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Prawa i obowiązki członka Komitetu oraz zastępcy członka Komitetu 

Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy mają prawo do: 

1) udziału w głosowaniach oraz do dyskusji na posiedzeniach Komitetu; 

2) przedstawiania stanowisk i opinii reprezentowanych środowisk; 

3) konsultowania się z reprezentowanymi środowiskami (z zastrzeżeniem statusu 

procedowanych dokumentów jako nieoficjalnych do czasu podjęcia przez 

Komitet decyzji w danej sprawie); 

4) uczestnictwa w pracach grup roboczych; 

5) wnioskowania o powołanie grupy roboczej; 

6) wnioskowania o informacje związane z zagadnieniami rozpatrywanymi przez 

Komitet (określając w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu termin  

i formę ich udzielenia); 

7) dostępu do dokumentów odnoszących się do rozpatrywanych kwestii 

niezależnie od etapu prac nad tymi dokumentami;  

8) wnioskowania o zaproszenie na posiedzenie Komitetu osób właściwych ze 

względu na rozpatrywaną kwestię; 

9) wnioskowania za pośrednictwem sekretariatu Komitetu o realizację ekspertyz 

z obszaru dotyczącego FENG na potrzeby Komitetu lub grupy roboczej; 

10) wnioskowania o organizację za pośrednictwem sekretariatu Komitetu szkoleń  

z obszaru dotyczącego FENG dla członków Komitetu i ich zastępców; 

11) udziału w szkoleniach, o których mowa w pkt 10; 

12) otrzymania jako partnerzy, będący członkami Komitetu, finansowania kosztów  

wymienionych w § 9 ust. 7 Regulaminu; 



13) otrzymania jako partnerzy określeni w art. 8 ust. 1 lit. b), c) i d) rozporządzenia 

ogólnego, będący członkami Komitetu, finansowania kosztów wskazanych w § 

9 ust. 8 Regulaminu; 

14) zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli obrady odbywają się poza 

miejscem zamieszkania (w przypadku gdy nie ma zapewnionego dojazdu oraz 

zakwaterowania), z uwzględnieniem, że przy jednoczesnej obecności na 

posiedzeniu członka Komitetu i zastępcy finansowanie przysługuje za zgodą 

Instytucji Zarządzającej zarówno członkowi Komitetu, jak i jego zastępcy; 

15) wnioskowania o przedstawienie informacji na temat stopnia realizacji 

wybranych rekomendacji pochodzących z badań ewaluacyjnych; 

16) wnioskowania o realizację danego posiedzenia Komitetu w jednej  

z przewidzianych form; 

17) uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych dotyczących obszarów szczególnie 

ważnych dla reprezentowanego przezeń środowiska. 

Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy mają obowiązek: 

1) aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu, w tym udziału  

w głosowaniach; 

2) głosowania w trybie obiegowym; 

3) informowania o planowanej nieobecności na posiedzeniu Komitetu; 

4) uczestniczenia w posiedzeniu Komitetu zastępcy w przypadku planowanej 

nieobecności członka Komitetu; 

5) przedstawiania opinii reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu 

oraz przekazywania tym środowiskom informacji zwrotnej o postępie 

wdrażania programu; 

6) informowania i promowania programu w reprezentowanych środowiskach; 

7) zapoznania się z postępami w zakresie osiągania poszczególnych celów 

programu; 

8) zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na 

posiedzeniu Komitetu; 



9) zapoznania się z przedstawionymi przez sekretariat Komitetu dokumentami 

poświęconymi wdrażaniu programu; 

10) proponowania ewentualnych rozwiązań usprawniających realizację programu; 

11) analizowania propozycji Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian programu; 

12) zapewnienia poinformowania Przewodniczącego Komitetu o zmianach  

w składzie Komitetu; 

13) ujawnienia ewentualnego konfliktu interesów dotyczącego swojej osoby  

i wyłączenia się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten konflikt może 

dotyczyć; 

14) podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach organizowanych za 

pośrednictwem sekretariatu Komitetu; 

15) podpisania i złożenia oświadczenia, o którym mowa w §2 ust. 5 pkt 1 

Regulaminu. 


