REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI
w związku z realizacją projektu pn.: „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO
w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa procedury powoływania członków Komisji Oceniającej Wnioski o udzielenie
mikrodotacji i prac Komisji w ramach realizacji projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”
realizowanego przez Koszalińską Agencja Rozwoju Regionalnego SA, zwaną dalej Operatorem
stanowiącego część realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030 – Priorytet 1.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku.
3. W ramach Projektu w województwie zachodniopomorskim planuje się przyznanie minimum 256
mikrodotacji w wysokości do 5 tys. zł każda o łącznej wartości 1 280 000 zł, w drodze min.
1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 48 przyznane zostanie grupom nieformalnym
i grupom samopomocowym – wnioskujących bez Patrona.
4. Alokacja środków na rok 2022 wynosi dla:
• młodych organizacji i dla grup nieformalnych składających wniosek wraz z Patronem
(w tym o charakterze samopomocowym) - 64 mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł. każda,
o łącznej wartości 320 000 zł, po 80.000 zł dla każdego z Oferentów;
• grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie (bez Patrona) – 12 mikrodotacji
w wysokości do 5 tys. każda o łącznej wartości 80.000 zł, po 20.000 zł dla każdego
z Oferentów.
POWOŁANIE KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI
1. W terminie od 02.03.2022 r do 16.03.2022 r. można zgłaszać Operatorowi na formularzu
zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) kandydatury na członków Komisji
Oceniającej Wnioski dla powiatów: M. Koszalin, koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego,
białogardzkiego.
2. Formularze (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy fio2020@karrsa.pl
lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres
Koszalińskiej
Agencji
Rozwoju
Regionalnego
S.A.,
ul.
Przemysłowa
8,
75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR/KOW/MIKRODOTACJE NOWEFIO - 2022”.

3. Komisja Oceniająca Wnioski zostanie każdorocznie powołana decyzją Prezesa Zarządu.
4. W skład Komisji Oceniającej Wnioski nie mogą wchodzić reprezentanci podmiotów biorących
udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje, a także osoby pozostające wobec Realizatorów
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności.
UZUPEŁNIENIE SKŁADU KOMISJI OCENIAJACEJ WNIOSKI
1. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Komisji Oceniającej Wnioski następuje poprzez złożenie
do Operatora pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
2. Operator w celu uzupełnienia składu Komisji Oceniającej Wnioski zamieszcza przynajmniej na
stronie www.mikrodotacje-mil.karrsa.eu ogłoszenie o naborze na członka Komisji Oceny
Wniosków, wykorzystując wzór formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu). Nabór nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.
ZASADY PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI
1. Udział w pracach Komisji Oceniającej Wnioski jest nieodpłatny na zasadach wolontariatu.
Z każdym członkiem zostanie podpisane porozumienie wolontariackie, które zostanie rozliczone
na podstawie ewidencji czasu pracy.
2. Wynagrodzenie członków Komisji Oceniającej Wnioski wynosi 120 zł za godzinę.
3. Członkowie Komisji Oceniającej Wnioski będą zobowiązani do podjęcia się oceny merytorycznej
przedłożonych przez Operatora wniosków o udzielenie mikrodotacji w ustalonym terminie na
podstawie dostępnych dokumentów z wykorzystaniem możliwości technicznych generatora
wniosków.
4. Wszystkie wnioski ocenione pod względem merytorycznym umieszczone zostaną na listach
rankingowych według malejącej liczby punktów. Przewiduje się możliwość utworzenia
odrębnych list rankingowych dla:
a) młodych organizacji i dla grup nieformalnych składających wniosek wraz z Patronem (w tym
o charakterze samopomocowym);
b) grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie (bez Patrona).
5. W skład KOW wchodzić będą uprawnieni przedstawiciele Operatora, organizacji
pozarządowych, znający specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych, autorytety
znające specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych. KOW powołana będzie przez
Prezesa Zarządu. Dla zapewnienia przejrzystości i niezależności pracy ekspertów, dane członków
Komisji oceniających poszczególne wnioski, zostaną utajnione.
6. Każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie i niezależnie przez dwóch członków KOW. Ocena
wniosku stanowiła będzie średnią z ocen przyznanych przez dwóch członków KOW.

7. Członkowie KOW dokonują oceny merytorycznej na podstawie wytycznych zawartych w karcie
oceny merytorycznej. Swoją ocenę przedstawiają na piśmie, w oparciu o system punktów
przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz z uzasadnieniem oceny.
8. Komisja Oceniająca Wnioski, na podstawie ocen zawartych w kartach oceny merytorycznej,
ustala listy rankingowe projektów przeznaczonych do dofinansowania. Znajdują się na nich
wszystkie wnioski ocenione merytorycznie, uszeregowane od najwyższej do najniższej uzyskanej
liczby punktów. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania (oceny
strategicznej), wniosek musi uzyskać od każdego z oceniających punktację w wysokości
minimum 24 pkt w części oceny merytorycznej. Dofinansowanie otrzymają Wnioskodawcy,
których średnia ocena znajduje się najwyżej na listach rankingowych aż do wyczerpania puli
środków przewidzianych na dany rok.
9. Na etapie oceny merytorycznej eksperci mogą wskazać uchybienia formalne i wówczas wniosek
może zostać oceniony negatywnie formalnie.
10. W przypadku, gdy wniosek został oceniony przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica
w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 30%), wniosek
kierowany jest do oceny trzeciego eksperta a przydzielona przez niego liczba punktów
wynikająca z oceny merytorycznej (i jeśli dot. strategicznej) jest ostateczna i wiążąca.
11. Po zatwierdzeniu wyników przez Prezesa Zarządu, następuje ogłoszenie wyników konkursu.
Listy projektów przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami będą
opublikowane na stronie internetowej www.mikrodotacje-mil.karrsa.eu i FB Operatora,
a także wywieszone w siedzibie Operatora.
12. Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których
sporządzona zostaje lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.
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.

Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Deklaracja poufności i bezstronności

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI
w ramach projektu pn.: „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
I.

Imię i nazwisko kandydata

II.

Telefon komórkowy

III.

Adres e-mail

IV.

Opis doświadczenia kandydata

V.
DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI DLA NASTĘPUJĄCYCH
POWIATÓW:
Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki

Oświadczam, że:
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3) Zapoznałem się z Regulaminem wyboru członków i prac Komisji Oceniającej Wnioski oraz
Regulaminem konkursu na mikrodotacje.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest:

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 7
5-216 Koszalin
W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod wskazanym adresem poczty elektronicznej: iod@karrsa.pl
Dane zostają powierzone do przetwarzania Operatorowi - Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach projektu pn.
„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”, którego Realizator jest uczestnikiem, a w
szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu. Dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
dysponenta środków, Operatora lub realizatora projektu kontrole i audyt w ramach
projektu pn. „„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023”, w celu prawidłowej realizacji zadań, o których
mowa w punkcie 4, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.
9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie
zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania
mikrodotacji w ramach konkursu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu pn. „MIKRODOTACJE,
LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 20212023”, oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
12. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

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

Deklaracja poufności i bezstronności
„Ja niżej podpisana/podpisany, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny i
rekomendacji wniosków o udzielenie mikrodotacji składanych przez Wnioskodawców w ramach projektu
pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
2021-2023” Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Poprzez złożenie niniejszej deklaracji,
potwierdzam, że zapoznałam/em się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny
i wyboru wniosków, w tym z regulaminem Komisji Oceniającej Wnioski w ramach projektu
„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 20212023”.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki, zgodnie z posiadaną wiedzą. Jeżeli
okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją okoliczności mogące
budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu oceny, jednak nie
później niż przed rekomendacją wniosków.
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi
ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu
oceny.”

Imię i nazwisko

Podpis

Data

