
Program wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018 

strona 1 z 2 
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REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ  
do spraw oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie miniprojektów 

złożonych w konkursie grantowym w ramach  
Programu wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła!” 2018 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 
 

§1 KOMISJA KONKURSOWA 
1. W skład komisji oceniającej wnioski złożone w konkursie grantowym organizowanym w 

ramach projektu pt. Program wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności 
siła! 2018”, zwanej dalej Komisją, wchodzą 3 osoby, w tym: 

 2 osoby wskazane przez stowarzyszenie 9dwunastych, zwane dalej Operatorem,  

 1 osoba wskazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, zwany 
dalej UMWP. 

2. Osoby wskazane przez Operatora do udziału w Komisji nie korzystają z członkostwa w 
stowarzyszeniu 9dwunastych, nie zasiadają w jego organach.  

3. Co najmniej 1 osoba wskazana przez Operatora powinna mieć doświadczenie w ocenie 
merytorycznej wniosków grantowych, kompetencje eksperckie w dziedzinie praw 
człowieka, dialogu międzykulturowego, różnorodności społecznej oraz wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

4. W skład Komisji nie będą powoływane osoby reprezentujące interesy organizacji 
pozarządowych, ubiegających się w danym postępowaniu konkursowym o dotację oraz 
pozostające z nimi w relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub 
interesowność. 

5. Warunkiem przyjęcia w skład Komisji jest złożenie oświadczenia o bezstronności, które 
następnie są załączane do protokołu prac Komisji. W przypadku wystąpienia 
okoliczności wskazujących na brak bezstronności lub interesowność osoby wchodzącej 
w skład Komisji, podlega ona wyłączeniu z prac Komisji. 

6. Skład komisji jest zatwierdzany przez Operatora uchwałą Zarządu. 
 

§2 SEKRETARZ / SEKRETARKA KOMISJI 
1. Zadaniem sekretarza / sekretarki Komisji jest organizacja i koordynacja prac Komisji 

oraz sporządzenie protokołu z oceny merytorycznej wniosków. 
2. Sekretarz / sekretarka Komisji nie uczestniczy w procesie oceny merytorycznej 

wniosków. 
 

§3 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW 
1. Do oceny merytorycznej kierowane są wnioski, które zgodnie z Regulaminem 

regrantingu przeszły pozytywnie proces oceny formalnej oraz ewentualnych 
uzupełnień. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji otrzymują od sekretarza / sekretarki kopie złożonych 
wniosków, które podlegają ocenie według Arkusza oceny merytorycznej, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby wchodzące w skład Komisji zapoznają się z treścią złożonych wniosków, a 
następnie dokonują samodzielnej oceny.  

4. Ocena każdego z wniosków zakończona jest rekomendacją dotyczącą przyznania 
dofinansowania w pełnej bądź niepełnej wnioskowanej kwocie (ze wskazaniem i 
uzasadnieniem kwoty), lub nieprzyznania dofinansowania. 
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5. Po skończonej ocenie osoby wchodzące w skład Komisji przekazują Arkusze oceny 
sekretarzowi / sekretarce Komisji. 

6. Sekretarz / sekretarka na podstawie otrzymanych arkuszy ocen sporządza listę 
rankingową, którą przedstawia Operatorowi. 

 
§4 PRZYZNAWANIE DOTACJI 

1. Decyzję o przyznaniu / nieprzyznaniu oraz wysokości dotacji  na realizację 
miniprojektu podejmuje Operator w drodze uchwały Zarządu 9dwunastych. 

2. Warunkiem przyznania dofinansowania jest otrzymanie przynajmniej 50% z całkowitej 
możliwej do uzyskania punktacji oraz przynajmniej 2 pozytywnych rekomendacji osób 
wchodzących w skład Komisji. 

3. Operator, realizując cele Programu określone w Regulaminie regrantingu, przeznaczy 
przynajmniej 60 % środków (24 000 zł) na dofinansowanie miniprojektów realizowanych 
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Pozostała część środków (16 000 zł) będzie 
mogła zostać wykorzystana na miniprojekty realizowane w gminach miejskich, 
wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Środki na dofinansowanie miniprojektów będą 
przyznawane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej z uwzględnieniem miejsca 
realizacji miniprojektu.  

4. W przypadku niewyczerpania puli środków w ramach jednego naboru wniosków 
Operator może w porozumieniu z UMWP zorganizować kolejny nabór wniosków. 

 
§5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Operatora. 
2. Wyniki konkursu, zawierające listę rankingową zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Operatora – 9dwunastych.org, odnośnik do nich znajdzie się w serwisie 
internetowym Wrota Podlasia. 

 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Od decyzji o przyznaniu / nieprzyznaniu dofinansowania nie przysługuje odwołanie. 
 
Załączniki: 
1. Arkusz oceny merytorycznej. 
 


