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OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY
AKTUALIZACJI REGULAMINU ORGNIZACYJNEGO RADY
DLGR, W TYM KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI
19 lutego 2020
Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, zgodnie
z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Regulaminu
Organizacyjnego Rady DLGR (w tym kryteriów wyboru operacji).
Przyczyny wprowadzania zmian: dodanie do LSR nowego przedsięwzięcia, dostosowanie kryteriów
do obowiązujących przepisów prawa.
Informujemy wszystkich Państwa o możliwości zgłaszania propozycji zmian do kryteriów wyboru
operacji zamieszczonych poniżej oraz uwag do proponowanych kryteriów dotyczących wyboru
przedsięwzięcia 2.3.1: „Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie
kłusownictwu na obszarze LSR do 2022 roku”. Zapraszamy szczególnie: reprezentantów sektora
rybackiego, mieszkańców obszaru, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli samorządów,
członków DLGR oraz członków organów DLGR. Zmiany mogą być zgłaszane osobiście w Biurze
DLGR, w formie telefonicznej pod numerem telefonu 94 307 03 31 oraz za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem e-mail: dlgr@darlowo.pl do dnia 24 lutego 2020 r, do godz. 9.00.
Procedura konsultacji trwać będzie, od 19.02.2020 r do 24.02.2020 r., według poniższego
harmonogramu.
Metody partycypacyjne wykorzystywane podczas konsultacji zmian:
I Wywiady indywidualne:
Darłowo, Biuro DLGR, ul. Tynieckiego2, 21 lutego, w godz. 9.00 – 10.00.
II Spotkanie konsultacyjne (otwarte):
Darłowo - 24 lutego, Siedziba DLGR, ul. Tynieckiego 2, godz.9.30
III Powołanie zespołu konsultacyjnego.
Zespół konsultacyjny składa się z przedstawicieli Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady i Biura DLGR.
Wszystkie propozycje zmian będą bezzwłocznie przekazywane zespołowi konsultacyjnemu. W dniu
24 lutego, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie zespołu konsultacyjnego, na którym dokonana
zostanie analiza wszystkich uwag i propozycji. Następnie Regulamin Organizacyjny Rady DLGR (w
tym kryteria wyboru operacji) - po analizie propozycji zostanie przedstawiony do akceptacji
Zarządowi DLGR i opublikowany. Zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Rady DLGR wejdzie
w życie po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i ewentualnie
podpisaniu aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność.
Szczegóły i materiały znajdują się na stronie: poniżej oraz w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy
Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo.
Aktualny Regulamin Organizacyjny Rady DLGR - przeglądaj
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1. proponowane kryteria wyboru do nowego przedsięwzięcia 2.3.1
Rafał Radzikowski
Zobacz on-line:
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