Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
w związku z realizacją zadania publicznego
w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa procedury powoływania członków Komisji Oceny Wniosków o udzielenie mikrodotacji i prac
Komisji w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez
Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwaną dalej Operatorem, na mocy umowy podpisanej z
Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku.
3. Planuje się przyznanie w ramach realizowanego zadania publicznego minimum 500 mikrodotacji w wysokości
do 3 tys. zł. każda, o łącznej wartości 1 500 tys. zł. w drodze min. jednego naboru.
4. Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem podziału województwa na 5 subregionów, przy czym
o przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej:
a) Miasto Szczecin, powiat policki
b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
d) Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki
e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

POWOŁANIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
1. W terminie od 5 marca

2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. można zgłaszać Operatorowi na formularzu

zgłoszeniowym (ZAŁĄCZNIK NR 1) kandydatury na członków Komisji Oceny Wniosków.
2. Formularze (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik2018@karrsa.pl lub
pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE”.
3. Członkami

Komisji

Oceny

Wniosków

mogą

zostać

przedstawiciele

Samorządu

Województwa

Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.
4. Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym
naborze na mikrodotacje; osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
5. Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru,
dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne,
dotychczasowe kontakty itp.).
6. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu pod warunkiem ujęcia wyczerpującego uzasadnienia.

1

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

7. Zebrane i zweryfikowane formalnie formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane Zarządowi Województwa
Zachodniopomorskiego celem powołania Komisji Oceny Wniosków w drodze uchwały – odrębne dla każdego z
5 subregionów.

ZASADY PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
1. Udział w pracach Komisji Oceny Wniosków jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie przysługuje również zwrot
kosztów podróży.
2. Pracami Komisji Oceny Wniosków kieruje Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Oceny Wniosków będą zobowiązani do podjęcia się oceny merytorycznej przedłożonych
przez Operatora wniosków o udzielenie mikrodotacji w ustalonym terminie w oparciu o dostępne dokumenty z
wykorzystaniem możliwości technicznych generatora wniosków.
4. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków w terminach określonych w
Regulaminie konkursu na mikrodotacje w Rozdziale IV.
5. Przewiduje się utworzenie odrębnej listy rankingowej dla każdego subregionu, przy założeniu, że w jednym
subregionie można przyznać min. 100 inicjatyw oddolnych. Pozostałe pozytywnie zweryfikowane i ocenione
wnioski o udzielenie mikrodotacji znajdą się na liście rezerwowej. Dla każdego z naborów została określona
inna liczba mikrodotacji dofinansowana ze środków Programu Społecznik 2018.
6. Komisja Oceny Wniosków, na podstawie ocen zawartych w generatorze wniosków, ustala listę rankingową
projektów przeznaczonych do dofinansowania dla każdego subregionu odrębnie. Znajdują się na niej wszystkie
wnioski ocenione merytorycznie, uszeregowane od najwyższej do najniższej uzyskanej liczby punktów.
7. Na etapie oceny merytorycznej eksperci mogą wskazać uchybienia formalne i wówczas wniosek może zostać
oceniony negatywnie formalnie. W takim przypadku wniosek nie podlega dalszej ocenie merytorycznej a na
liście rankingowej figuruje z przyznaną ilością punktów 0.
8. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek o udzielenie mikrodotacji musi
uzyskać w poszczególnych punktach oceny w wysokości minimum 60% punktów.
9. Po zatwierdzeniu protokołem Komisji Oceny Wniosków wyników podsumowujących każdorazowy nabór
następuje ogłoszenie wyników konkursu. Listy projektów przeznaczonych do dofinansowania w danym
subregionie wraz z przyznanymi kwotami są publikowane co najmniej na stronie internetowej www.karrsa.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny.
2. Zmiana zostanie zatwierdzona przez właściwy organ administracji publicznej i opublikowana co najmniej na
stronie internetowej Operatora.

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz zgłoszeniowy
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNIK 2018

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
I.

Imię i nazwisko kandydata

II.

Numer telefonu

III.

Telefon komórkowy

IV.

Adres e-mail

V.

Opis doświadczenia kandydata

VI.
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJACH OCENY WNIOSKÓW DLA NASTĘPUJĄCYCH

SUBREGIONÓW:

Nr

Opis subregionu

1.

Miasto Szczecin, powiat policki

2.

Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

3.

powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

4

Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

5

powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

zaznaczyć w
kratce
znakiem X
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Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. Nr 133 poz. 883)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru wniosków o udzielenie
mikrodotacji w ramach Programu SPOŁECZNIK.
4) Zapoznałem się z Regulaminem wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków oraz Regulaminem
konkursu na mikrodotacje.

..................................................................................
(data i czytelny podpis kandydata)
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