
               
   

Projekt „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO”   

dofinansowano  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 

Konkurs grantowy „100-lecie Niepodległej Polski” 

 
§1 

Komisja Konkursowa 

 

1. W skład Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach Konkursu pt.: „100-lecie 

Niepodległej Polski” realizowanego w ramach Projektu „GPS III Sektora – profesjonalna 

nawigacja w BCO” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

wchodzi 6 osób, w tym: 

- 4 osoby (przedstawiciele Gmin, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, 

działaczy społecznych, itp.) 

- 2 osoby (przedstawiciele Organizatora Konkursu – Fundacji „Koalicja dla Młodych” 

Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej). 

2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie organizacji ubiegających się  

o dofinansowanie w Konkursie. 

3. Spośród powołanych członków komisji wyłoniony zostanie Przewodniczący Komisji  

i protokolant 

- lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu  

4. Warunkiem uczestnictwa w pracach 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. 

5. Skład komisji jest zatwierdzany przez Organizatora uchwałą Zarządu. 

 

§2 

Ocena merytoryczna wniosków 

 

1. Ocenie merytorycznej dokonywanej przesz Komisję Konkursową podlegają Wnioski,  

które pozytywnie przeszły ocenę formalną, dokonywaną przez Organizatora Konkursu  

na podstawie karty oceny formalnej. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji zapoznają się z treścią złożonych Wniosków,  

a następnie dokonają samodzielnej oceny na specjalnie do tego przygotowanych kartach 

oceny merytorycznej.   

3. Ocena każdego Wniosku zakończona jest rekomendacją przyznania dofinansowania  

w pełnej lub niepełnej kwocie (wraz z uzasadnieniem) lub nieprzyznaniem dofinansowania. 

4. Na podstawie oceń członków powołanej Komisji zostanie utworzona lista rankingowa 

dofinansowanych Wniosków, która przedstawiona zostanie Organizatorowi. 

 

 

 



               
   

Projekt „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO”   

dofinansowano  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

§3 

Przyznanie dofinansowania 

  

1. Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie zatwierdzona Uchwałą Zarządu Fundacji 

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. 

2. W ramach Konkursu Komisja może udzielić dofinansowania min. 8 Wnioskom, na kwotę 

max. 20 000 zł. Kwota pojedynczej dotacji nie może być wyższa niż 2 500 zł. 

 

§4 

Ogłoszenie wyników 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu komisji Konkursowej. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

www.koalicjadlamlodych.org.pl oraz przekazane Grantobiorcom drogą e-mailową. 

3. od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

http://www.koalicjadlamlodych.org.pl/

