imprezy promujące LGD w wysokości 20 000,00 zł w roku 2011, a 

także na materiały/gadżety promujące LGD w wysokości  7 325,00 zł.  

W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, informacji 

udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. Mickiewicza 1A w 

Wysokiem Mazowieckiem, tel. 86 275 74 52, 504 056 009, lub e-mail: krainabobra@wp.pl. 

 

Ponadto informujemy, że składki Członkowskie w wysokości: 10 zł dla Członków z sektora 

gospodarczego i społecznego można wpłacić bezpośrednio do Biura w dniu zebrania lub na konto 

Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Brańsku 68 8063 0001 0010 0107 7145 0001 

Przypominamy także, iż opłacanie składek członkowskich zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia 

jest obowiązkiem każdego Członka Stowarzyszenia. 
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