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Stowarzyszenia Lokalna Grupa
ffizia$arłia fuT!ędzy #dną a ffi*hnerm

nr 75120'17 z dnia 08.06.2017 r.

REGULAMI N RADY STOWARZYSZENIA
(tekst jednolity)

RozDzlAŁ l

Postanowienia og lne

s1
1" Niniejszy regulamin okreśIa organizację Wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady

Stowarzyszenia - organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD odrą a Bobrem.
2' Terminy uzyte w niniejszym Regulaminie oznacza1ą'

a) Stowarzyszenie- Stowarzyszenie LGD Między odrą a Bobrem,
b) LGD _ Lokalna Grupa Działania,
c) Rada _ Rada Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,
d) Zespoł Roboczy - oznacza grupę członkow Rady upowaznioną przez Radę do oceny

o pera cj i/ projektow/wn i os kow,

e) Regulamin - Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,

D Zarząd _Zarząd Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,
g) Biuro - Biuro Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,
h) wzc _ Walne Zebranie Członkow Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,
i) LsR _ Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem,
j) Przewodniczący Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD Między odrą

a Bobrem,
k) operacja projekt/wniosek do sfinansowania ze Środkow pozostających

w dyspozycji LGD,
l) Wnioskodawca - osoba/podmiot ubiegająca się dofinansowanie na operacje ze

Środkow pozostających w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania,
m) Grupa interesu * nalezy prZ*Z to ł"ozł-łrnieć osob połaczor_lych więzaml wspolnych

interesow lub konzysci,
n) Korłflikt irrt*nesow - naleŻy przez to rozurniec co najmnriej kazdą sytuację, w ktorej

człon$qowle Rady biorący udział W wyhorze operacji rnają, bezpcśnednic lub
pośr"ednlo, interes finansgwy, ekonorniczny lub inny int*res osoblsty, ktory postrzegac
ffiozna jako zagr'azający i*łł bezstronnosci i r:ieza[eznoŚci W zwiazką-l

z wyborem operacji.
3. Rada działa W oparciu o Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między odrą

a Bobrem, Uchwały Walneg o Zebrania oraz niniejszy Regulamin.

s2

1. Rada jest organem decyzyjnym, do kompetencji ktorego nalezy wybor operacji
i ustalenie kwoty wsparcia.
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W toku prac Rada moŻe powołać W Swoim składzie zespoły robocze i posiłkowac się
rekomendacjami i materiałami opracowanymi przez Biuro, zewnętrzne podmioty lub

ekspertow.
Rada ma prawo:

a) opiniowac projekt i zmiany LSR opracowane przezZarząd,
b) opiniować inne sprawy wnioskowane przez Zarząd,
c) wnioskować do Zarządu i WaInego Zebrania CzłonkÓw w sprawach dotyczących

b iezącej dzi ała l n o ś ci stowa rzy szenia or az r ealizaĄi LS R,

d) wrrloskowa do Zarząduł fr WaEnegł: Zebnarłia Cułomko\M o Wprswadzenie w
R,egullarn!mie z!_Ex!ar"t, kt ne zgstały pruy-!ęte przer Radę uchwałą, bezwzg|ędną
większością głosow,

e) wnioskowac o zmianę kryteriow wyboru.
W kwestiach nieuregulowanych w Statucie i niniejszym Regulaminie, szczegołowy tryb
postępowania w odniesieniu do zadan Rady ustalany jest w drodze uchwały Rady.

RozDzlAŁ ll
Członkowie Rady Stowarzyszenia

s3

1 ' Członkowie Rady wybierani są zgodnie z trybem opisanym w Statucie.
2. W przypadku zmiany liczby członkow Rady W trakcie kadencji, Rada pracuje

w zmienionym składzie, jezeli zachowana jest Wymagana reprezentatywność i parytety.

3. Członkami Rady mogą byc przedstawiciele sektora publicznego, społecznego
gospodarczego oraz m ieszkancy.

4' Na poziomie podejmowania decyzji _ ar'li władze publiczne, ani zadna z grup interesu
mie moEą r'nfreć więcej nlz 4$% praw głosu. LsD ma zatern obowlązek zapenłłlic takl
skład Rady, ktory gwarantu"le zachCIwałrie powyższsgo paryt*tu"
a) Usta!ając odsetek p!'aW głosu przysłurEujących władzom pł'lblicznym ma

poziornłie podejmowanla decyzji, tGD tlwzg!ędnia w nirn głosy należące do
całonknw Rady będących ongamami władzy pł'lbliczr'le.!.

b) Ustalając cdsetek pnaw Ełostl rłaEeżących do p#suczeEolnych Erup interesu,
LGm blenue pod uwagę ł:dsetek gł*snw pnzysługtłjąaych kazdej występu'!ąaej w
Radzie Stowarzyszenia Erupie osCIb pmłączonaych więzarni wspolnych interesow
lub konzyści.

c) Fon"łrlrr"łg faktuł, iź co do zasady sektCIn pł.lhEiazny, społeczrry i gospodarczy
stamow$ą tnxy podstavuswe grupy ig'ltenesu, LGD okne6fa grupy interesq; zawsze
W kontekście własnej !-sR., jej cefrow, pnzedsEęwz!ęc ! Enup dł:celowytrx,
uwzElędnłając przy tył"n występrłjące pow!ązania bnał"lżowe"

d) Jeden człorłek Rady ł"ł'loże byc jedmocreśnie w wEęcej niz jec$nej grupie interesu

{w tyrr'l w Enupie interesg"ł władu pubi!czr'lyoh}, ltlb jedrr*cześł'lie m'!oue

repreueffitowac władzę publiczną i byc w innej grupie bądź W srupach intenesu.
e) sEnarliczerłie do 4s% głosow każdonauow& ł"ea etapie podejmowar'lia decyz.ii,

bada się jako stgsunek pnaw głosu członk*W pssuczeEclnych pojedynceych

Erup lnteresu do ogtlłu głosow'
5. Członkiem Rady nie moze być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

popełnione umyslnie.

2

3

4.
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6. Członek Rady nie moze być rownocześnie pracownikiem Biura, członkiem Zarządu, ani

członkiem Komisji Rewizyjnej.
7. Członkowie Rady nie mogą pozostawac z pracownikami Biura, członkami Zarządu,

członkami Komisji Rewizyjnej w związku małŻenskim, ani tez w stosunku pokrewienstwa,

powinowactwa w linii prostej.

s4

1 . Członkowie Rady spoŚrod swojego grona wybierają Przewodnicząceg o oraz jednego

Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego zespołu w przypadku jego powołania.

2' Do zadan Przewodniczącego nalezy w szczegolności:
a) organizacja i kierowanie pracami Rady, prowadzenie i przewodniczenie jej

posiedzeniom,
b) zwoływanie, otwieranie i zamykanie posiedzen Rady,
c) wspołpraca zZarządem, Biurem i Walnym Zebraniem Członkow.

s5

1. Członkom Rady za wykonywane czynnoŚci moze przysługiwaÓ prawo do Wynagrodzenia.

2. WysokośĆ wynagrodzenia za określony rodzaj czynnoŚci, formę i termin zapłaty ustala

Walne Zebranie CzłonkÓw w formie uchwały, biorąc pod uwagę mozliwości finansowe
Stowarzyszenia w danym roku.

s6

1' Członkowie Rady mają obowiązek osobiście uczestniczyc W posiedzeniach Rady
iw procesie wyboru do finansowania wnioskow złoŻonych w ramach naboru, Zgodnie

z procedurą i kryteriami wyboru operacji.
2' W przypadku braku mozliwości uczestniczenia W posiedzeniu Rady, jej członek

zobowiązanyjest zawiadomic o tym fakcie Przewodniczącego Rady oraz Biuro LGD przed

wyznaczonym terminem posiedzenia.

RozDzlAŁ lll
ocena wnioskow przez Radę Stowarzyszenia

s7

1. Rada dokonuje oceny i wyboru operacji zgodnie z przepisami ustawy o rozwoju lokalnym

kierowanym przez społecznoŚc, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,

wytycznymi lnstytucji Zarządzającej, lnstytucji Wdrazającej iAgencji Płatniczej

i kryteriami wyboru operacji.
2. Przed rozpoczęciem procedury oceny i wyboru operacji, członkowie wykluczają Się

z udziału W pracach nad wnioskami, w przypadku ktorych zachadzi ryzyko konfliktu

interesow, zgodnie z Deklaracją PoufnoŚci i Bezstronności Członka Rady.

3. Wykluczenie powoduje brak mozliwości udziału członka Rady na kazdym etapie wyboru

danej operacji, rowniez rozpatrywania protestu, a takze opuszczenie sali obrad Rady na

czas rozpatrywania przedmiotowego wniosku.
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5.

6.

a) Procedura oceny iwyboru operacji W ramach LsR, stanowiąca załąCznik nr 3 do

Regulaminu Rady,
b) Procedura oceny i wyboru operacji - projekty grantowe, stanowiąca załącznik nr 4 do

Regulaminy Rady,
Wnioskodawcy mają prawo do wglądu W zestawienie średnich ocen dla poszczegolnych

kryteriow oceny wraz z uzasadnieniem jakie przedstawią członkowie podczas oceny.

Wnioskodawca nie ma mozliwości otrzymania informacji , ktorzy członkowie Rady oceniali

dany wniosek lub jaka była ocena indywidualna danego członka.

RozDzlAŁ lV
Posiedzen ia Rady Stowarzyszen ia

s8

1. Posiedzenia Rady są zwoływane w zaleŻności od potrzeb, W Szczegolności wynikających
z naboru wnioskow prowadzonego przez LGD.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, ustalając miejsce i porządek posiedzenia

informując Prezes a Zarządu.
3. Członkowie Rady powinni byĆ pisemnie lub w kazdy inny skuteczny sposob zawiadomieni

o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.

4. W sytuacji koniecznoŚci wydania pilnego stanowiska Rady lub w przypadku stosowania
procedury obiegowej, Przewod niczący Rady ma prawo zwołania Rady W trybie
przyspieszonym.

5. Członkowie Rady mają obowiązek zapoznania Się z materiałami i dokumentami

związanymi z porządkiem posiedzenia. Dcrpuszcza się ułdmstępmięmie człomkorn Rady
w wensj! eBektnon!*znrej rrumloskow s prayxnan!e pofv'!scy or&u niektoryctł aałącznikorru

do dokumentacji aplikacyjnej, np. fiszki projektowej oraz biznesplanu. Dokumenty
zCIstają przekazane człorrkoł"g1 R'ady ea po:średnrictwem pocety ełektroł'liczrłej plzez"

wyznaczonego pracownika biura LGD.
6. W celu zachowania warunkow bezstronności oceny LGD prowadzic będzie Re1estr

powfęra n człankow ffiady g wfff oskodawcał"łe i oraz publikować protok oły z posiedzen w

sprawie oceny i wyboru operacjiwskazujące, ktorzy członkowie Rady v,tyłączyli się z oceny
poszczegolnych operacj i.

7 . Rada podejmuje decyzje o wyborze operacji do finansowania w formie uchwał.

8. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący. W przypadku:

a) nieobecnoŚci Przewodniczącego Rady lub wyłą*rerłia się Fnxewtldrłicząeego
ffiady g udxiału W obnadaclr, przewodnictwo W obradach oraz uprawnienia

F rzewod rł fr cząc*E o przej m uj e Wi ce p rzewod niczący Rady,

b) W przypadku, kiedy Zarowno Przewodniczący, jak i Wiceprzewodniczący nie mogą

prowadzic posiedzenia Rady, członkowie Rady uprawnieni do udziału w obradach, w
drodze głosowania wybiera1ą Prowadzącego, ktory pełni funkcje do czasu powrotu

Przewod n icząceg o l u b Wiceprzewod n icząceg o.

9. obsługę posiedzen Rady zapewnia Biuro. Biuro przygotowuje druk dokumentow

niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia.
10. Posiedzenie Rady jest prawomocne jezeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członkow

Rady.
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11'Uznanie operacji za zgodną bądŹ niezgodną Z LSR oraz spełnienia kryteriow, następuje
zwykłąwiększoŚcią głosÓW członkow Rady niewyłączonych W Stosunku do danej operacji,
zzastrzezeniem,iŻdecy4e W sprawie oceny iwyboru operacji podejmowane Są W drodze
głosowania, w ktorym ani władze publiczne, ani Żadna pojedyncza grupa interesu, nie
mogą miec więcej niŻ 49% praw głosu W podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny.

12. Członkowie Rady podejmu jądecy4e w głosowaniu przez podniesienie ręki.

13. Prawo głosu przy podejmowaniu uchwał przysługuje wyłącznie członkom Rady.
14.w posiedzeniach Rady moŻe uczestniczyć pracownik Biura oraz członek Zaządu

z głosem doradczym.
15. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
16' Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący.

se

1. Prawomocność posiedzenia, W tym quorum, jezeli jest Wymagane, stwierdza
Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecnoŚci.

2. W razie braku quorum, jeŻeli jest wymagane, Przewodniczący zamyka posiedzenie,
wyznaczając nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane W protokole.

3. Po stwierdzeniu quorum, jezeli jest wymagane, Rada przyjmuje porządek obrad, ktory

obejmuje W szczegolności:
a) przedstawienie oraz omowienie wnioskow o przyznanie pomocy złoŻonych

w ramach naboru prowadzonego przez LGD,
b) dyskusję oraz podjęcie decyzji i uchwał o wyborze operacji do finansowania,
c) informacje Zarządu nt. danych monitorowania prowadzonych W stosunku do

wnioskow przyjętych do finansowania w poprzednich naborach,
d) informacje zwrotne do Zarządu dotyczące Spraw formalnych i merytorycznych pracy

Rady oraz prowadzonych naborow przez LGD,
e) wolne wnioski i zapytania.

4. Prowadzący posiedzenie Rady czuwa nad Sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem
porządku posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.

5. Przedmiotem dyskusji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
6. W dyskusji głos mogą zabierac członkowie Rady iosoby Zaproszone przez

Przewod n icząceg o lu b Wiceprzewod n icząceg o.

7 ' Prowadzący posiedzenie w pierwszej kolejności oddaje głos osobie referującej aktualnie
rozpatrywaną Sprawę, osobie opiniującej operację, a następnie pozostałym obecnym na
posiedzeniu - według kolejności zgłoszen.

8. Poza kolejnością udziela się głosu W Sprawiezgłoszenia wniosku formalnego W sprawach:
a) stwierdzenia quorum;
b) sprawdzenia listy obecności;
c) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia;

d) ograniczenia czasu wystąpien mowcow;
e) odebrania głosu mowcy;

D zamknięcia dyskusji;
g) zarządzenia przerwy;
h) przeliczenia głosÓw'

9. Jezeli mowca, w swoim wystąpieniu odbiega od tematu aktualnie omawianej sprawy,
prowadzący posiedzenie moze, po uprzednim zwroceniu uwagi odebrać mowcy głos.

str. 5
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Mowca, ktoremu odebrano głos, moze w tej sprawie zaŻądac decyzji Rady. Rada
podejmuje decyzję niezwłocznie po Zgłoszeniu takiego Żądania.

10. Jezeli treśc lub forma Wystąpienia mowcy zakłoca porządek posiedzenia prowadzący
posiedzenie moze odebrać mowcy głos, odnotowując ten fakt w protokole.

11. Po Wyczerpaniu listy mowcow prowadzący posiedzenie zamyka dyskusję.
12'Po zamknięciu dyskusji prowadzący posiedzenie moze zarządzić przerwę w posiedzeniu

Rady, celem przygotowania głosowania.
13. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący rozpoczyna

procedurę wyboru operacji. od chwili tej głos mozna zabrac tylko W celu złoŻenia
formalnego wniosku o sposobie Iub porządku głosowania ito jedynie przed zarządzeniem
głosowa nia przez Przewodn iczącego.

RozDzlAŁ V
Procedura wyłączenla członka Rady Stowarzyszenia od udziału w wyborze operacji

s 10

1' Wszyscy Członkowie Rady podpisują deklarację poufnoŚci i bezstronności w stosunku do

kazdego wniosku podIegającego weryfikacji przez Radę, w ktorej określa, ze Członek
Rady:

pozostaje w związku małzenskim ani w faktycznym pozyciu albo w stosunku
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej i nie jest związanyla z tytułu

przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie,
jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się

o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia zaleŻności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady
iwycofania się Z oceny danej operacji,
pozostaje z podmiotem ubiegającym Się o dofinansowanie w takim stosunku
prawnym , faktycznym lub zaIezności słuzbowej, ze moze to budzic uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zalezności
członek Rady zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Rady i wycofania się Z oceny danej operacji,

zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązkow W sposÓb uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,

zobowiązuje się do zachowywania w tajemnicy i zaufania wszystkich informacji

i dokumentow ujawnionych lub wytworzonych przez niego samego lub

przygotowanych przez pozostałych członkow Rady w trakcie lub jako rezultat

oceny, orazzgadza się, ze informacje te powinny być uzyte tylko dla celow oceny
operacji i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,

zobowiązuje się w trybie natychmiastowym poinformować Biuro W przypadku

zaistnienia zmian, dotyczących miejsca zamieszkania, zatrudnienia, wiedzy
i doświadczenia W Sprawach zapisanych W s 3

2. Wykluczenie Członka Rady z oceny oraz podejmowania uchwał o wyborze do

finansowania danego wniosku następuje dwuetapowo:

W momencie zakonczenia naboru - wykluczenie prowadzone jest przez Zarząd
i Biuro i obejmuje analizę konfliktu interesow i powiązan słuzbowo-prywatnych.

str. 6



REGULAMIN RADY
STOWARZYSZENIA

*"e*TĘu
i\

ĄĄ*ą lą

' 
'Ę 1\ł{\ ł'ś

l Ę f$ą 'ę ''ł
**t

Lokalna Grupa Działania
'i.. 1!Irr l l s

il i

Analiza prowadzona na podstawie dostarczonej przez członka Rady danych
W momencie wyboru przez\NZC oraz informacji zawartych przez wnioskodawcę
we wniosku.
W momencie rozpoczęcia pracy osobistej przez Członka Rady nad poszczegolnym
wnioskiem i poŚwiadczenia deklaracją poufnoŚci i bezstronności faktu mozliwosci
oceny danego wniosku i podejmowana stosownych uchwał dla tego wniosku.

RozDzlAŁ Vl
Dokumentacja posiedzen Rady Stowarzyszenia

s 11

1. Z posiedzen Rady Sporządzany jest protokoł.

2. obsługę Rady w tym sporządzanie protokołu z posiedzen zapewnia Biuro.
3. Protokoł z posiedzenia powinien zawierać w szczegolności liczbę obecnych członkow

Rady, przyjęty porządek obrad, przebieg posiedzenia, przebieg, sposob i wyniki
głosowania oraz treśc podjętych uchwał, listy wnioskow wybranych i niewybranych do
finansowania.

4. Karty oceny operacji wykonane W trakcie danego naboru, stanowią dokumentację
wewn ętrzn ą Stow arzy szenia.

5. Protokoł z posiedzenia Rady sporządza się niezwłocznie po zakonczeniu posiedzenia
iwykłada do wglądu w Biurze na okres co najmniej 3 dni, w celu umozliwienia członkom
Rady wniesienia ewentualnych zastrzeŻen i uwag do jego treści.

6. W przypadku uwag, członek Rady przekazuje je w formie pisemnej Przewodniczącemu
Rady, ktory podejmuje decyzję o:

a) przyjęciu uwagi i uwzględnieniu zapisu w protokole,

b) odrzuceniu uwagi i przekazaniu uzasadnienia odrzucenia z mozliwością
uwzględnienia w protokole zdania odrębnego''.

7 ' Protokoł podpisuje Przewod niczący lub zastępujący go Wiceprzewodniczący oraz
protokolant poprzezzłoŻenie podpisu na ostatniej stronie i parafowanie pozostałych.

8. Biuro prowadzi rowniez ewidencję protokołow i uchwał Rady.

RozDzIAŁ Vll
Wolne wnloski i zapytania

s 12

Wolne wnioski i zapytania zgłaszane są W czasie posiedzenia Rady W formie ustnej.

odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielane Są formie ustnej W czasie tego Samego
posiedzenia lub jezeli Sprawa Wymaga wyjaśnienia, W formie ustnej lub pisemnej na

najblizszym posiedzeniu.

RozDzlAŁ Vll!
lnne postanowienia

s 15
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Regulamin wchodzi w Życie z dniem uchwalenia.

Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem
a) załącznik nr 1 Dektaracja Poufności i Bezstronności
b) załącznik nr 2 Karta informacyjna kandydata na Członka Rady
c) załącznik nr 3 Procedura realizacji operacjitsR
d) załącznik nr 4 Procedura realizacji pĄektow grantowch

Zmiany w Regulaminie Rady przyjęto na WalnymZebraniu Członkow w dniu 08.06.2017
r. uchwałą 75t17.

Si*ł r'|
-/Przewodni czący Zebran i a/-

.?
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady

Deklaracja Poufności i Bezstronności członka Rady
Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem

Ja nizej podpisanalY " 
llr,ię i*u.*,rno, 

jako

l. Członek Rady oświadczam, że wykluczam się Z oceny dla operacji o numerach.

1.

2.

3.

4.
5.

t!.

1il.

ocenianych pod względem kryteriow formalnych zgodności z LSR i PROW oraz
merytorycznych kryteriow szczegołowych zawartych W Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem oraz podejmowanych uchwał w sprawie
finansowania dla ww. operacji dla naboru ogłoszonego w dniach .. ... W
zakresie ... ... gdyz:

pozostaję w związku małzenskim lub faktycznym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa
lub powinowactwa w linii prostej, jestem związanylal z tytułu przysposobienia, opieki,
kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub
członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W
przypadku stwierdzenia takiej zalezności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się Z oceny danej
operacji,
pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym,

faktycznym lub zaleŻności słuzbowej, ze moze to budzić uzasadnione wątpIiwości co do
bezstronności.

Członek Rady oŚwiadczam, Że nie wykluczam Się z oceny zadnej operacji będącej
przedmiotem posiedzenia Rady. Jednak W przypadku stwierdzenia jednej z pov,tyŻszych

zaleŻności, w trakcie posiedzenia Rady, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się Z oceny danej operacji.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

wypełniania swoich obowiązkow w sposÓb uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą,
zachowywania w tajemnicy i zaufania wszystkich informacji i dokumentow ujawnionych
lub wytworzonych przez niego Samego lub przygotowanych przez pozostałych członkow
Rady w trakcie lub jako rezultat oceny, oraz zgadza się, ze informacje te powinny byĆ

uzyte tylko dla celow oceny operacji i nie mogą zostaĆ ujawnione stronom trzecim'

str. 9
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W trybie natychmiastowym poinformować Biuro W przypadku zaistnienia zmian,
dotyczących miejsca zamieszkania, zatrudnienia, wiedzy i doświadczenia w sprawach

zapisanych w $ 3.

Są Znane mi konsekwencje wynikające z poświadczenia nieprawdy i złamania zapisow
deklaracjl oraz tryb odwołania się od tych konsekwencji

......:
lData, miejscowośc i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem/

Zmiany w załączniku nr 1 do Regulaminu Rady przyjęto na Walnym Zebraniu członkow W
dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr 75117.

-/Przewo dni czący Zeb rani a/-

)f*d" il(
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady

Karta informacyjna kandydata na członka Rady Stowarzyszenia

Ja nizej podpisanaly ..

/ lmię i Nazwisko /

zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Stowarzyszenia LGD Między odrą a Bobrem
do ktÓrej zadan naleŻy wybor operacji zgodnie z rozumieniem art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr

130312013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji zgodnie
z art.34 ust 3 lit. f rozporządzenia nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 oraz zgodnie
z Ustawą z dnia 20 luteg o 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecznoŚci
a w szczegoIności zapisami art.21 i zapisami LSR.

Jednocześnie zgodnie z stanem danych na dzien składania karty informacyjnej podaję dane
pozwalającej na weryfikację mojej bezstronności co do ocenianych w przyszłości operacji:

1. Miejsce zamieszkania/zameldowania:

;. śil"lo otr=ymywania dochodu - etat, umowa zlecenie ldzieło, działatnośc
gospodarcza' działalność własna, gospodarstwo rolne, emeryt, rencista,
bezrobotny, student
*) właściwe zaznaczyć k łkiem

3. Miejsce pracy prowadzonej działaIności, gospodarstwa rolnego - adres

i. pr=v;;iJ;;l o. .rn"",'""i i io,=rr.io.*v"n; o;i;;""i; ;";k"jl ;p;;;"'"v"r' / np.
radny/-wymienić nazwy

U. ,r"r' n"O ",a ! -frrrr=;;
(właściwe zaznacz)

7. Doświadczenie w zakresie oceny wnioskow finansowanych zŻrodeł zewnętrznych
Iub realizacji projektow z zakresu rozwoju obszarow wiejskich lub przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu wspołfinansowanych ze środkow unijnych

tnuj"' o.;;J ,."ie u-o*v 
'l"""n 

j", o l=i"io, *.i."rariackiej potwierd zĄącej
doświadczenie w ocenie wniosk w lub umowę potwierdz{ącą doświadczenie własne
w realizacji projektow jw'- kopie dokumentow należy przedłożyć w Biurze wfaz z kartą)

8. Znajomość języka roboczego UE (angieIski, francuski, niemiecki )W stopniu
umożliwiającym swobodne porozumiewanie

6.

str. 1 1
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i;"i";' poj"e ię'vx or^o o.*"."""i o.s*i"o"'uią"y znajomość np. kopie dyplomu
uko czenia szkoły lingwistycznej lub certyfikatu językowego)

9. Wiedzę lub doświadczenie zawodowe W zakresie działan sprzyjających ochronie
środowiska lub klimatu, bądź rozwoju rynku zbytu produktow lokalnych, bądź
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych określonych
w LSR

tn"i"zv o.o"J .oa'"i d;l;;"."n," i'o *,"o'11 o:,r^= o"L"'""i o"**,";.;";u;' tułt np
kopie dyplomu ukoticzenia szkoły, kursu, CV)

1 0. Jednocześnie oświad czam, że na dzieri składania karty informacyjnej:

1 . Nie jestem Skazanaiy prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Nie jestem pracownikiem Biura, członkiem Zarządu ani członkiem Komisji Rewizyjnej.

3. Nie pozostaję z pracownikami Biura, członkami Zarządu, członkami Komisji
Rewizyjnej w związku mażenskim , aniteŻ w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa

w linii prostej.

4. JednoczeŚnie w imieniu własnym zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego
poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych wskazanych w niniejszym

dokumencie, przy czym nie poŹniej niz w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany,
ze wskazaniem zakresu przedmiotowych zmian.

11.Działającwimieniu własnym, na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1) iart.27 ust.2 pkt 1) ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D2.U.2014.1182 j.t.),

w związku z moją kandydaturą na Członka Rady Stowarzyszenia LGD Między odrą
a Bobrem z siedzibą w Zaborze, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Zielona G ra, lX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299256 (zwanym dalej:

,,Stowarzyszeniem''), niniejszym wyraŻam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich

danych osobowych przez Stowarzyszenie, w szczegoIności danych zawartych w karcie

informacyjnej kandydata na Członka Rady iwszeIkich dokumentach aktualizujących moje

dane członkowskie oraz wszelkich innych dokumentach przekazanych Stowarzyszeniu w

związku z moich członkostwem. Niniejsze oświadczenie obejmuje takŻe zgodę na

zbieranie i przetwarzanie moich wszelkich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w

związku z działalnoŚcią Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania W rozumieniu

ustawy z dnia 20 luteg o 2015 r. o rozwoju Iokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(D2.U.2015.378) i uczestnictwem Stowarzyszenia w Programie Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego z udziałem ŚrodkÓw Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich. Ponadto niniejsze

oświadczenie obejmuje zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w

celach statystycznych i marketi ngowych prowadzonych przez Stowarzyszen ie.
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Data, miejscowość i czytelne imię i nazwisko

Zmiany w załączniku nr 2 do Regulaminu Rady przyjęto na Walnym Zebraniu Członkow w
dniu 08'06.2017 r. uchwałą nr 75117

-/Przewodn i czący Zeb ran i a/-
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