
 

Regulamin prac Komisji Oceny Wniosków  

w ramach programu „mikroDOTACJE” 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin dotyczy pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach programu „mikroDOTACJE” 

realizowanego w ramach zadania publicznego „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji 

pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – Program „mikroDOTACJE””, realizowanego przez Fundację 

Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie.  

2. Komisja Oceny wniosków jest podmiotem uprawnionym do oceny formalnej i merytorycznej 

wniosków o mikrodotacje, złożonych w programie.  

3. Komisja Oceny Wniosków pracuje w oparciu o regulamin programu oraz załączone do niego karty 

ocen wniosków o mikrodotacje.  

 

§2 

1. Komisja Oceny Wniosków składa się z nie mniej niż z czterech osób tj. członków Komisji.  

2. W skład Komisji Oceny Wniosków wchodzi przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin wyznaczony przez 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Fundacji Sektor 3. 

3. Przedstawiciel Fundacji Sektor 3 przeprowadza jedynie ocenę formalną złożonych wniosków o 

mikrodotacje, jest osobą odpowiedzialną za organizacje pracy Komisji Oceny Wniosków i nie ocenia 

merytorycznie złożonych wniosków o mikrodotacje.  

4. W skład członków Komisji Oceny Wniosków wchodzą również przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, które nie biorą udziału w programie i złożą deklarację bezstronności oceny wniosków o 

mikrodotacje.  

5.Nabór członków Komisji ze strony organizacji pozarządowych następuje przez Fundację Sektor3, na 

podstawie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) do pracy w Komisji. Wybór 

członków Komisji ze strony organizacji pozarządowych następuje wg kolejności zgłoszeń oraz 

dostępności danej osoby do udziału w pracy w Komisji Oceny Wniosków.  

6. W przypadku wystąpienia braku bezstronności, o której mowa w Oświadczeniu o bezstronności 

(załącznik nr 2 do Regulaminu), osoby zasiadające w Komisji Oceny Wniosków są zastępowane a 

przeprowadzone przez nich oceny wniosków o mikrodotacje, przed wystąpieniem możliwości 

stronniczej oceny, nie tracą ważności. W przypadku wystąpienia braku bezstronności ze strony 

przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin biorącego udział w pracach Komisji, Urząd wyznacza na jego 

miejsce nową osobę. W przypadku wystąpienia braku bezstronności ze strony przedstawiciela 

organizacji pozarządowych, Fundacja wskazuje nową osobę do pracy w Komisji Oceny Wniosków wg 

zapisów pkt. 5. 



 

6. Udział w pracy Komisji Oceny Wniosków jest nieodpłatny a członkowie Komisji są niezależni co do 

opinii.  

 

§3 

1. Osoby zasiadające w Komisji Oceny Wniosków i uprawnione do oceny merytorycznej, samodzielnie 

dokonują oceny złożonych wniosków o mikrodotacje zgodnie z regulaminem programu i poczuciem 

odpowiedzialności za wydatkowanie środków publicznych.  

2. Wnioski podlegające ocenie merytorycznej przekazywane są członkom Komisji w formie kopii lub 

skanu, w formie ciągłej do czasu oceny ostatniego złożonego wniosku o mikrodotację, jednak nie później 

niż do dnia 2 listopada 2016 roku.  

3. Ocena złożonych wniosków o mikrodotację w roku 2016 odbywa się w okresie od   … do …. a z 

przebiegu prac przedstawiciel Fundacji Sektor 3 sporządza protokół wraz z imienną listą członków 

Komisji.  

4. Po otrzymaniu wszystkich merytorycznych kart ocen przez członków Komisji, przedstawiciel Fundacji 

Sektor 3 dokonuje ich zestawienia wg punktacji i formularza podsumowania oceny merytorycznej oraz 

udostępnia je członkom Komisji do ostatecznego zatwierdzenia.  

5. Po zatwierdzeniu listy zestawienia i podsumowania przez Komisję Oceny Wniosków, Fundacja Sektor 

3 publikuje na stronie internetowej www.sektor3.szczecin.pl/mikrodotacje wyniki pracy Komisji Oceny 

Wniosków wraz z listą wniosków wybranych do finansowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sektor3.szczecin.pl/mikrodotacje


 

załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Formularz zgłoszeniowy do pracy w Komisji Oceny Wniosków w ramach programu „mikroGRANTY” 

Imię i nazwisko  

Przynależność do organizacji 
pozarządowych (jakie?) 

 

Dane kontaktowe  

Doświadczenie w ocenie wniosków i 
projektów (opis, informacja gdzie) 

 

Doświadczenie w realizacji zadań 
publicznych (opis, informacja o 
prowadzonych działaniach i zajmowanych 
stanowiskach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

Oświadczenie o bezstronności i poufności 

 

Po zapoznaniu się z listą organizacji, które złożyły wnioski o mikrodotacje w ramach programu 

„mikroDOTACJE”, niniejszym oświadczam, że ja ……………………………………………………………………………………, 

nie mam powiązań formalnych z żadną organizacji składających wniosek. Oznacza to, że zarówno ja, jak 

i członkowie mojej rodziny nie jesteśmy czynnymi członkami i/lub pracownikami tych organizacji ani nie 

braliśmy udziału w przygotowaniu złożonych przez nie wniosków.  

 

W przypadku otrzymania wniosku o mikrodotację, który formalnie wiąże się z moją osobą, deklaruje 

swoją rezygnację z pracy w Komisji Oceny Wniosków.  

 

Ponadto zobowiązuję się do nie ujawnienia przebiegu prac Komisji osobom trzecim i wyników konkursu 

do czasu ich oficjalnego przekazania zainteresowanym podmiotom. Oświadczam, również, że znam i 

akceptuję regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków jak również Regulamin Programu „mikroDOTACJE”.  

 

 

_____________________ 

data i własnoręczny podpis 


