
 

Zał. Nr 1 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………. 
Adnotacja LGD (data wpływu, znak sprawy, ilość załączników) 

 
 
 

…………………………………………. 
Miejscowość, data 

 

 

FORMULARZ ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI 

Zgłaszam/y zamiar realizacji zadania pn. ………………………………………………….. wskazany w informacji 

umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. 

1. Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………… 

2. Adres siedziby / zamieszkania: …………………………………………………………………………………… 

3. Dane podmiotu:  Nr KRS: …………………………………………… 

   NIP: …………………………………………… 

4. Uwagi odnośnie realizacji zadania: ………………………………………………………………………………………….. 

5. Załączniki:  

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

3) …………………………………………….. 

 

       …………….………………………………………….. 
       podpis os. reprezentujących podmiot 
       

  



 

Zał. Nr 2 
………………………………………….. 

pieczęć LGD 
 

 
Rejestr złożonych formularzy w związku z ogłoszeniem zamiaru o realizacji operacji własnej 

pn. ……………………………………  
 

Lp. znak 
sprawy  

Nazwa Wnioskodawcy Gmina 
Wnioskodawcy 
/ inwestycji 

Termin 
wpłynięcia 
formularza 

1 …..    

….. …..    

 
 
 
 
 
…………………………………………………..   …………..…………………………………………….. 
Miejscowość i data     Podpis os. sporządzającej rejestr 
  



 

Zał. Nr 4 

Protokół z posiedzenia Rady zawiera co najmniej: 
- termin posiedzenia Rady 
- skład Rady obecny na posiedzeniu 
- informację dotyczącą oceny operacji, w tym co najmniej: 

- znak sprawy 
- tytuł projektu 
- zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru  
- informację o wykluczeniu z decyzji członków Rady, którzy nie podpisali deklaracji 

bezstronności dla danej operacji  
- data i podpis os. sporządzającej protokół 
 

- zał. do protokołu: rejestr interesów, który zawiera co najmniej: 
- zidentyfikowane grupy interesu, w tym co najmniej: władza publiczna 
- wskazanie członków Rady należących do grupy interesu 
- zestawienie dla poszczególnych operacji, wskazujące procentowy udział grupy interesu w 
głosowaniach: 

Znak sprawy % udział członków należących do władzy publicznej 
w głosowaniu 

…………………….. ……………………….. 

  



 

Zał. Nr 5 

 
 
 
 

Pieczęć LGD 

KARTA OCENY OPERACJI WŁASNEJ 

Temat konkursu: ……………………………………… 

Znak sprawy: ………………………………………………… 

1. Zgodność operacji z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju: 

 TAK NIE 

1.1. Czy projekt jest zgodny z celem głównym 
LSR pn. …………………………………………………………… 
 

  

1.2. Czy projekt jest zgodny z celem 
szczegółowym LSR pn. 
…………………………………………….……………………….. 

  

1.3. Czy projekt jest zgodny z LSR, w 
szczególności z przedsięwzięciem pn. 
…………………………………….. 

  

Zgodność operacji z LSR: 
 
 
 

 

Uzasadnienie zgodności z LSR: 
 
 
 

1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru: 

Lp. Nazwa kryterium: Liczba przyznanych punktów 

1   

2   

….   

Suma przyznanych punktów:  

Uzasadnienie zgodności z poszczególnymi lokalnymi kryteriami wyboru: 
 
 
 

 
 
……………………………………………………… 
Miejscowość i data 

 
 
……………………………………………. 
Podpis Przewodniczącego Rady 

 

  



 

Zał. Nr 6 

 

Uchwała nr …../20…. 
Rady Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 

z dnia ………….. 
 

 
w sprawie: wyboru / niewybrania do finansowania ramach Lokalnej Strategii Rozwoju operacji pt.: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Na podstawie §15 Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, Rada 
uchwala co następuje: 
 

§1 
 
1. Projekt pod tytułem: …………………………………….., złożony przez ……………………………………………. 
(nazwa, nr identyfikacyjny) zarejestrowany pod znakiem sprawy …………………………w zostaje wybrany / 
niewybrany do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 
– 2022. 
2. Ustala się kwotę wsparcia w wysokości ………………………………. 
 

§2 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:  



 

Zał. Nr. 7 

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY  

Ja ……………………., będący członkiem Rady Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, legitymujący się 
dowodem osobistym nr ……………… niniejszym oświadczam, że:  
zapoznałem/am się z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 

zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą 

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi oraz 

wytworzonych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny, w szczególności danych 

osobowych oraz sposobów ich ochrony i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej 

oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim 

zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

dotyczących ocenianej operacji 

nie jestem wnioskodawcą 

nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o 

dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie 

dofinansowania 

nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 

to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności 

co potwierdzam własnoręcznym podpisem w poniższym wykazie złożonych wniosków.  
Jednocześnie w przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny danej operacji. 

Lp. 
Znak 

sprawy 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

Gmina 
Wnioskodawcy / 

inwestycji 

Rodzaj powiązania z 
Wnioskodawcą/operacją* Podpis** 

1.       

* Rodzaje powiązań: 
WN – wnioskodawca 
PR – pracownik wnioskodawcy 
PO – pozostanie z wnioskodawcą w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu lub w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i lub związany z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z 
podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie 
IN – pozostanie z wnioskodawcą/operacją w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości 
** stanowi deklarację poufności i bezstronności dla danego projektu zgodnie z opisem powyżej  

………………………………      …………………………………….. 
       Data        Podpis  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.): 

1) Administratorem Danych jest Zarząd Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby z siedzibą w 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 1, 

2) Celem zbierania danych jest realizacja statutowych zadań. 

3) Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców danych wynikają z przepisów prawa. 

4) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 o stowarzyszeniach. 

 


