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REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW I PRAC 

KOMISJI  OCENY WNIOSKÓW 

w związku z realizacją zadania publicznego 

w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK 2022-2024 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa procedury powoływania członków Komisji Oceny Wniosków o udzielenie 

mikrodotacji i prac Komisji w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Program Społecznik        

2022-2024” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwaną dalej 

Operatorem, na mocy umowy podpisanej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. 

2. Zadanie publiczne jest realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. 

3. Planuje się przyznanie w ramach realizowanego zadania publicznego minimum 585 mikrodotacji na 

rok w wysokości do 5 000,00 zł. każda, o łącznej wartości 2.925.000,00 zł w drodze minimum 

jednego naboru. 

4. Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem podziału województwa na 5 subregionów, przy czym  

o przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej: 

A. MIASTO Szczecin, powiat policki, 

B. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski, 

C. powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki, 

D. Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki, białogardzki, 

E. powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki. 

 

POWOŁANIE KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

1. W terminie od 1 lutego 2022 roku do 20 marca 2022 roku odbędzie się  nabór do Komisji Oceny 

Wniosków. 

2.   Informacja o naborze zostanie udostępniona min. na stronie internetowej 

www.spolecznik.karrsa.pl. 

3. Formularze zgłoszeniowe  (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy 

spolecznik@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres 

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem 

„NABÓR/KOW/MIKRODOTACJE”. 

4. Pracami Komisji Oceny Wniosków kieruje Przewodniczący odrębnie dla każdego z 5 subregionów. 

5. Kadencja członków Komisji Oceny Wniosków trwa do momentu zakończenia zadania publicznego pn. 

„Program Społecznik 2022-2024”.  

http://www.spolecznik.karrsa.pl/
mailto:spolecznik@karrsa.pl
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6. Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać m.in. przedstawiciele Operatora, przedstawiciele 

Województwa,  przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów, 

przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – jako głos doradczy; 

7. Liczba członkiń/członków Komisji nie może przekroczyć 5 osób. 

8. Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być reprezentanci podmiotów biorących udział w 

ogłoszonym naborze na mikrodotacje, a także osoby pozostające wobec Realizatorów w takim 

stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności. 

9. Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór 

obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie 

społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).  

10. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu pod warunkiem przedstawienia 

wyczerpującego uzasadnienia. 

11. Zebrane i zweryfikowane formalnie formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane Zarządowi 

Województwa Zachodniopomorskiego celem powołania Komisji Oceny Wniosków w drodze uchwały 

– odrębnie dla każdego z 5 subregionów. 

 

UZUPEŁNIENIE SKŁADU KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

1. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Komisji Oceny Wniosków następuje poprzez złożenie do 

Operatora pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.  

2. Operator w celu uzupełniania składu Komisji Oceny Wniosków z grona przedstawicieli różnych 

środowisk,  w tym samorządów lokalnych i ekspertów zamieszcza przynajmniej na stronie  

www.spolecznik.karrsa.pl ogłoszenie o naborze uzupełniającym  na członka Komisji Oceny 

Wniosków, wykorzystując wzór formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu).  

3. Ponowny nabór dotyczy wyłącznie sytuacji uzupełnienia składu o przedstawicieli niebędących 

przedstawicielami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego i Operatora.   

4. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Oceny Wniosków przedstawiciela 

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Operatora, w ich miejsce wchodzą osoby 

wskazane odpowiednio przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Operatora. 

 

ZASADY PRACY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

1. Udział w pracach Komisji Oceny Wniosków jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie przysługuje 

również zwrot kosztów podróży. 
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2. Członkowie Komisji Oceny Wniosków będą zobowiązani do podjęcia się oceny merytorycznej 

przedłożonych przez Operatora wniosków o udzielenie mikrodotacji w ustalonym terminie na 

podstawie dostępnych dokumentów z wykorzystaniem możliwości technicznych generatora 

wniosków. 

3. Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez członków Komisji Oceny Wniosków w terminach 

określonych w rozdziale IV Regulaminu konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik   

2022-2024.  

4. Przewiduje się utworzenie odrębnej listy rankingowej dla każdego subregionu przy założeniu, że  

w jednym subregionie można przyznać min. 117 mikrodotacji w ciągu roku. Pozostałe pozytywnie 

zweryfikowane i ocenione wnioski o udzielenie mikrodotacji znajdą się na liście rezerwowej. 

Minimalną liczbę mikrodotacji przewidzianych na poszczególne nabory zawiera Regulamin konkursu 

na mikrodotacje Programu Społecznik  2022-2024.  

5. Operator na podstawie wyników prac Komisji Oceny Wniosków ustala listę rankingową projektów 

przeznaczonych do dofinansowania dla każdego subregionu odrębnie. 

6. Na etapie oceny merytorycznej  Komisja Oceny Wniosków może wskazać uchybienia formalne  

i wówczas wniosek może zostać oceniony negatywnie pod względem formalnym. W takim przypadku 

wniosek nie podlega dalszej ocenie merytorycznej, a na liście rankingowej figuruje z przyznaną ilością 

punktów 0.  

7. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek o udzielenie 

mikrodotacji musi uzyskać średnią oceny z ocen w każdym z kryteriów w wysokości minimum 60%.   

8. W przypadku przyznania oceny poniżej zakładanego minimum członek Komisji Oceny Wniosków 

zobowiązany jest w ramach karty oceny merytorycznej do pisemnego uzasadnienia tej oceny. 

9. Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków każdorazowo zatwierdza się protokołem, po czym następuje 

ogłoszenie wyników konkursu. Listy projektów przeznaczonych do dofinansowania w danym 

subregionie wraz z przyznanymi kwotami są publikowane przez Operatora co najmniej na stronie 

internetowej www.spolecznik.karrsa.eu. 

10.  Przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego chcący pełnić rolę 

głosu doradczego w danym naborze powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, 

dla którego będą pełnić rolę głosu doradczego (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie 

społeczne, dotychczasowe kontakty itp.). Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu 

pod warunkiem przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia. 

11. Kandydatury osób pełniących rolę głosu doradczego są akceptowane w drodze uchwały Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

http://www.spolecznik.karrsa.eu/
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. 

2. Wprowadzone zmiany będą każdorazowo akceptowane przez Samorząd Województwa 

Zachodniopomorskiego i opublikowane co najmniej na stronie internetowej Operatora. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Oceny Wniosków w ramach Programu 
Społecznik  2022-2024.  

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata - głos doradczy w ramach Programu Społecznik 

2022-2024. 
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 
W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNIK 2022-2024 

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Koszalińska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., dokładne informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się w Załączniku nr 
2 do Regulaminu WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI  OCENY WNIOSKÓW w związku z realizacją zadania 
publicznego w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK  2022-2024 
 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  NA  CZŁONKA  KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

I. Imię i nazwisko kandydata  

II. Numer telefonu  

III. Adres e-mail  

IV. Opis doświadczenia kandydata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  

DEKLARUJĘ  WOLĘ  UDZIAŁU  W  KOMISJACH  OCENY WNIOSKÓW 
 DLA NASTĘPUJĄCYCH SUBREGIONÓW: 
 

 

Nr 

 

Opis subregionu 

 

zaznaczyć 

w kratce 

znakiem X 

1. Miasto Szczecin, powiat policki  
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2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski  

3. powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki  

4 Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki, białogardzki  

5 powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki  

Oświadczam, że: 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
3) Zapoznałem się z Regulaminem wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków oraz 

Regulaminem konkursu na mikrodotacje. 
4) Nie jestem członkiem organu statutowego  podmiotu biorącego udział w ogłoszonym 

naborze na mikrodotacje lub osobą pozostającą wobec Realizatorów w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności. 
                                                                                  

                                                                                         ................................................................................. 

                                                                                           (data i czytelny podpis kandydata) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z  art. 6 ust. 1 a 
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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu 
realizacji „Programu Społecznik 2022-2024”poprzez udział w pracach Komisji Oceny Wniosków. 
 
…………………………………………. 

(data i czytelny podpis kandydata) 
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                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Kto jest administratorem danych 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Przemysłowa 8 
75-216 Koszalin 

Inspektor ochrony danych (IOD) 
Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
email iod@karrsa.pl 
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  gromadzi Państwa dane w celu realizacji Programu Społecznik 
2022-2024 poprzez możliwość ubiegania się o udzielenie Mikrodotacji w związku z wykonaniem umowy na 
realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Zakres przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane, w minimalnym zakresie, mogą być udostępnione innym podmiotom, z którymi Administrator 
współpracuje w ramach realizacji Programu Społecznik  2022-2024. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, czyli przez okres 5 lat od roku następującego po 
roku, w którym zadanie publiczne było realizowane. 
 
Uprawnienia osób, których dane dotyczą 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 
‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
‒ żądania ich sprostowania, 
‒ ograniczenia przetwarzania, 
‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencję na adres iod@karrsa.pl 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

 
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 
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Załącznik nr 3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA – GŁOS DORADCZY 
W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNIK 2022-2024 

 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Koszalińska Agencja Rozwoju 
regionalnego S.A., dokładne informacje na temat przetwarzania Państwa danych znajdują się w Załączniku nr 
4 do Regulaminu wyboru członków i prac zespołu oceniającego, w związku z realizacją zadania publicznego w 
ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK  2022-2024 
 

DANE  DOTYCZĄCE  KANDYDATA  - GŁOS DORADCZY 

I. Imię i nazwisko kandydata  

II. Numer telefonu  

III. Adres e-mail  

IV. Opis doświadczenia kandydata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  

DEKLARUJĘ  WOLĘ  PEŁNIENIA GŁOSU DORADCZEGO DLA NASTĘPUJĄCYCH SUBREGIONÓW: 

 

Nr 

 

Opis subregionu 

 

zaznaczyć 

w kratce 

znakiem X 

1. Miasto Szczecin, powiat policki  

2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski  

3. powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki  

4 Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki, białogardzki  
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5 powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki  

 

Oświadczam, że: 
1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. 
2) Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
3) Zapoznałem się z Regulaminem wyboru członków i prac Komisji Oceny Wniosków oraz 

Regulaminem konkursu na mikrodotacje. 
4) Nie jestem członkiem organu statutowego  podmiotu biorącego udział w ogłoszonym naborze 

na mikrodotacje lub osobą pozostającą wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 
 

                                                                    ................................................................................. 

                                                                 (data i czytelny podpis kandydata) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z  art. 6 ust. 1  
a 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu 
realizacji „Programu Społecznik 2022-2024” poprzez udzielenie głosu doradczego przy 
mikrodotacjach dotyczących działań młodzieżowych. 
 
 
 
  ................................................................................. 

      (data i czytelny podpis kandydata) 
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Załącznik nr 4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Kto jest administratorem danych 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Przemysłowa 8 
75-216 Koszalin 

Inspektor ochrony danych (IOD) 
Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem 
email iod@karrsa.pl 
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  gromadzi Państwa dane w celu realizacji Programu Społecznik 
2022-2024 poprzez możliwość ubiegania się o udzielenie Mikrodotacji w związku z wykonaniem umowy na 
realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
Zakres przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane, w minimalnym zakresie, mogą być udostępnione innym podmiotom, z którymi Administrator 
współpracuje w ramach realizacji Programu Społecznik  2022-2024. 
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, czyli przez okres 5 lat od roku następującego po 
roku, w którym zadanie publiczne było realizowane.. 
 
Uprawnienia osób, których dane dotyczą 
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 
‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
‒ żądania ich sprostowania, 
‒ ograniczenia przetwarzania, 
‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencję na adres iod@karrsa.pl 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Państwa danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

 
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 
 

 


