
    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne nt. realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Obszarów Wiejskich 

Kanału Elbląskiego są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

* Przyczyny wyłączenia (należy wpisać odpowiednio numer do tabeli): 

1. Jest wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku oraz brał/a udział w przygotowaniu wniosku i uczestniczył/a w realizacji operacji stanowiącej przedmiot wniosku. 
2. Pozostaje z wnioskodawcą lub członkami władz wnioskodawcy w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej. 
3. Jest członkiem lub udziałowcem wnioskodawcy, członkiem władz wnioskodawcy lub przedstawicielem wnioskodawcy w KE LGD. 
4. Pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą lub innego rodzaju zależności służbowych. 
5. Jest mieszkańcem gminy, działa na rzecz gminy, której dotyczy wniosek.  
6. Udzielił skrajnych głosów lub głosy jego były nieważne w ocenie operacji/zadania. 

 

 

 

 

………………………………. 
 Pieczęć KE LGD 

REJESTR INTERESÓW CZŁONKÓW RADY KE LGD 

W ramach oceny ponownej oceny wniosków nr 3/2017, 4/2017 

Lp. Nazwa operacji/zadania Numer wniosku Imię i nazwisko członka Rady Przyczyny wyłączenia* 

1.  Podjęcie nowej działalności gospodarczej 

poprzez zakup środka trwałego mające na celu 

uzyskanie nowego źródła dochodu. 

3/2017/7/KE LGD 
Eryk Wąsowski 5 

2.  UTWORZENIE W ROGAJNACH FIRMY 

ZAJMUJĄCEJ SIĘ WYNAJMEM MASZYN 

ROLNICZYCH 

3/2017/12/KE LGD 
Piotr Szczepkowski 
Halina Cieśla 

5 
5 

3.  Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług projektowych 

3/2017/22/KE LGD Tomasz Koprowiak 5 

4.  Rozwój firmy ADS PLUS- oddział Iława poprzez 

rozbudowę infrastruktury, zakup sprzętu 

4/2017/6/KE LGD Zdzisław Patoła 5 
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turystycznego oraz stworzenie aplikacji i 

materiałów informacyjnych dla turystów. 

5.  ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTWA "SAMANI" W POWIECIE 

ELBLĄSKIM 

4/2017/13/KE LGD 
Dorota Białobrzeska 
Joanna Włodarska 

5 
5 

6.  Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności 

Kancelarii Rachunkowo-Prawnej 

4/2017/14/KE LGD Róża Krześniak 
Jadwiga Michalczyk 

5 
5 

 


