ZARZĄDZENIE NR 1
DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert
złożonych w edycji 2018 otwartego konkursu ofert w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573
i 1909 oraz z 2018 r. poz. 450, dalej: „ustawa o dpp”) oraz Regulaminu Konkursu Program
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 (dalej: „Regulaminu FIO”), zarządza się, co
następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2018
otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.
Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert w ramach edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem”;
2) przedłożenie Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: „Dyrektor NIW-CRSO”), opinii co do złożonych
ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

§ 3.
1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący – Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
zwany dalej „przewodniczącym”;
2) czterech

przedstawicieli

Biura

Programu

Fundusz

Inicjatyw

w NIW-CRSO, wyznaczonych przez Dyrektora NIW-CRSO ;

Obywatelskich

3) dwóch przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) dwóch przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego;
5) jeden przedstawiciel Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu FIO;
6) przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o dpp i o wolontariacie, nie więcej niż dwóch;
7) eksperci, biorący udział w ocenie ofert.
2. Przewodniczący wybiera spośród członków Komisji sekretarza.
3. Przewodniczący sporządza listę członków Komisji, po uprzednim odebraniu od nich
oświadczenia, że nie zachodzą w ich przypadku przesłanki wyłączenia ich na podstawie art.
15 ust. 2f ustawy o dpp, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Dyrektor
NIW-CRSO.
5. Tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
6. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności
na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji. Odwołania członka dokonuje Dyrektor NIWCRSO na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 4.
1. Eksperci, biorący udział w ocenie ofert, sporządzają wstępną ocenę złożonych ofert przez
wypełnienie karty oceny merytorycznej.
2. Nabór ekspertów wskazanych w ust. 1 oraz zawieranie z nimi umów cywilno-prawnych jest
realizowany przez NIW-CRSO w odrębnym trybie.

1.

§ 5.
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracami Komisji;
2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;
4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki wykonuje sekretarz albo
upoważniony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.
Do obowiązków sekretarza należy:
1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji Komisji.
§ 7.
1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Członkom Komisji, o których mowa w § 3, za udział w pracach Komisji przysługuje zwrot
kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz zgodnie z
zasadami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków pomocy technicznej
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
4. Eksperci, o których mowa w § 4 ust. 1, otrzymują wynagrodzenie na podstawie odrębnych
umów cywilno-prawnych, finansowanych ze środków technicznych Programu.
§ 8.
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Biuro Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w NIW-CRSO.
§ 9.
Komisja działa nie dłużej niż do dnia 31 czerwca 2018 r.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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