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Załącznik nr 2 do Procedur oceny i wyboru operacji własnych LGD 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                  ………………………………………                                                                               
                                                                                                                                            pieczęć LGD 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI CZŁONKA RADY 

 

Ja, niżej podpisany / podpisana niniejszym oświadczam, że: 

– zapoznałem się z przepisami krajowymi dotyczącymi wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (LSR), 

-zapoznałem/am się z Regulaminem Rady, 

- listą wniosków, które będą podlegać ocenie, 

-wyrażam zgodę na udział w procedurze oceny i wyboru projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

- jeżeli w trakcie trwania procedury oceny / wyboru projektów zaistnieją okoliczności mogące budzić uzasadnione 

wątpliwości co do mojej bezstronności w ocenie wybranych projektów ze względu na mój formalny lub nieformalny 

związek z podmiotem zgłaszającym projekt lub osobisty udział w procesie jego przygotowania bezzwłocznie 

wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego projektu. Zaistnienie opisanej okoliczności zgłoszę 

Przewodniczącemu Rady przed rozpoczęciem procesu oceny i rekomendacji projektów. Nie wiem o występowaniu 

żadnych innych okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości osób trzecich co do mojej bezstronności.  

W razie trudności w dokonaniu przeze mnie oceny, czy dana okoliczność ma taki charakter, zobowiązuje się o tej 

okoliczności poinformować Przewodniczącego Rady. Jednocześnie deklaruję, iż powierzone mi obowiązki związane  

z oceną i wyborem projektów będę wykonywał/a bezstronnie, rzetelnie i starannie a wszelkie informacje i dokumenty 

ujawnione mi w związku z realizacją przedmiotowej procedury zachowam w tajemnicy. 

 

         ………………………………………..                                              ……………………………………………
               data, miejscowość                                                                                   czytelny podpis członka Rady 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR  

dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na obszarze LGD „PRYM”  

 
 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

Nazwa operacji 
 

 

Nr operacji wg 

kolejności wpływu  

i daty złożenia 

wniosku 

 

Data przeprowadzenia oceny merytorycznej: 

 

Nazwa 

wnioskodawcy 

 

Operacja w ramach 

działania LSR LGD 

„PRYM” objętego 

PROW 2014 – 2020: 

 operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

 operacje nie dotyczące rozwoju przedsiębiorczości 

 zadania grantowe 

 operacje własne 

 

Kryteria zgodności operacji z LSR: TAK NIE 

Czy realizacja 

operacji przyczyni się 

do osiągnięcia celów 

głównych  LSR: 

I: Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc 

pracy do 2022r. 

  

II: Zrównoważony rozwój na obszarze LGD do 2022r. 
  

Czy realizacja 

operacji przyczyni się 
I.1: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości do 2022r. 
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do osiągnięcia celów 

szczegółowych LSR: 
II.1: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw 

lokalnych do 2022r. 

  

II.2: Rozwój infrastruktury lokalnej do 2022r. 
  

Czy operacja jest 

zgodna  

z planowanymi 

przedsięwzięciami: 

I.1.1: Przedsiębiorcze dorzecze Warty i Bzury 
  

II.1.1: Aktywni dla siebie i regionu   

II.2.1: Infrastruktura lokalna – nasze mocne strony  
  

Czy operacja 

realizuje wskaźniki 

produktu LSR: 

liczba podmiotów gospodarczych w systemie REGON, które 

otrzymały wsparcie w ramach LSR 

 
 

 

liczba imprez i wydarzeń zorganizowanych w ramach LSR   

liczba publikacji 
  

liczba podmiotów działających w sferze kultury wspartych w ramach LSR 
  

liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc infrastruktury 

kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej 

  

Czy operacja 

realizuje wskaźniki 

rezultatu LSR: 

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR, w tym 

samozatrudnienie 

  

liczba osób uczestniczących w imprezach i wydarzeniach 
  

liczba osób, które zapoznały się z publikacjami 
  

liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

  

 

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR  

(proszę krótko wykazać, że ocenianą operację należy uznać za rekomendowaną w ramach LSR): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Głosuję za      UZNANIEM*    /      NIEUZNANIEM*     operacji za zgodną z LSR 

 

 

 

 

                                                      ……………………………………………… 
                                                                                          czytelny podpis członka Rady 

(*niepotrzebne skreślić) 

 

 

Instrukcja wypełnienia Karty Oceny Zgodności operacji z LSR: Ocenę zgodności operacji z LSR dokonuje każdy 

członek Rady przy pomocy Karty Oceny Zgodności operacji z LSR stawiając znak „X” w kolumnie TAK/NIE przy 

danym celu ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciu i wskaźnikach.  

 

Operację można uznać za zgodną z LSR, kiedy realizuje co najmniej jeden z celów ogólnych i co najmniej 

jeden z celów szczegółowych LSR oraz jest zgodna z jednym z przedsięwzięć. 

 

 

 

 

           ……………………………………………… 
            czytelny podpis członka Rady 


