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LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" 
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1 Tomasz Futera TAK TAK

2 Beata Gozdal TAK LGD-DWiLS/I/1/1.2.1.TIT/2021 TAK

 Wnioskodawca znany członkowi Rady. Wyłączenia z oceny w związku z 

podejrzeniem o brak obiektywności w ocenie.

3 Ewa Joanna Giza TAK

LGD-DWiLS/I/4/1.2.1.TIT/2021            

LGD-DWiLS/I/5/1.2.1.TIT/2021 TAK

Wnioskodawcy znani członkowi Rady. Wyłączenie z oceny w związku z 

podejrzeniem o brak obiektywności w ocenie.

4 Justyna Bogusz TAK

LGD-DWiLS/I/6/1.2.1.TIT/2021             

LGD-DWiLS/I/7/1.2.1.TIT/2021 TAK

Wnioskodawcy znani członkowi Rady. Wyłączenie z oceny w związku z 

podejrzeniem o brak obiektywności w ocenie.

5 Jerzy Kostrzewa NIE TAK

6 Paweł Grzegorz Woźniak NIE TAK

7 Dariusz Niedziela TAK TAK

8 Grażyna Smyk NIE TAK

9 Marek Kowalski NIE TAK

10 Mariusz Wiktor Sienkiewicz TAK

LGD-DWiLS/I/6/1.2.1.TIT/2021             

LGD-DWiLS/I/7/1.2.1.TIT/2021 TAK

Wnioskodawcy znani członkowi Rady. Wyłączenie z oceny w związku z 

podejrzeniem o brak obiektywności w ocenie.

11 Dawid Tarnowski TAK TAK

12 Milena Zadurska TAK LGD-DWiLS/I/3/1.2.1.TIT/2021 TAK

Wnioskodawca znany członkowi Rady. Wyłączenie z oceny w związku z 

podejrzeniem o brak obiektywności w ocenie.

13 Janina Wicha TAK TAK

Sekretarz Rady LGD      

Beata Gozdal

Przewodniczący Rady LGD                                                                          

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

REJESTR INTERESÓW POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM"  Z DNIA 10 LISTOPADA 2021 r. - NABÓR 1/2021

grupy interesu*

*

1. Podstawową grupą interesu jest  władza publiczna. Do grupy tej można zaliczyć:

- wójtów, burmistrzów

- pracowników gmin i jednostek podległych, w szczególności osoby zajmujące kierownicze stanowiska

- członków rady gminy/miasta

- sołtysów

nawet wówczas, jeżeli osoby te reprezentują w radzie sektor inny niż publiczny.

2. Poza władzą publiczną w organie decyzyjnym mogą występować inne grupy interesu, np:

- podmioty gospodarcze związane z jednym rodzajem działalności/branżą, w szczególności, gdy dana branża została wskazana w LSR jako branża o szczególnym znaczenia dla danego obszaru działania

- osoby zaliczające się do jednej z grup defaworyzowanych określonych w LSR

- grupy zawodowe

Członek Rady

22,22% 11,11% 66,67%9 2 1 6

Warunki niezbędne do prawidłowego wyboru operacji do dofinansowania:

1. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu (Art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013*)

2. co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi (Art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013)

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Grupa interesu - grupa członków/reprezentantów członków organu decyzyjnego, połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, grupa osób między którymi zachodzą wzajemne powiązania

Definicja nie odnosi się do relacji członków Rady z wnioskodawcami lub operacjami (w takiej sytuacji występuje "konflikt interesów"). Grupy interesu nie należy również automatycznie utożsamiać z sektorem, np. społecznym czy gospodarczym.
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