
Sprawozdanie Rady Decyzyjnej LGD „MDiG” za rok 2020 
 

1. W roku 2020 Rada Decyzyjna pracowała w składzie dziewięciu osób; 

 

1. Artur Grabczyk - Przewodniczący 

2. Jarosław Szlachetka - Zastępca Przewodniczącego 

3. Joanna Panuś  -   Sekretarz 

4. Stanisław Biernat  -  Członek 

5. Józef Burkat 

6. Piotr Golonka 

7. Zofia Kurowska 

8. Maciej Ostrowski 

9. Józef Tomal 

 

2. Rada Decyzyjna LGD „MDiG” w roku 2020r. odbyła jedno posiedzenie związane  

ze wstępną oceną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie trwania naborów 

realizowanych w ramach naszej LSR. 

 

1. XIX posiedzenie Rady - 10.12.2020r.  

3. Nabory wniosków przeprowadzone w 2020r.: 

Zarząd ogłosił i przeprowadził 8 naborów wniosków, które Rada decyzyjna zweryfikowała, 

oceniła i zgodnie z procedurą wybrała ich najlepszą część do realizacji: 

NABÓR 1/2020- na operacje polegające na rozbudowaniu lub odtworzenie obiektów 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 1 wniosek - Rada LGD wybrała do realizacji 1 wniosek, mieszczący się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 2/2020- na operacje polegające na rozbudowaniu lub odtworzenie obiektów 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 1 wniosek - Rada LGD wybrała do realizacji 1 wniosek, mieszczący się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 3/2020- na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem 

miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 3 wnioski - Rada LGD wybrała do realizacji 3 wnioski, mieszczące się w 

dostępnym limicie środków. 



NABÓR 4/2020- na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem 

miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 1 wniosek - Rada LGD wybrała do realizacji 1 wniosek, mieszczący się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 5/2020- na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem 

miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 3 wnioski - Rada LGD wybrała do realizacji 3 wnioski, mieszczące się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 6/2020- na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub 

organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez 

promocyjnych 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 4 wnioski - Rada LGD wybrała do realizacji 4 wnioski, mieszczące się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 7/2020- na operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub 

kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 2 wnioski - Rada LGD wybrała do realizacji 2 wnioski, mieszczące się w 

dostępnym limicie środków. 

NABÓR 8/2020- na operacje polegające na ochronie i rewitalizacji zabytków lub ich remontu 

lub konserwacji 

Termin naboru: 22-10-2020r. DO 05-11-2020r. 

Złożono 2 wnioski - Rada LGD wybrała do realizacji 2 wnioski, mieszczące się w 

dostępnym limicie środków. 

 

 

 

      Przewodniczący Rady Decyzyjnej LGD „MDiG” 

                               

                                                                                                        


