
  

 
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że Zarząd Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, działając na 
podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia, uchwalonego w dniu 17 grudnia 2015 r. 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszeniem ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zaprasza 
członków Stowarzyszenia do zgłaszania swoich kandydatur na funkcję Mężów Zaufania. 

Mężowie Zaufania będą tworzyć dwuosobowy zespół, którego podstawowym celem będzie 
czuwanie nad pracami Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia ,,WIR”- Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju, a w szczególności nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji, 
poprawności dokumentacji i zgodności formalnej w zakresie złożonych wniosków w poszczególnych 
naborach. 

Nadto realizując swoje obowiązki, Mężowie Zaufania będą brać udział w szkoleniach Rady i 
będą obecni jako obserwatorzy podczas przeprowadzania testów kompetencji członków Rady. 
Mężowie Zaufania będą współpracować z Organami Stowarzyszenia w zakresie czynności 
związanych z pracą Rady i podczas ich posiedzeń będą mieć głos doradczy.  

Za każdy dzień, w którym odbywania posiedzenia Rady, Mąż Zaufania otrzyma dietę. 
Wysokość diet ustala Zarząd. 

 
Zgodnie z § 15 ust. 3 Regulaminu Rady, kandydaci na Mężów Zaufania muszą posiadać 

doświadczenie z wdrażania programu Leader, a w szczególności:  
1) zrealizować minimum jeden projekt z programu PROW 2007-2013,  
2) wykazać się pracą w jednym z: 

a) organów stowarzyszenia  
b) organie decyzyjnym  

 
Kandydaturę należy zgłosić poprzez wypełnienie załączonego Kwestionariusza i złożenie go 

osobiście lub przesłanie listem poleconym na adres Biura Stowarzyszenia w terminie do 15 sierpnia 
2016 r.  

Zarząd spośród zgłoszonych kandydatów wybierze w drodze uchwały dwóch Mężów 
Zaufania, a informacja o wyborze podana zostanie do dnia 25 sierpnia 2016 r. na stronie www.wir-
lgd.org.pl  oraz zostanie zamieszczona na tablicy w Biurze Stowarzyszenia. 

Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn 
zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów. Wszelkie pytania dotyczące naboru kandydatów 
proszę kierować bezpośrednio do biura Stowarzyszenia, pod nr tel. 91 578 43 78. 

 
Z poważaniem 
Prezes Zarządu 
Elżbieta Rink 
 
 
 
 


