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Paweł Michałowski

Komisja Wyborcza informuje o og?oszeniu wyborów organizacji kandyduj?cych zgodnie § 15
ust 1 Ordynacji do sk?adu Komitetu Monitoruj?cego program Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW).

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym od 15 grudnia do 19 grudnia 2022 trwa kampania wyborcza
kandydatów a g?osowanie na cz?onka KM FEW trwa od 20 do 21 grudnia 2022 roku do
ko?ca dnia.

Kart? wyborcz? na cz?onka KM FEW, podpisan? przez reprezentanta/ów organizacji za
pomoc? podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistegoza
pomoc? e-dowodu, nale?y przes?a? w formie dost?pnej (zgodnie z ustaw? z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062)) , w
formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl , w tytule maila nale?y wpisa?
– Wybory do KM FEW 2021 - 2027.

Karta do g?osownia przes?ana po terminie lub w formie skanu podlega odrzuceniu bez
mo?liwo?ci odwo?ania.

Po opublikowaniu przez komisj? wyborcz? wyników wyborów, organizacje kandyduj?ce lub
organizacje bior?ce udzia? w g?osowaniu, które nie zgadzaj? si? z opublikowan? list? maj?
prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwo?awczej w ci?gu 3 dni od dnia og?oszenia
wyników wyborów. Protest powinien by? podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za
pomoc? podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesy?a
si? w formie dost?pnej, w formacie .pdf, drog? elektroniczn? na adres poczty elektronicznej: 
wrdpp@umww.pl, w tytule maila nale?y wpisa? – Protest _ Wybory do KM FEW 2021 - 2027.

Zanonimizowane zg?oszenia organizacji mo?na pobra? tu: 
https://cloud.umww.pl/s/EXCLCDFnacmPCrY 

Wi?cej informacji w og?oszeniu wyborczym (do pobrania poni?ej).

 

Do pobrania:

1. Uchwa?a nr 5 KW: 

2. Og?oszenie wyborcze: 

3. Karta wyborcza - obszary podstawowe: 

4. Karta wyborcza - LGD: 

5. Karta wyborcza - Transformacja energetyczna: 
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