
 
Deklaracja przystąpienia 

do Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze 
ul. H. Sienkiewicza 11 

09-100 Płońsk 
                
Tel./fax 023 661 31 61                  NIP 567 175 90 16 

Regon 130946854 
 

 

 
 

Dane Członkowskie 
Nazwa  
podmiotu/instytucji/lub imię 
i nazwisko osoby fizycznej 

 

NIP  
Regon  
Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej podmiot 

 

Funkcja/stanowisko osoby 
reprezentującej podmiot 

 

Przynależność do sektora : 
/publiczny/społeczny/gospod 
arczy 

 

Nr wpisu do rejestru/KRS/  
Dane adresowe 

Miejscowość  
Ulica nr domu/ nr lokalu  
Kod i poczta  
E-mail  
Telefon  

Deklaracja przystąpienia  dla sektora publicznego, gospodarczego, społecznego 
 
Do reprezentowania nas w LGD - Przyjazne Mazowsze wyznaczamy: 
 
Nazwisko i imię   ..................................................................... 
 
Adres  ....................................................................................................................................... 
 
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszej deklaracji do prac niezbędnych przy 
rejestracji stowarzyszenia oraz  wynikajacych z  regulaminów i procedur LGD Przyjazne Mazowsze. 
 
Oświadczamy, że udostępnimy dokumentację potwierdzającą nasze doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów w przypadku kotroli LGD .(niniejszy punkt dotyczy tylko gmin) 
 

Podpis i pieczątka osoby reprezentującej 
podmiot/instytucję 

 

Załączniki : 
1.    Uchwała......................... 
2.    Pełnomocnictwo (dotyczy gmin) 

 

 



 

  
Deklaracja przystąpienia osoby fizycznej  

 
Po zapoznaniu sie ze statutem Stowarzyszenia LGD Przyjazne Mazowsze zobowiązuję się do przestrzegania 
jego  postanowień oraz prawnie przyjętych uchwał przez organy  LGD Przyjazne Mazowsze i deklaruję 
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 
Oświadczam, że w swietle ustawy z dnia 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z 
późn.zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i publikowanie dla celów związanych z 
działalnością Stowarzyszenia LGD przyjazne Mazowsze moich danych osobowych. 

......................................... 
Podpis 

 
Doświadczenie 

szczególnie istotne w realizacji działań projektów o charakterze podobnym do zakresu pomocy określonej dla 
osi 3 i 4 PROW oraz innych realizowanych na obszarach wiejskich, 
(Nazwa realizowanego projektu, czas miejsce i koszt realizacji projektu, źródło finansowania programu) 

 

Kwalifikacje  
Szkolenia kursy, szkolenia z zakresu rozwoju obszrów wiejskich 

 

 
Okres zamieszkania (pobyt stały) na terenie objętym LGD   w latach ................................................. 

 
Udokumetowana znajomość co najmniej jednego języka roboczego  UE ...................................................... 

 

 
 

.................................. ............................................................ 
Data, miejscowość  podpis 

wstępującego do LGD 


