Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
w związku z realizacją zadania publicznego
w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa procedury powoływania członków Zespołu Oceniającego wniosków na realizację inicjatyw
obywatelskich w ramach budżetu obywatelskiego Pomorza Zachodniego w związku z realizacją 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 dofinansowanie w ramach realizowanego zadania publicznego minimum 150 inicjatyw
obywatelskich w wysokości do 10.000 zł każda, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł w drodze co najmniej
jednego naboru.
4. Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem podziału inicjatyw na inicjatywy o zasięgu powiatowym (przy
założeniu udzielenia wsparcia max. 3 inicjatywom obywatelskich na powiat a co za tym idzie przeznaczeniem
kwoty max. 30.000,00 zł na powiat) i inicjatywy o zasięgu wojewódzkim.

POWOŁANIE ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
1. Na mocy uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie powołany wewnętrzny Zespół
Oceniający złożone wniosku na realizację inicjatyw.
2. Członkami Zespołu Oceniającego mogą być przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Operatora.
3. Członkami Zespołu Oceniającego nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym
naborze wniosków na realizację inicjatyw obywatelskich; osoby pozostające wobec Realizatorów w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

ZASADY PRACY ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
1. Udział w pracach Zespołu Oceniającego jest nieodpłatny. Członkom Zespołu nie przysługuje również zwrot
kosztów podróży.
2. Pracami Zespołu Oceniającego kieruje Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.
3. Członkowie Zespołu Oceniającego będą zobowiązani do podjęcia się oceny przedłożonych przez Operatora
wniosków na realizację inicjatyw obywatelskich w ustalonym terminie w oparciu o dostępne dokumenty z
wykorzystaniem możliwości technicznych generatora wniosków.
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4. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Zespół Oceniający w terminach określonych w Regulaminie
naboru wniosków na inicjatywę obywatelską w Rozdziale IV.
5. Zespół Oceniający dokonuje analizy wniosków oraz decyduje o pozytywnej weryfikacji, weryfikacji warunkowej
(po naniesieniu zaproponowanych przez członków zmian i uwag) lub weryfikacji negatywnej.
6. Wnioski na realizację inicjatyw obywatelskich w ramach Programu Społecznik oceniane są w oparciu o kryteria
określone w rozdziale II i III Regulaminu naboru wniosków na inicjatywę obywatelską bez konieczności
przyznawania punktów.
7. Po zatwierdzeniu wyników weryfikacji Zespołu Oceniającego, podsumowujących każdorazowy nabór następuje
ogłoszenie listy wniosków podlegających dalszemu procedowaniu, które publikowane są co najmniej na stronie
internetowej

www.karrsa.pl

oraz

na

stronie

www

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Zachodniopomorskiego w zakładce „Społecznik”.

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.
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