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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – 
EDYCJA 2020 ” w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY MIKRODOTACJI 
W KONKURSIE „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021” 

 

§ 1 
1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy Komisji Oceny Mikrodotacji (zwanej dalej KOM), 
 
będącej organem oceniającym wnioski w konkursie „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE 

INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych  

z zakresu rozwoju lokalnego z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej 

współpracy międzysektorowej. 
 
 

2. KOM zostaje powołana przez realizatora konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE 

INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021”: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 

Regulskiego – Świętokrzyskie Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach. 

 

Słowniczek 

 

1. Operator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Świętokrzyskie 
 
Centrum FRDL z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78 - organizacja pozarządowa realizująca 

konkurs w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. 

Konkurs realizowany jest na terenie następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: 

włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, opatowskiego, 

staszowskiego, sandomierskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 09.00.00: Włączenie społeczne i walka  

z ubóstwem, Działanie 09.03.00: Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020). 
 
2. Subregion południowy – obszar działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, obejmujący następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, 

jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski. 
 
3. Mikrodotacje – środki na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych 

(minimum 3 osoby), których działania będą przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału 

społecznego. Środki w wysokości do 5000 zł mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji 

inicjatywy opisanej we wniosku.  
4. Wniosek – formularz aplikacyjny o wsparcie w ramach konkursu (Załącznik nr 4 do regulaminu). 
 
5. Wnioskodawca – grupa nieformalna, tj. min. 3 osoby zamieszkałe na terenie subregionu 
południowego lub organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie subregionu południowego.   

w w w . s o w e s . p l  



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

6. Grupa nieformalna - nie posiadająca osobowości prawnej, rozumiana jako grupa co najmniej 

trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku 

publicznego. Jednocześnie żadna z osób wchodzących w skład grupy nieformalnej nie może pełnić 

funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej. Równocześnie każda z osób 

występujących w grupie nieformalnej musi być osobą pełnoletnią i zamieszkałą (w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego) na terenie subregionu południowego 
 
7. Komisja Oceny Mikrodotacji (KOM) – powołana przez Operatora w celu oceny merytorycznej 

wniosków, osoby wchodzące w skład KOM podpiszą oświadczenie o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych z realizatorami projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(ŚOWES)” .  
§ 2 

 

Skład Komisji Oceny Mikrodotacji 
 

1. W skład KOM wchodzi 5 osób. 
 
2. W skład KOM wchodzą osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów i ocenie 
wniosków o przyznanie środków finansowych. 
 
3. Przy wyborze członków KOM zachowana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji. 
 
4. Członkowie KOM nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym  

lub służbowym, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności w ocenie. Każdorazowo 

przed rozpoczęciem oceny wniosku, członek KOM podpisuje Deklarację bezstronności, która stanowi 

załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

5. Osoby wchodzące w skład KOM podpisują oświadczenie o braku powiązań osobowych  

i kapitałowych z realizatorami projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(ŚOWES)” . 

 

§ 3  
Zadania Komisji 

 

Zadaniem KOM jest dokonanie oceny merytorycznej poprawnych pod względem formalnym 

wniosków o przyznanie mikrodotacji na podstawie kryteriów określonych w Karcie Oceny 

Merytorycznej, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 

 

§ 4  
Zasady oceny 

 
1. Oceny formalnej dokonuje specjalista ds. rozwoju ekonomii społecznej i PES na podstawie Karty 
oceny Formalnej, która jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu.  
2. KOM dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym. 
 
3. Każdy Wniosek jest oceniany niezależnie przez dwie losowo wybrane osoby spośród członków 

KOM na podstawie kryteriów określonych w Karcie Oceny Merytorycznej będącej załącznikiem nr 2 

do Regulaminu konkursu, o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.  
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Ostateczna liczba punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej stanowi średnią arytmetyczną 
ocen przyznanych przez członków KO. 
 

4. Aby uzyskać pozytywną ocenę i kwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać 
minimum 55 pkt za ocenę merytoryczną u każdego z oceniających. 
 
5. W przypadku wystąpienia rozbieżności u oceniających wynoszącej co najmniej 30 punktów  
z całości oceny merytorycznej, oceny dokonuje trzeci członek KOM i jego ocena jest wiążąca. 
 
6. Po przeprowadzonej ocenie, na stronie internetowej www.sowes.pl zamieszczona zostanie lista 

rankingowa wniosków, na której wnioski zostaną uszeregowane w kolejności od największej  

do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, wraz z informacją o przyznaniu mikrodotacji/ 

umieszczeniu wniosku na liście rezerwowej/braku przyznania mikrodotacji. W przypadku, kiedy kilku 

wnioskom zostanie przyznana jednakowa liczba punktów, o kolejności zamieszczenia ich  

na liście rankingowej decyduje data wpływu do Operatora.  
7. KOM na dokonanie oceny jednego wniosku ma maksymalnie 3 dni robocze.  
8. Ocena KOM jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
 

 

§ 5 
 

Inne postanowienia 
 

1 Szczegółowe warunki wypłaty przyznanego dofinansowania określa umowa zawarta pomiędzy 

wspartą grupą nieformalną/organizacją, a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 

Regulskiego. 
 

2 Wyniki konkursu podlegają upublicznieniu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej 
www.sowes.pl i www.frdl.kielce.pl 
 
 
 
 

 

Załączniki do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Mikrodotacji: 
 

Załącznik nr 1 – Deklarację bezstronności członka KOM 
 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z realizatorami projektu 
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRACY KOMISJI OCENY MIKRODOTACJI 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA KOMISJI  

 

Numer wniosku: 
 

Nazwa aplikującego 
 

podmiotu: 

 

Niniejszym oświadczam, że ja, ………………………..……………………………………………. 
 

(imię i nazwisko) 

 

po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym do konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE 
 

INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021 ” w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, nie jestem w sposób bezpośredni związany z daną organizacją lub 

instytucją. 
 

Oznacza to, że zarówno ja, jak i członkowie mojej rodziny nie są czynnymi członkami  

lub/i pracownikami Wnioskodawcy, który złożył wniosek do konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES  

NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021 ” w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”. Oświadczam także, że nie brałem/-am udziału  

w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w żadnej formie. Ani ja ani członkowie mojej rodziny nie 

będą w sposób bezpośredni uczestniczyć w realizacji projektów, które uzyskają wsparcie finansowe 

w ramach niniejszego konkursu, ani czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. 
 

Ponadto, zobowiązuję się do nieujawniania przebiegu prac Komisji Oceny Mikrodotacji osobom 
trzecim. 
 
 

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji Oceny Mikrodotacji  

i zobowiązuję się go przestrzegać. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 
 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 

Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod 

adresem: centrum@frdl.kielce.pl  
2.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym 
 
w konkursie „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2021”  

w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”, 

organizowanym przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i C 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   
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). 
 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora  

oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. tj. pracownikom  

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich 

obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych tj. dostawcom usług 

IT tj. SUPremis. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Administratora oraz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniącego rolę 

Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020, mającego siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w związku  

z kontrolą, audytem projektu. 
 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody  

na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania mikrodotacji w ramach 

konkursu. 
 
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Projektu oraz do zakończenia 
archiwizowania dokumentacji. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski można kierować na 

adres: centrum@frdl.kielce.pl  
8. Skargę  na  działania Administratora  można wnieść  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  
Osobowych.  
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………….. 
 

Data, miejscowość i podpis  
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