
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Razem dla Radomki"

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

&1
Terminy użyte W niniejszym Regulaminie oznaczająi
1) LGD - oznacza Lokalną Grupę Działania ,,Razem dla Radomki"
2) Rada - organ decyzyjny LGD dokonujący wyboru operacji, które mają byĆ realizowane
w ramach strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ wdrażana przez
LGD
3) Regulamin - oznacza Regulamin Rady LGD ,,Razem dla Radomki"
4) Walne Zebranie Członków , oznacza walne zebranie członków LGD ,,Razem dla
Radomki"
5\ zarząd - oznacza Za rząd LGD ,,Razem dla Radomki"
6) Prezes zarządu - oznacza Prezesa Zarządu LGD ,,Razem dla Radomki"
7)Biuro - oznacza Biuro Stowarzyszenia LGD.,Razem dla Radomki"
8|zw - zarząd Województwa Mazowieckiego
g)PrzewodniczącY , oznacz Przewod n iczącego Lokalnej Grupy Działania ,,Razem dla
Radomki"
10) Przewodniczący Zarządu - oznacza przewodniczącego Zarządu LGD ,.Razem dla
Radomki"
11)LsR - Lokalna Strategia Rozwoju będąca strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność wdrażana przez LGD
,12)operacja - zadanie planowane do realizacji
,l3)Wniosek - Wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji,
14)Wnioskodawca - podmiot ubiegający się o Wsparcie na operację w zakresie realizacji
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PRoW 2014-2020
1S)Nabór - przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o udzielenie wsparcia na realizację
operacj i,
16)PoW - Platforma obsługi Wniosków,
17)LsR - Lokalna Strategia Rozwoju będąca strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność Wdrażana przez LGD,
,l8)Ustawa o RLKS - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z 20L5 r. poz, 378),
1g)Rozporządzenie 1303/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
nr r3o3l2ol3 z dnia'I7 grudnia 2013 r. ustanawiające Wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy o9Ól ne dotyczące Eu ropejskiego Fu nduszu Rozwoj u Reg iona l nego,
Europejskiego Funduszu Społecznego. Funduszu SpójnoŚci iEuropejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. urz, UE L347 z 2o,t2,2ol3),

&2

1, Regulamin Rady LGD,.Razem dla Radomki" określa organizację Wewnętrzną itryb pracy
Rady.

2. Zadaniem Rady jest:
a. wybór operacji:
W rozumieniu ań. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej
,.operacjami" które mają byĆ realizowane w ramach LSR;

- zgodny z zapisami art. 21 pkt 1-4 Ustawy o RLKS oraz procedurami i kryteriami
Wyboru operacji stanowiącymi załączniki do Umowy o warunkach i sposobie
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność zawańej



2,
3,

7.
a

pomiędzy LGD ,,Razem dla Radomki" a Województwem mazowieckim
b. ustalenie kwoty Wsparcia - zgodnie z art.34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr

1,303/2O13;
c. uchwalenieRegulaminu

RozDz[AŁ II
członkowie Rady

&3
1. członkowie Rady są Wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD ,,Razem dla

Radomki,,spośród jego członkóW na podstawie § 18 ust. 4 pkt. d statutu stowarzyszenia
o nazwie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania,
W skład Rady Wchodzi nie Więcej niż 15 osób,
Członkami Rady mogą być przedstawiciele sektora publiczne9o, społecznego,
gospodarczego oraz mieszkańców.

+. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady w trakcie kadencji, Zarząd
niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków W celu odbycia wyborów
uzu pełniających.

5. Kandydat na członka Rady ma obowiązek wypełnić Kartę informacyjną członka Rady
stanowiącej Zał, nr 1do niniejszego Regulaminu.

6. członek Rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD,
Zafządu LGD lub pracownikiem LGD.
członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego w liczbie nieprzekraczającej
49 o/o składu Rady,

9. W składzie Rady znajduje się przynajmniej:
a, jedna kobieta,
b. jedna osoba poniżej 35 roku życia.

10. Podczas dokonywania Wyboru operacji konieczne jest:
a. zachowanie składu Rady zgodnego z Wymaganiami określonymi W art. 32 ust. 2lit,
B rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne - określone
zgodnie z przepisami krajowymi - ani żadna z grup interesu nie posiada Więcej niż 49
o/o praw głosu, lub
b, parytetu okreŚlonego W art. 34 lit, b rozporządzenia 1303/2013" stanowiącym że co
najmniej 50 o/o głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów
niebędących instytucja m i pu bl icznymi, za wyjątkiem projektów 9 ra ntowych.

11.Zgodnie z zapisem rozporządzenia !3O3/2O13,,na poziomie podejmowania decyzji ani
Władze publiczne - określone zgodnie z przepisami krajowymi - ani żadna z grup
interesu nie posiada Więcej niż 49olo praw głosu".

!2.Poprzez grupę interesu należy rozumieć grupę jednostek połączonych Więzami
wspólnycń inteiesów czy też korzyści oraz osób będących w zależności służbowej, której
członkowie mają świadomość istnienia tych więzów, w szczególności:
a, sektor publiczny: przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, ich
pracowników oraz osoby pełniące funkcje związane z ich reprezentowa n iem, W tym
osoby pełniące funkcje radnego gminy,
b. sektor gospodarczy: osoby fizyczne i prawne prowadzące działa|ność gospodarczą
ich pracowników, rolników o.az osoby pełniące funkcje związane z ich
reprezentowaniem;
c. sektor społeczny: organizacje pozarządowe, W tym fundacje i stowarzyszenia oraz
podmioty prowadzące działalność społeczną, ich pracowników oraz osoby pełniące
funkcje związane z ich reprezentowaniem, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publiczne9o, dobrowoIne
zrzeszenia i ruchy obywatelskie tj, Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady
parafialne;
d. przedstawicieli sektora społecznego| gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców
z obszaru jednej gminy;
e, przedstawicieli działających W tej samej branży, np, turystycznej, producentów



i przetwórców produktów rolnych.
13. Zgodnie z art, 4 pkt. 5 Ustawy o RLKS ,,Członkowie Rady będący osobami fizYcznymi

uczestniczą W jej pracach, W tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami,
osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do
reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia
w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia W pracach Rady
jest niedopuSzczalne".

14, członkostwo W Radzie ustaje:
a. w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa W Radzie lub w stowarzyszeniu,
b. śmierci członka Rady bądź utraty przez członka zdolności do czynności prawnych,
c. niezaliczenia testu o którym mowa W § 4, Ustęp 4 Regulaminu Rady.

14. odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
a. choroby powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. naruszenia postanowień statutu oraz Regulaminu Rady,
c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyŚlnie.

&4
1. członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia W posiedzeniach Rady.
2. w razie niemożności Wzięcia udziału W posiedzeniu Rady, członek Rady zawiadamia o
tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany W

ciągu 7 dni usprawiedliwiĆ W formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
3. Za przYczYny uspra\^/ied liwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału
w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim,
2\ podróż służbową,
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.
4- Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniach dotyczących LSR i procedur
stosowanych w ramach naboru ioceny operacji. szkolenia będą zakończone testem Wiedzy.

&5
Przewodniczący i zarząd udzielają członkom Rady pomocy w wykonywaniu przez nich
funkcji członka Rady.

ROZDZIAŁ III
Przewodniczący Rady

&6
Rada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybiera Przewod n iczącego,
Zastępca Przewod n iczącego isekretarza.

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę
reprezentuje Radę na zewnątrz.

i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz

z,Podczas nieobecności przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewod n iczący.
3.Podczas nieobecności przewod n iczącego i Wiceprzewod n iczącego Rady funkcje
przewod niczącego pełni członek Rady najstarszy Wiekiem.
4.Pełniąc swą funkcją Przewodniczący Rady współpracuje z zażądem i Biurem LGD
oraz korzysta z ich pomocy.

ROZDZIAŁ IV
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

&8
Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków
prowadzonego przez LGD lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.

&7
Rady

&9



1,posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady. uzgadniając miejsce. termin iporządek
posiedzenia z Zarządem i Biurem LGD.
2. Przewod niczący Rady ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu,

&10
w przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia. przewodniczący Rady może zwołać
posiedzenie trwające dwa lub więcej dni,

&11
1. członkowie Rady powinni być pisemnie lub w inny skuteczny sposób zawiadomieni o

miejscu, terminie iporządku posiedzenia Rady najpóźniej 7 dni przed terminem
posiedzenia.
2. w okresie najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni
mieć możliwość zapoznania się ze Wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z
porządkiem posiedzenia, W tym z Wnioskami, które będą rozpatryWane podczas
posiedzenia, Kopie materiałóW i dokumentów mogą być przesłane łącznie z
zawiadomieniem o posiedzeniu lub udostępnione do w9lądu W Biurze LGD,

ROZDZIAŁ V
Posiedzenia Rady

&12
1, posiedzenia Rady są jawne. zawiadomienie o terminie. miejscu i porządku posiedzenia
Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem poprzez
zamleszczónie informacji na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki,Dl, na tablicy
ogłoszeń W siedzibie Biuia LGD, ewentualnie na tablicy ogłoszeń w urzędach gmin członkóW
LGD,
2.w posiedzeniach Rady uczestniczy prezes zarządu lub wskazany przez niego członek
zarządu, prezes zażądu lub członek zarządu LGD czuwa nad prawidłowym przebiegiem
posiedzenia oraz procedury oceny i wyboru operacji zgodnie z Regulaminem Rady i

niniejszą procedurą.
a.w posńdzeniu Rady uczestniczy pracownik Biura LGD jako wsparcie organizacyjno _

tech n iczne.
4,przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie,
w szczególnośći osoby, których dotyczą sprawy przewidziane w porządku posiedzenia.

&13
1.Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

&14
1.przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na

liście obecności,
2.Wcześniejsze opuszczen ie posiedzenia przez Członka
tym Przewod niczącego obrad.
3,Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez
obecności co najmniej 50o/o składu Rady,

Rady wymaga poinformowania o

Radę decyzji (quorum) Wymaga

4. Prawomocność posiedzenia i podejmowanych pźez Radę decyzji w zakresie wyboru
operacji wymaga obecności przedstawicieli sektora społecznego i gospoda rczego, któży
muszą dysponować co najmniej 50o/o głosów. w przypadku, gdy podczas posiedzenia organu
decyzljnego LGD Większość stanowią przedstawiciele sektora publicznego, to deryzja W sprawie
Wyboru operacji do finansowania nie może zostaĆ podjęta.

&15
1.po otwarciu posiedzenia, przewodniczący Rady podaje liczbę obecnych członków Rady na

podstawie podpisanej przez nich listy obecności i stwierdza prawomocność posiedzenia



(quorum).
ż.w razie braku quorum przewodniczący Rady zamyka obrady wyznaczając równocześnie
nowy termin posiedzenia.
3, w przypadku braku reprezentantów wszystkich sektorów w Radzie przewodniczący Rady
zamyka obrady wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia.
4.W protokole odnotowuje się przyczyny, z powodu których posiedzenie nie odbyło się,

&16
1.Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady powierza sekretarzowi Rady obowiązki
komisji skrutacyjnej, która oblicza wyniki głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie
innych czynności o podobnym charakterze.
2. Pizewodniczący przedstawia porządek posiedzenia ipoddaje 9o pod głosowanie Rady.
3. Członek Rady może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia. Rada poprzez
głosowanie przyjmuje lub odrzuca zgłoszone wnioski,
4. Przewod niczący obrad prowadzi posiedzenie zgodnie z porządkiem przyjętym przez Radę,
5.Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru
prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.

2) informację Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje,
które byty przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

3) Wolne glosy, Wnioski i zapytania,
o,Deryzja w spawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana w formie uchwały
Rady.

&l7
1) Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i pźestrzeganiem poządku

posiedzenia, otwiera i zamyka dyskusję oraz udziela głosu w dyskusji.
2) Przedmiotem Wystąrień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
3) w dyskusji głos mogą zabierać członkowie Rady, członkowie zarządu oraz osoby zaproszone
do udziału W posiedzeniu, Przewodniczący Rady może określić maksymalny czas
Wystąpienia.

4) Przewodniczący obrad W pierwszej kolejności udziela głosu osobie referującej aktualnie
rozpatrywaną sprawę, osobie opiniującej operację, przedstawicielowi zarżądu, a następnie
pozostałym dyskutantom według kolejności zgłoszeń. powtóme zabranie głosu w tym samym
punkcie porządku obrad moźliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. ograniczenie to nie

dotyczy osoby referującej sprawę, osoby opiniującej operację oraz pźedstawiciela zarządu.
5) Jeźeli mówca w swoim wystą]ieniu odbiega od aktualnie omawianej sprawy lub przekracza

maksymalny czas Wystą)ienia, przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po

dwukiotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący Rady może odebrać mówcy głos. Mówca,

któremu odebrano głos, może zażądać W tej sprawie deryzji Rady. Rada podejmuje deryzję
niezwłocznie po wniesieniu takiego żądania.

6) Jeżeli treść iub forma wystą]ienia albo też zachowanie mówcy w sposób oczywisty zakłóca
poządek obrad lub powagę posiedzenia. Przewodniczący Rady przywołuje mówcę do porządku
lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole posiedzenia,

7) Po Wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
W razie potrzeby Przewodnicząry może zarządzić przerwę w celu wykonania niezbędnych
czynnoŚci prz ygotowawczych do głosowania, na przykład przygotowania poprawek
W projekcie uchwały lub innym rozpatryWanym dokumencie. przygotowania kart do
glosowania.

8) po zamknięciu dyskusji przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę glosowania. od tej chwi|i

można zabrać głos tylko W celu zgłoszenia lub uzasadnienia Wniosku formalnego o sposobie
lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez przewodniczącego,

&18
,l, Pźewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnoŚcią zgłoszonych móWcÓW. jeżeli
zabranie głosu wiąźe się bezpośrednio z głosem przedmówcy lub w trybie sprostowania. poza

kolejnością może także udzielić głosu członkom Zarządu, osobie referującej sprawę i osobie



opiniującej projekt.
2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, w szczególności
w sprawach:

1 ) stwierdzenia quorum.
2) sprawdzenia listy obecności,
3) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji,
4) zmiany porządku posiedzenia (kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów),
5) glosowania bez dyskusji,
6) zamknięcia listy mówców,
7) ograniczenia czasu Wystąpień mówców,
8) zamknięcia dyskusji,
9) zarządzenia pżerwy I
10) zarządzenia głosowan ia i mien nego,
1 1) przeliczenia głosóW,
12) reasumpcji głosowania tj. ponownego rozpatrzenia sprawy przez Radę połączonego Z
równoczesnym uchyleniem skutków uprzedniego rozstrzyg n ięcia.

3.Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie,
4. Rada rozstrzYga o Wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu.
5.o przyjęciu lub odrzuceniu Wniosku Rada rozstrzyga po wysłuchaniu Wnioskodawcy
i ewentualnie jednego przeciwnika Wniosku.
6,Wnioski formalne, o których mowa W ust. 2 pkt 1i2 nie poddaje się pod głosowanie.
7.Wo|ne głosy, wnioski i zapytania formułowane są Ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a
odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu,
8.Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.
9,]eśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1nie będzie możliwe na danym
posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, W terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

&19
Po Wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamyka posiedzenie.

ROZDZIAŁ VI
Głosowanie

&20
Po zamknięciu dyskusji w danej sprawie Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę
głosowania i zarządza glosowanie zgodnie z postanowieniami Wynikającymi ze statutu LGD,
niniejszego Regulaminu oraz właŚciwych procedur stosowanych przY naborze i ocenie
operacji:
1) realizowanych indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów
innych niż LGD i Wybieranych przez Radę LGD, a następnie przedkładanych do Weryfikacji
do SW - ocena przebiega wg. Procedury,,standardowej"
2) projekty grantowe - ocena przebiega Wg. Procedury,,9rantowej".

&21
1, ocena poszczególnych WnioskóW odbywa się przy pomocy kart oceny projektóW.
2. Ocena musi byćdokonana przez wszystkich członków Rady uczestniczących w obradach.
3. Komplet kart dla każdego członka Rady przygotowywany jest przez Biuro W ciągu 3 dni

roboczych.

&22
1.Wszystkie głosowania Rady są jawne.
z,Głosowania Rady mogą odbywać się w następujących formach:

1)przez podniesienie ręki na Wezwanie Przewodniczącego Rady,
z)przez wypełnienie i oddanie sekretarzowi Rady kart do oceny operacji, stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu
3)głosowanie pisemne,



&23
1. W głosowaniu przez podniesienie ręki komisja skrutacyjna oblicza głosy ,,za" l głosy

,,przeciw" i głosy ,,Wstrzymuję się od głosu", po czym informuje Przewod n iczącego Rady o

Wyniku głosowania.
2, Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady,

&24
1, Głosowanie przez wypełnienie kart do oceny operacji obejmuje:

1) głosowanie W sprawie zgodności operacji z LSR,
2) głosowanie W sprawie oceny operacji Według kryteriów lokalnych przyjętych przez
LG D.
3) głosowanie W sprawie oceny operacji według kryteriÓW strategicznych,

2, W glósowaniu odbywającym się przez wypełnienie kart do oceny operacji członkowie
Rady odda3ą głos za pomocą kań oceny operacji, wydanych członkom Rady przez komisją
skrutacyjną.
3.l1\ażda strona ka rty oceny operacji musi być opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana
przez sekretarza posiedzenia,
4. Głos oddany przez członka Rady W formie Wypełnionej ka rty oceny
nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okolicznoŚci;

operacji jest

1) na karcie brakuje nazwiska iimienia lub podpisu członka Rady,
2j na karcie brakuje informacji pozwalających zidentyfikować operację, której dotyczy
ocena (numeru Wniosku, nazwy wnioskodawcy. nazwy projektu).

4. Ka rty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem.
5. Znaki ,,X" Winien być postawiony w polu przeznaczonego na to kwadratu.

&25
1. Głos W sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oddaje się przez:

a. wybór opcji Tak lub Nie przy kaźdym z celów i przedsięwzięĆ na Karcie
b, skreślenie jednej z opcji zaznaczonych gwiazdką W zawartym na karcie oceny

operacji sformułowaniu: ,,Głosuję za uznaniem, że operacja jest/nie jest
zgodna z LsR". Pozostawienie lub skreŚlenie obu opcji uważa się za głos nieważny,

2, W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie Wypełnienia karty oceny
zgodności operacji z LSR komisja skrutacyjna wzywa członka Rady, który wypełnił tę kańę
dó złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady może na

oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w kratkach lub pozycjach pustych, oraz
dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach wypełnionych podczas głosowania,
stawiając przy tych poprawkach swój podpis.
3. Jeżell po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie
Wypełnienia, zostaje uznana za głos nieważny.
4. Wynik głosowania W sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny,
większośó głosów (50% +1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LsR,

j eśIi

5. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Rady.
6, W przypadku nie uznania projektu za zgodny z LsR nie przeprowadza się procedury

oceny projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

&26
,l. oddanie głosu W sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD polega na
wypełnieniu tabeli zawartej na,,Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD",
która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji, wszystkie rubryki zawarte w tabeli
muszą być wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny,
2. W tiakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić. czy łączna
ocena punktowa opóracji zawartl W pozycji ,SUMA PUNKToW" została obliczona
popraWnie.
3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji
Według lokalnych kryteriów LGD sekretarz Rady wzywają członka Rady, który Wypełnił tę
kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. w trakcie wyjaśnień członek Rady może



na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać
czytelnej korekty W pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych
poprawkach swój podpis.
4, Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy w sposobie
wypełnienia, zostaje uznana za glos nieważny.
5. Wynik glosowania W sprawie oceny operacji według lokalnych kryterióW LcD dokonuje
się W taki sposób, źe sumuje się oceny p,unktowe Wyrażone na kartach stanowiących glosy
odiane ważnie w pozycji ,,SUMA PUNKTOW" i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
7. W przypadku nie uzyskania przez operacje minimum punktów przewidzianych dla danego
typu operacji nie przeprowadza się procedury oceny projektu Wedłu9 kryteriÓW8,
strategicznych, 

&27
1. oddanie głosu w sprawie oceny operacji według kryteriÓW strategicznych polega na

Wypełnieniu tabeli zawartej na,,Karcie oceny operacji Według kryterióW strateg icznych",
która jest odpowiednia do typu ocenianej operacji. Wszystkie rubryki zawarte W tabeli
muszą być Wypełnione, W przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.

2. W trakcie zliczania głosów komisja skrutacyjna jest zobowiązana sprawdzić, czy łączna
ocena punktowa operacji zawarta W pozycji ,,SUMA PUNKToW" Została obliczona
popraWnie,

3, W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie Wypełnienia karty oceny operacji
według lokalnych kryteriów LGD sekretarz Rady wzywają członka Rady, który wypełnił
tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. W trakcie wyjaśnień członek Rady
może na oddanej przez siebie karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz
dokonać czytelnej korekty w pozycjach wypełnionych podczas głosowania, stawiając
przy tych poprawkach swój podpis.

4. Jeżeli po dokonaniu poprawek i uzupełnień karta nadal zawiera błędy W sposobie
Wypełnienia, zostaje uznana za 9los nieważny.

5, Wynik glosowania W sprawie oceny operacji Według lokalnych kryterióW dokonuje się w
taki sposób, że sumuje się oceny punktowe Wyrażone na kartach stanowiących glosy
oddane ważnie W pozycji ,,SUMA PUNKToW" i dzieli przez liczbę ważnie oddanych
głosów.

6. Wynik glosowania W sprawie oceny operacji Według kryterióW strategicznych jest
dodawJny do sumy punktów osiągniętych przy ocenie operacji według kryteriów
lokalnych. Tak uzyskana liczba decyduje o ostatecznej pozycji danego wniosku na
liście operacji.

7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.
8. Na podŚtawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów

i kryteriÓW strategicznych sporządza s|ę listę operacji wybranych do finansowania,
9. W pźypadku gdy operacje uzyskały róWną liczbę głosów na etapie oceny zgodności operacji

wg lokalnych kryteriów decyduje liczba punktóW uzyskanych w wyniku oceny strategicznej.
W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym o wyborze operacji decyduje
kolejność złożenia wnioskóVoperacji do Biura LGD

&28
1. W stosunku do każdej operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana
jest przez Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do
finansowania, któĘ treść musi uwzględniać:

1)wyniki głosowania w sprawie uznania operacji za zgodne z LSR,
z)wyniki głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD i

sporządzoną na tej podstawie listę rankingową wniosków,
3)dostępność
4)środków LGD na poszczególne typy operacji.

2. Przewodniczący Rady odczytuje uchwały dotyczące poszczególnych projektów
rozpatrywanych W trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania.
3. Każda uchwała powinna zawieraĆ:

1)informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazWę, miejsce

8



4,

zamieszkania |ub miejsce działalności, adres lub siedzibę. PESEL lub REGON. NIP)
2)tytuł operacji zgodny z tytułem podanym We Wniosku,
3)kwotę pomocy o jaką ubiegał się wnioskodawca zgodną z kwotą podaną we
Wniosku,
4)informację o decyzji Rady w sprawie zgodności lub braku zgodności operacji z LsR,
s)informację o finansowaniu lub nie finansowaniu realizacji operacji.

Lista projektów wybranych do finansowania jest ogłaszana w formie uchwały Rady.
której treść powinna zawierać:
1) listę rankingową wnioskÓw, która zawiera nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu,

numer projektu, kwotę pomocy o jaką ubiegał się Wnioskodawca;
2) dostępność środków LGD W ramach rozpatryWanego naboru.
Lista projektÓW wybranych do dofinasowania oraz lista projektów nie Wybranych do
dofinasowania (zwane listami rankingowymi projektów) stają się listami rankingowymi
ostatecznymijeśli w wymaganym terminie 7 dni żaden z Wnioskodawców nie zastosuje
środka odwoławczego od pierwotnej oceny Rady LGD,
W przypadku zastosowania Środka odwoławczego przez któregokolwiek z
Wnioskodawców, na zalecenie ZW operacja podlega ponownej ocenie przeprowadzanej
przez członków Rady. W Wyniku ponownie przeprowadzonej oceny operacji, W stosunku
do której zastosowano środek odwoławczy. Rada formułuje nową listę projektów
wybranych do dofinasowania ewentualnie listę projektóW nie Wybranych do
dofinasowania. którego operacja dotyczy. Listy te są listami rankingowymi
ostatecznymi.

Ę

6.

ROZDZIAŁ VII
Dokumentacja z posiedzeń Rady

&29
1.W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
2.Wyniki głosowań odnotowuje się W protokole posiedzenia.
3.Z każdego głosowania dokonywanego przez wypełnienie kań do oceny operacji komisja
skrutacyjna sporządza protokół, w którym zawarte są informacje o przebiegu i wynikach
głosowania. Kańy oceny operacji| złożone W trakcie danego głosowania stanowią załącznik
do protokołu komisji skrutacyjnej z tego głosowania.
4,Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1)skład osobowy komisji skrutacyjnej,
2)określenie przedmiotu głosowania,
3)określenie liczby uprawnionych do glosowania, liczby biorących udział
w głosowaniu, ilości oddanych głosów ważnych i niewaźnych,
4)wyniki glosowania.
5) pod pisy członków komisji skrutacyjnej.

&30
1, Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z Wyjątkiem uchwał
proceduralnych, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
2, Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu.
4,Uchwały podjęte przez Radę. nie póŻniej niż 7 dni od ich uchwalenia. Przewodniczący
Rady przekazuj e Zarządowi,

&31
1.Protokół z posiedzenia Rady sporządza się W terminie 7 dni po odbyciu posiedzenia i

wykłada do wglądu w Biurze LGD na okres 14 dni w celu umożliwienia członkom Rady
wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści.
2.Wniesioną poprawkę, o której mowa W ust. 1 rozpatruje Przewodniczący Rady, Jeżeli
Przewodniczący nie uwzględni poprawki, poprawkę poddaje się pod głosowanie na
następnym posiedzeniu Rady, która decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek.



3,Po zakończeniu procedury dotyczącej możliwości naniesienia poprawek do protokołu
przewidzianej W ust. 1 i 2,Pprzewod n iczący obrad podpisuje protokół.
4.Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze
LGD. Dokumentacja ma charakter jawny i jest udostępniana do wglądu Wszystkim
zainteresowa nym. Protokół publikowany jest na stronie internetowej z zachowaniem
anonimowości danych osób oceniających operacje.

ROZDZIAŁ VIII
Wolne głosy, wnioski i zapytania

&32
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie na każdym posiedzeniu Rady, a
odpowiedzi na nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu.
2.Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa W ust. 1, nie będzie możliwe na danym
posiedzeniu, udziela się jej pisemnie, W terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia.

ROZDZIAŁ IX
Wykluczenie Członków Rady

§33
KażdY z Członków Rady na pierwszym posiedzeniu dotyczącym kolejnego naboru
wniosków, po zapoznaniu się z listą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie,
jest zobowiązany do Wypełnienia Deklaracji poufności i bezstronnoŚcl) która stanowi
załącznik nr 2 i złożen a jej do Przewod n iczącego Rady, który dołącza je do protokołu z
posiedzenia Rady.

§34
1. Jeżeli Członek Rady pozostaje z Wnioskodawcą W pewnych formalnych lub nieformalnych

zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do ich bezstronności w procesie oceny i

wyboru, składa wraz z deklaracją poufności i bezstronności pisemną prośbę o
wykluczenie z oceny i głosowań dotyczących projektu danego wnioskodawcy.

2. Po złożeniu pisemnej prośby o wykluczenie z oceny i głosowań dotyczących projektu
danego Wnioskodawcy Członek Rady jest zobowiązany do automatycznego Wstrzymania
się od tych czynności.

§35
1. W wypadku braku dobrowolnego wykluczenia się z oceny i głosowań dotyczących

projektu danego wnioskodawcy Rada, na wniosek jednego z Członków Rady (po
przedstawieniu realnych przesłanek, rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego
.,konfliktu interesów"), ma możliwość W drodze głosowania Wykluczenia członka Rady z
oceny i głosowań dotyczących projektu danego Wnioskodawcy.

2. Do wykluczenia Członka Rady w drodze głosowania potrzebna jest bezwzględna
większość 9łosów.

§36
Przewodniczący Rady ma obowiązek na początku każdego posiedzenia poświęconego
selekcji projektów, przypomnieć członkom Rady o obowiązku automatyczne9o,
dobrowolnego wyłączania się Członków Rady z głosowań dotyczących projektów
wnioskodawców, z którymi są w formalnych lub nieformalnych zależnościach.
Przewodniczący Rady ma obowiązek na początku każdego posiedzenia poświęconego
selekcji projektów przypomnieć o możliwości ewentualnego wyłączenia członka Rady w

1.

2.
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drodze głosowania Rady, przeprowadzonego po przedstawieniu realnych przesłanek,
rzetelnie uzasadniających istnienie potencjalnego,,konfliktu interesÓW''.

1.
s37

W przypadkU stwierdzenia przez komisję skrutacyjną powtórnego sto§owania
prLez członka Rady w głosowaniu nad wyborem operacji:
a) Rozbieżnych ocen w ramach kryteriów, lub
b) Nieobowiązujących kryteriów, lub
c) Błędnej punktacji, lub
d) Innych rażących błędów,

Na Wn'osek Przewodniczącego rada podejmuje decyzję o Wyłączeniu danego członka Rady z
oceny wszystkich pozostałych operacji W danym posiedzeniu,
Rada podejmuje decyzję dotyczącą wyłączenia danego Członka w głosowaniu

jaWnym,

§38
wykluczenie członka Rady nie dotyczy głosowania w sprawie ogłoszenia listy projektów
wybranych do finansowania.

2.

ROZDZIAŁ IX
odwołanie od decyzji Rady

§39
Każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady W terminie 7 dni
doręczenia Wnioskodawcy informację o Wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR
lub Wyniku Wyboru, W tym oceny w zakresie spełniania Wzez jego operację kryteriów
Wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych
przez operację.
Przebieg procedury odwołania znajduje są W opisie,,Procedury oceny i wyboru operacji
w ramach poddziałania ,,Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych
przez podmioty inne niż LGD oraz W opisie ,,Procedury oceny i Wyboru oraz rozliczania,
monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośĆ''
objętego PRoW 2014-2020.

ROZDZIAŁ X
Przepisy porządkowe i końcowe

§40
Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałóW LGD,
Koszty działalności Rady ponosi LGD.
Regulamin został uchwalony na czas nieoznaczony,

2.

1.

1.
2.
3,
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§41
Regulamin został uchwalony przez Radę stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Razem
dla Radomki" w dniu 19,01.2017r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia,

Zakrzew dn. 19 stycznia 2017r. Przewodniczący

sławomir Białkowski\

>-a,-OUWl ,

ęYI Cvl"lrg uS Lv"
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Załącznik nr 7

Karta informacyjna Członka Rady

Jan niżej podpisana/y (Imię iNazwisko)
będąc członkiem Rady stowarzyszenia o nazwie ,,Razem dla Radomki" Lokalna Grupa
Działania, do której zadań należy wybór operacji zgodnie z rozumieniem art.2 pkt 9
rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia t7 grudnia 2013 oraz Ustalenie kwoty wsparcia dla
operacji zgodnie z art.34 ust 3 lit.f rozporządzenia nr 73O3l2O13 z dnia !7 grudnia 2013
oraz zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności a w szczególności zapisami art.21 izapisami LSR.
Podaję dane zgodnie ze stanem danych na dzień składania karty informacyjnej
pozwalającej na weryfikację mojej bezstronnoŚci co do ocenianych w przyszłości operacji:
a. Miejsce za mieszka n ia/za meldowa nia:

b, Sposób otrzymywania dochodu - etat, umowa zlecenie/dzieło, działalność
gospodarcza, działalność własna, gospodarstwo rolne
*) właściwe zaznaczyć kółkiem
c. Miejsce pracy, miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego -
adres

i;;i;' il;; ;;;a;;;il ;i;;;;;;;;;i;i;;;;6;i;łj;;j ;;il;;;"]ą.;i;;ili;;;,;;i"
w ocenie wniosków, informację o pracy w Radzie poprzedniej kadencji lub umowę
potwierdzającą doŚwiadczenie własne w realizacji projektów jW.- kopie dokumentów
należy przedłożyć w Biurze wraz z kartą)
Jednocześnie oświadczam, że na dzień składania karty informacyjnej:
a. Nie jestem skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
b. Nie jestem pracownikiem Biura, członkiem zarządu ani członkiem Komisji Rewizyjnej.
c. Nie pozostaję z członkami Zarządu, członkami Komisji Rewizyjnej w związku

małżeńskim, ani też W stosunku pokrewieństwa, powinowactwa W linii prostej.
d. JednoczeŚnie W imieniu własnym zobowiązuję się do niezwło cznego l pisemnego

poinformowania stowarzyszenia o zmianie danych wskazanych w niniejszym
dokumencie, przy czym nie póŹniej niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany,
ze Wskazaniem zakresu przedmiotowych zmian.

e. Działając W imieniu własnym, na podstawie art, 23 ust. 1 pkt 1) i aft.27 ust. 2 pkt 1)
ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U,2014.1182 j.t.),
niniejszym Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez stowarzyszenia o nazwie ,,Razem dla Radomki'' Loka|na Grupa Działania z

lJ

e. Wiek: .......... lat
Data urodzenia (dzień - m iesiąc- ro k)
f, Doświadczenie w zakresie oceny wniosków finansowanych z żródeł zewnętrznych lub
realizacji projektÓW z zakresu rozwoju obszarów Wiejskich lub przeciwdziała niu wykluczeniu
społecznemu Współfina nsowa nych ze środków unijnych



f.

siedzibąW Radomiu, zarejestrowanym W Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy W Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000319441 (zwanym dalej: ,,Stowa rzyszen iem"), W
szczególności danych zawańych w karcie informacyjnej Członka Rady i wszelkich
dokumentach aktualizujących moje dane członkowskie oraz wszelkich innych
dokumentach przekazanych Stowarzyszeniu w związku z moim 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 lutego
2075 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U.2015.378) i

Uczestnictwem Stowarzyszenia W Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ponadto niniejsze oświadczenie obejmuje zgodę
na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych W celach statystycznych i

marketingowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Data, miejscowoŚĆ i czytelne imię i nazwisko

złączniki potwierdzające przynależność do sektora *) Właściwe podkreślić i Wpisać liczbę
załącznikóW:
- W stosunku do gminy/powiatu Ciako JST) W składzie organu decyzyjnego LGD - uchwała Rady Gminy lub Rady
Powiatu lub pełnomocnictwo Wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty, W przypadku
Wójta/burmistęa/prezydenta miasta/starosty nie jest Wyma9any dokument potwierdzający ......._.,- W stosunku do osób fizycznych W składzie organu decyzyjnego LGD jest ośWiadczenie o
zamieszkaniu/zameldowaniu bądź prowadzeniu działalności na obszarze objętym LsR.,,.....,..,
- W stosunku do przedsiębiorcÓW W składzie organu decyzyjnego LGD jest odpis z KRs lub zaśWiadczenle z
centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, W którym Wskazano osoby uprawnione do
reprezentacji..-.,,.....,
- W stosunku do innych organizacji, instytucji itp. powjnny być potwierdzenia sporządzone zgodnie ze statutem
danej jednostki,,....,,,....,
- W stosunku do innych podmiotÓW będących członkami albo partnerami LGD np. koto gospodyń Wiejskich, kapele
ludowe nieposiadających statutu ani osobowości prawnej jest potwierdzenie osób Wchodzących W skład tego
podmiotu.,,...,,,.....
lnne zalączniki (nP. cerMikaty, umowy itp,)l
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Załącznik nr 2

(pieczęć LGD)

DEKLARACJA BEzsTRoNNoścr r pournoścr
Do LISTY

wxrosrów / WNIESIoNYCH oDWoŁAŃ*
z DNIA .,... NR.

Imię i Nazwisko członka Rady
dokonującego oceny

]a niżej podpisany, niniejszym oŚwiadczam, że:

1. zapoznałem /zapoznałam się z Regulaminem Rady, Procedurą oceny i Wyboru
operacji w ramach poddziałania,,wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ'' objętego PRoW 2o14-2o2o
realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Lokalną strategią Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania ,,Razem dla Radomki'';

2. nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lubpowinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa tub powinowactwa W linii
bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany / a z tytułuprzysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą ubiegającym Śię o
udzielenie finansowego wsparcia w ramach Lokalnej stritójii Rozwóju
Lokalnej Grupy Działania ,,Razem dla Radomki'', jego zistępcańi prawnymilub członkami władz osoby prawnej ubiegające; się o udzielenie
finansowego wsparcia W ramach Lokalnej Strategii noŻwoju Lokalnej
Grupy Działania ,,Razem dIa Radomki'', (w przypadku stwierdlenia takiej
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o Ęm fakcieprzewodniczącego Rady lub osoby 9o zastępującej i wycofania siĘ z oceny
operacji przedłożonej przez tego Wnioskodawcę) - z zastrzeżeniem pkt 8;

3. przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia Rady niepozostawałem/łam W stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą
ubiegającym się o udzielenae finansowego wsparcia w ramach Lokalnej
strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Razem dla Radomki'', ani nie
byłem/łam członkiem władz wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie
finansowego wsparcia w ramach Lokalnej str;tegia Rozwoju Loka|nej
Grupy Działania ,,Razem dla Radomka" (w przypadku stwaerdrenia takiei
zależności zobowiązuję się do niezwłocżnego póinformowania o tym fakcióprzewodniczącego Rady tub osoby go zastępującej i wycofania się z oceny
operacji przedłożonej przez tego wnioskodawcę) - z zistrzeżeniem pkt 8;

4, nie pozostaję z wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie finansowego
wsparcia w ramach Lokalnej strategii Rozwoi u Lokalnej Grupy Działania
-Razem dla Radomki", w takim stosunku prawnym lub fańicznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstrónności (wprzypadku stwierdzenia takiej zateżności zobówiązuję się Jo
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewoanicz:ącójo Rady tub
osoby go zastępującej i wycofania się z oceny operacji przedło}onei irzeztego wnioskodawcę) - z zastrzeżeniem pkt 8;
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zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i

sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną Wiedzą;

zobowiązuje się równieź nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji ;

zobowaązuję się do zachowania W tajemnicy i zaufaniu Wszystkich informacji i

dokumentów ujawnionych mi lub Wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych
przeze mnie W trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te
powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny inie powinny być ujawnione
stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywaĆ kopii jakichkolwiek
pisemnych informacji;

okoliczności, o których mowa W pkt. 2 - 4, zachodzą W stosunku do
następujących wnioskodawców i przedłożonych przez nich operacii
(wnioskó16;) *;

9. W związku z sytuacjł o której mowa w pkt. 8, Wycofuję się z oceny
Wskazanych w pkt. 8 operacji.

(miejscowość, data) (czytelny podpis członka Rady
dokonującego oceny operacji)

* niepotrzebne skreślić

Ę

6.

7.

Lp. N umer
Wniosku

Imię i Nazwisko lub
naźWa

wnioskodawcv
Tytuł operacji

charakter
powiązania

1

2

3

lo


