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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Wiejskich Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Jak zostać członkiem Rady LGD  
 

Rada składa się z przedstawicieli wybranych przez Walne Zebranie Członków.  

To tylko  i wyłącznie Rada jest odpowiedzialna za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. 

Członkowie Rady powinni mieć wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych 

ze środków UE.                                              

Obecnie Rada LGD liczy 13 osób.                                                     

 W Radzie żadna z grup interesów nie może mieć więcej niż 49% głosów. To oznacza, że 

przedstawiciele sektora publicznego nie mogą mieć liczyć więcej niż 6 osoby, to samo obowiązuje 

pozostałe grupy: mieszkańcy czy stowarzyszenia nie mogą mieć więcej niż 6 przedstawicieli. 

Dzięki temu Rada  jest reprezentacją wszystkich sektorów skupionych w stowarzyszeniu.   

  

Obowiązki członka Rady LGD:  

- ocena i wybór projektów do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. ocena 

zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, ocena zgodności z ogłoszeniami o naborze, 

ocena racjonalności i zasadności kosztów projektów 

- przygotowanie dokumentów do przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu, tj. uchwał, list 

rankingowych oraz wniosków w zakresie przeznaczonym dla LGD, 

- udział w szkoleniach związanych z oceną wniosków, 

- gotowość do udziału w spotkaniach, wyjazdach po godzinach pracy i weekendy                                         

- przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Rady.   

  

Korzyści z członkostwa w Radzie: 

 - zdobywanie wiedzy i doświadczenia w ocenie projektów współfinansowanych z UE,  

- możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe,  

  

Aby zostać członkiem Rady należy :                                                            

- być członkiem stowarzyszenia - mieszkać i aktywnie działać na obszarze działania LGD 

„Kraina Dinozaurów” tj. gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie,, Ozimek, Turawa,  

Zawadzkie, Zębowice. 

- wykazać się znajomością podejścia LEADER i znajomością Lokalnej Strategii Rozwoju,  

- mieć doświadczenie  lub wiedzę z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł   

   zewnętrznych,  

- być gotowym do pracy na posiedzeniach Rady 

- być osoba skrupulatną i zdyscyplinowaną, rzetelną i gotową do bezstronnej oceny wniosków.  

 Do Rady zostaną wybrane osoby, które łącznie spełnią następujące warunki  
 

 

Pisemne zgłoszenie wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienia 

warunków  należy przesłać do biura LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’ –  

na trzy dni przed Walnym Zebraniem Członków.  
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