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W związku z pkt. 3 Porządku Obrad Walnego Zebrania Członków zaplanowanego na 17. listopada 

2015 poniżej przedstawiamy KONIECZNE WYMOGI jakie MUSI spełnić KAŻDY kandydat na Członka 

Rady Oceniającej Wnioski: 
 

1. Kryteria wynikające ze Statutu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór(§ 29, pkt. 4): 

 wykształcenie co najmniej średnie; 

 ukończone szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich lub 

podejścia LEADER (spełnieniem tego kryterium, będą także obowiązkowe szkolenia dla 

Kandydatów dla Członków Rady zorganizowane po naborze kandydatów); 

 doświadczenie w realizacji lub ocenie projektów ze środków publicznych lub prywatnych – 

spełnieniem tego kryterium jest także realizacja projektów opiewających na niewielkie kwoty 

np. ze środków gminy czy fundacji, należy także dostarczyć dokumenty potwierdzające 

to doświadczenie, szczegóły pkt.2. 

2. Komplet dokumentów od osoby kandydującej do Rady Oceniającej Wnioski MUSI zawierać: 

 krótką informację (max. 500 znaków) na temat kandydata o jego doświadczeniu w ocenie 

bądź realizacji projektów; informacja ta zostanie przesłana do pozostałych członków 

Stowarzyszenia, po zakończonym naborze, aby mogli zapoznać się ze zgłoszonymi 

kandydaturami; 

 CV zgodne z obowiązującymi standardami – koniecznie zawierające informacje o  spełnieniu 

warunków określonych w Statucie Stowarzyszenia (§ 29, pkt. 4); 

 do CV należy załączyć dokumenty potwierdzające wynikające z życiorysu doświadczenie 

w realizacji lub ocenie projektów (certyfikaty, dyplomy, umowy, zaświadczenia etc.); 

 rekomendacja do Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór, jako wymóg formalny wynikający ze 

Statutu LGD. 

3. Pełnomocnictwo WYMAGANE do reprezentacji w Radzie: 

 PEŁNOMOCNICTWO DLA REPREZENTANTA SAMORZĄDU – niezbędne jest pełnomocnictwo 

wójta lub burmistrza wystawione na KONKRETNĄ osobę, wyznaczoną z ramienia samorządu 

do reprezentacji w Radzie  

 PEŁNOMOCNICTWO DLA REPREZENTANTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – niezbędna jest 

uchwała walnego zebrania członków danego stowarzyszenia lub fundacji, dotycząca 

wskazania KONKRETNEJ osoby do reprezentacji w Radzie Oceniającej Wnioski LGD 

Partnerstwo Ducha Gór  

 PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – może być reprezentowany 

jedynie przez samego siebie, nie ma możliwości, aby do uczestnictwa w Radzie LGD 

oddelegować swojego pracownika; 

Dokumenty należy dostarczyć do Biura LGD osobiście, pocztą, faksem lub drogą mailową 

najpóźniej do 4. listopada 2015 r. (wyjątkiem są uchwały, które muszą podjąć organizacje 

pozarządowe, ponieważ mogą one nie zdążyć ze zwołaniem Walnego Zebrania do 4.11.2015). 

Natomiast pozostałe kandydatury zgłoszone po tym terminie lub zawierające niepełną dokumentację 

– nie będą rozpatrywane. W przypadku zgłaszania kandydatury droga elektroniczną – należy 

oryginały dokumentów dostarczyć najpóźniej do 13.11.2015 r. 
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