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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY
1. Konflikt interesów powstaje w sytuacji, gdy członek Rady posiada interes prywatny, który wpływa
lub może wpłynąć na bezstronne i obiektywne wykonywanie jego obowiązków związanych z
oceną operacji w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
2. Niniejsza procedura zawiera zapisy mające na celu wykluczenie możliwości powstania konfliktu
interesów oraz wprowadza obowiązek ich ujawniania w sytuacji, gdy uniknięcie konfliktu
interesów nie jest możliwe.
3. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady
podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia
okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności
4. Z mocy prawa wykluczeniu podlegają:
 osoby składające wniosek
 osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem podmiotu składającego wniosek lub
pracownikiem wnioskodawcy,
 osoby spokrewnione w pierwszej linii z wnioskodawcą
 w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady.
5. W celu umożliwienia identyfikacji i oceny charakteru możliwych powiązań członków Rady
z wnioskodawcą prowadzi się Rejestr Interesu Członków Rady, który stanowi Załącznik nr 1 do
Regulaminu Rady. Przed posiedzeniem na którym będą oceniane wnioski o przyznanie pomocy
członek Rady składa do biura LGD informacje na potrzeby wypełniania Rejestru interesów członka
Rady. Rejestr interesów prowadzi biuro LGD.
6. W głosowaniu, dyskusji i podejmowaniu uchwał nad wyborem operacji obejmującym ocenę
zgodności operacji z LSR i ocenę operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru oraz protestów od
rozstrzygnięć organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji nie bierze udziału członek
Rady, którego udział w dokonywaniu wyboru operacji może wywołać wątpliwości, co do jego
bezstronności.
7. W przypadku wykluczenia poszczególnych członków Rady prawomocność posiedzenia i
podejmowania uchwał wymaga obecności co najmniej połowy niewykluczonych członków Rady.
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