
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 z dnia 11.01.2023 r. Komisji Wyborczej 
 
 
 

Ogłoszenie naboru uzupełniającego do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW) 

 
 
 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) działając na podstawie art. 17 ust. 3 
ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 10 ust. 1 Procedury naboru 
uzupełniającego organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Fundusze 
Europejskie Dla Wielkopolski 2021-2027 będącej załącznikiem do Uchwały nr 12 Komisji Wyborczej 
z dnia 11.01.2023 r. (dalej: Ordynacja): 
 
Ogłasza nabór uzupełniający organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego 
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW) 

 

1. Nazwa programu: 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) 

 

2. Obszary tematyczne : 

1) jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej 
programem: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

 

3. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1. 

 

4. Zgłoszenia organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka 
KM FEW od 13 stycznia 2023 r. do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 24.00. 

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2. 

 

5. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEW, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za 
pomocą: 

 profilu zaufanego lub 

 podpisu kwalifikowanego lub 

 podpisu osobistego e-dowód, 

który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do  WRDPP  na adres 
poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl w tytule maila/pisma ePUAP należy wpisać: „NABÓR 
UZUPEŁNIAJACY DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”. 

 

6. Kryteria oceny podmiotów oraz wagi punktowe: 

A. Potencjał organizacji pozarządowej (kandydata) do uczestniczenia w pracach KM (w tym 
finansowy, osobowy, merytoryczny) - WAGA 20 pkt. 

Ocenie podlega min.: 

mailto:wrdpp@umww.pl


1. budżet roczny organizacji 

2. liczba wolontariuszy 

3. zasoby ludzkie organizacji, które mają doświadczenie w zakresie funduszy unijnych np. informacje nt: 

a) koordynacji projektów finansowanych ze środków UE; 

b) pracę w zespole realizującym projekty finansowane ze środków UE; 

c) ocena projektów finansowanych ze środków UE; 

d) praca w zespołach eksperckich w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 
(czy podano 

konkretne dane np. numery projektów, w jakich programach, jakie funkcje pełniły wskazane osoby). 

B. Reprezentatywność oraz doświadczenie organizacji pozarządowej (kandydata) w zakresie 
prowadzenia działalności w obszarze tematycznym, w którym dokonano zgłoszenia - WAGA 20 pkt. 

1. ocena czy organizacja jest podmiotem reprezentatywnym dla podmiotów działających w obszarze, w 
którym kandyduje organizacja, ocenie podlegają: 

a) zapisy w statucie; 

b) najważniejsza działalność (kluczowe dla odbiorcy w tym obszarze); 

c) w czyim imieniu wypowiada się organizacja kandydująca i dlaczego (kogo będzie reprezentować w 
KM)? 

2. udział w ciałach dialogu społecznego (w jakich ciałach, na czym polega udział) 

3. doświadczenie za okres 5 lat W OBSZARZE, w którym składany jest formularz, przez ocenę np.: 

a) nazwy projektów (czego dotyczyły, jaki był ich obszar oddziaływania, jaka była wartość finansowa 
projektów); 

b) jakie inne działania merytoryczne organizacja podejmowała w tym obszarze; 

4. ocena reprezentatywności oraz doświadczenia pod względem orientacyjnego udziału jaki stanowi 
działalność organizacji w OBSZARZE, w którym składany jest formularz pod względem: 

a) finansowym; 

b) merytorycznym; 

c) osobowym. 

C. Udział w procesie programowania i konsultowania programu - WAGA 20 pkt. 

1. oceni podlega udział w programowaniu programu PT FE 2021-2027 na lata (udział w programowaniu, 
pracach grupy roboczej, wysłuchanych publicznych, udział w konsultacjach społecznych) ocenia się: 

a) udział organizacji lub jej formalnych reprezentantów 

- czy był to udział aktywny czy bierny? 

- czy brano udział w spotkaniach czy podano miejsce i datę spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

- na czym polegał udział w poszczególnych etapach 

- czy był to udział formalny? 

- czy zostały zgłoszone uwagi do programu? 

D. Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz zatrudnienia / doświadczenia 
zawodowego przedstawicieli organizacji mogącego być wykorzystane w KM - WAGA 20 pkt. 

E. Czy reprezentantka/reprezentant organizacji brała/brał udział w pracach Komitetu Monitorującego 
perspektywy 2009-2013 oraz 2014-2020 - WAGA 5 pkt. 

F. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach związanych z 
udziałem w pracach KM i sposób kontaktu z organizacjami - WAGA 15 pkt. 



 

 

UWAGA: 

1. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, podpisać przez reprezentanta/ów 
organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu 
osobistego e-dowód, następnie przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”. 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany. 

3.  W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 
dotyczy”. 

4. Formularz przesłany tylko w formie skanu nie będzie rozpatrywany! 

 

 

 


