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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019 w ramach 

projektu pn. Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 
 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ  
W KONKURSIE „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019 

 
DEKLARACJA CZŁONKA KOMISJI 
1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy Komisji Oceniającej (zwanej dalej Komisją), 

będącej organem oceniającym wnioski w konkursie „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – 
MIASTO ŁÓDŹ 2019 dotyczącym pakietów rozwojowych dla grup nieformalnych 
zakładających nowe organizacje (podmioty ekonomii społecznej) oraz dla organizacji 
planujących ekonomizację swoich działań.  

2. Komisja zostaje powołana przez realizatora konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA 
– MIASTO ŁÓDŹ 2019: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

 
Słowniczek 
  
3. Operator – Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (dalej Centrum 

OPUS)       z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10 - organizacja pozarządowa 
realizująca na terenie M. Łodzi konkurs w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, 
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy 
w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020). 

4. Pakiet rozwojowy- to wsparcie jakie grupa nieformalna /organizacja pozarządowa 
otrzyma w ramach niniejszego konkursu. Na pakiet rozwojowy składa się: wsparcie 
coacha/ doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy, szkolenie z zakresu zakładania 
organizacji oraz prowadzenia księgowości, udział w wizycie studyjnej oraz mikrowsparcie 
w kwocie do  5000 zł.  

5. Wnioskodawca – grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub organizacja pozarządowa bez 
działalności ekonomicznej, z terenu m. Łodzi, składająca wniosek na realizację działań 

6. Realizator – grupa nieformalna (min. 3 osoby) lub organizacja pozarządowa bez 
działalności ekonomicznej, z terenu m. Łodzi, realizująca dofinansowany pakiet 
rozwojowy – chcąca utworzyć organizację z działalnością ekonomiczną lub 
ekonomizować swoje działania (w przypadku organizacji już działającej). 

7. Działalność ekonomiczna - działalność odpłatna statutowa lub działalność gospodarcza.  

8. KO — Komisja Oceniająca powołana przez realizatora programu komisja do oceny 
wniosków na pakiet rozwojowy. 

 
§ 2 

Skład Komisji 
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1. W skład Komisji wchodzą minimum 3 osoby.  
2. W skład KO mogą wchodzić osoby, które działają i zamieszkują na terenie woj. 

łódzkiego, mają doświadczenie w udziale i pracy ekspertów oceniających wnioski, 
minimum dwa lata doświadczenia w realizacji projektów. Płci i wieku nie określa się.  

3. Członkowie KO nie mogą być związani z uczestnikami projektu stosunkiem osobistym 
lub służbowym, który mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności  w ocenie.  

4. Przed rozpoczęciem pracy każdy członek Komisji podpisuje Deklarację bezstronności, 
które stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

Zadania Komisji 
1. Zadaniem KO jest dokonanie oceny merytorycznej poprawnych pod względem 

formalnym wniosków o przyznanie pakietu rozwojowego na podstawie kryteriów 
określonych w Karcie Oceny Merytorycznej, której wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do 
Regulaminu. 

 
§ 4 

Tryb pracy Komisji 

1. KO ocenia wnioski rozstrzygając na posiedzeniach jedynie wnioski sporne, o ile takie 
będą.  

2. Posiedzenie KO w sytuacji spornej rozpoczyna się od wyboru Przewodniczącego  
i Protokolanta Komisji, po którym następuje zapoznanie jej członków ze złożonymi 
wnioskami, jak również przekazanie Kart Oceny Merytorycznej, o których mowa w  
§ 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Do zadań Przewodniczącego należy przewodniczenie pracom KO (w tym 
prawidłowego sporządzenia dokumentacji z posiedzenia oraz reprezentowanie KO na 
zewnątrz). 

4. KO ocenia wnioski sporne nie dłużej niż 3 dni robocze liczone od dnia pierwszego 
posiedzenia. 

5. Komisja podejmuje uchwały większością głosów  

6. Przebieg każdego posiedzenia utrwalany jest w protokole podpisywanym przez 
Przewodniczącego i Protokolanta Komisji. 

7. Protokół zawiera co najmniej: 

a. określenie terminu posiedzenia; 

i. b)  listę obecności członków Komisji na posiedzeniu; 

b. listę Wniosków spornych poddanych pod ocenę; 

c. wyniki oceny Wniosków (w przypadku protokołu z drugiego ewentualnie z trzeciego 
posiedzenia) 
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d. informacje na temat innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg 
posiedzenia. 

5. Posiedzenia zamyka Przewodniczący.  
 

§ 5 
Zasady oceny 

1. Oceny formalnej dokonuje koordynator projektu. 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym. 

3. Każdy Wniosek jest oceniany przez dwóch członków KO na podstawie kryteriów 
określonych w Karcie Oceny Merytorycznej będącej załącznikiem nr 2 do Regulaminu, 
o której mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. Oceny przyznane przez Oceniających są 
sumowane i dzielone przez ich liczbę. Drugim etapem oceny merytorycznej jest 
prezentacja przed Komisją, w skład której będą wchodziły co najmniej 3 osoby. 
Komisja ocenia prezentację zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej będącej 
załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

4. Do otrzymania pakietu rozwojowego kwalifikować się będą wnioski, które otrzymały 
co najmniej 30 punktów. 

5. W przypadku, kiedy kilku wnioskom zostanie przyznana jednakowa liczba punktów, 
dofinansowane zostaną te wnioski, które otrzymają wyższą ocenę punktową z 
prezentacji.   

6. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 

§ 6 
Inne postanowienia 

 
1 Szczegółowe warunki wypłaty przyznanego pakietu rozwojowego określa umowa 
zawarta pomiędzy wspartą grupą, a Centrum OPUS.  
2 Wyniki konkursu podlegają  upublicznieniu poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Centrum OPUS 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ  
 
 

DEKLARACJA CZŁONKA KOMISJI 
 

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

(imię i nazwisko), 
 
po zapoznaniu się z listą podmiotów aplikujących do konkursu „OWES NA LEPSZY START” 
EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019, 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 organizacji lub instytucji, która złożyła wniosek do konkursu „OWES NA 
LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2019. 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 Oceniającej osobom 
trzecim. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z regulaminem pracy Komisji 
Oceniającej i zobowiązuję się go przestrzegać. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych. 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) administratorem zebranych danych osobowych jest Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS, z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10  
2) moje dane osobowe będą przetwarzane, w związku z realizacją przez Centrum Promocji i 

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – 
MIASTO ŁÓDŹ 2019 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, 
sprawozdawczości i ewaluacji Konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO 
ŁÓDŹ 2019 mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 

 
 
 
 
 

____________________    _____________________ 
                      Data i miejsce                            Podpis 
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