Załącznik 3. Regulamin komisji konkursowej

Regulamin Komisji Konkursowej
konkursów Fabryka Pełna Życia 2018 –
włącz się!

I. SPOSÓB POWOŁYWANIA I ORGANIZACJA PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
1.

Ocenę merytoryczną wniosków prowadzi Komisja Konkursowa.

2.

Komisja konkursowa powoływana jest przez Operatora konkursów. Jej skład stanowi nie więcej niż
6 osób, w tym nie więcej niż 3 członków wskazanych przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, w tym
kierownik projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” oraz
przedstawiciele innych sektorów, posiadający wiedzę na temat działalności społecznej w sferach
pożytku publicznego. Skład komisji uzupełnią nie więcej niż 3 osoby wskazane przez Operatora
konkursu. Preferowane będą osoby doświadczone w ocenach wniosków.

3.

Członkowie Komisji złożą oświadczenie o bezstronności – nie będą uczestniczyli w ocenie projektów
składanych przez podmioty lub osoby w jakikolwiek sposób powiązane z nimi.

4.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Członkowie Komisji wybierają go spośród siebie na
pierwszym posiedzeniu. Do zadań Przewodniczącego należy przede wszystkim:
1) ustalenie terminów i zwoływanie posiedzeń Komisji,
2) organizacja prac Komisji,
3) dbałość o spisanie istotnych informacji i ustaleń, w tym listy rankingowej projektów,
4) występowanie na zewnątrz sprawach dotyczących Komisji.

5.

Posiedzenia Komisji mogą odbywać się korespondencyjnie za pośrednictwem internetu, w sposób
ustalony przez Przewodniczącego Komisji.
Każdy z członków komisji jest informowany o terminie posiedzenia telefonicznie lub mailowo co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Prace Komisji są prowadzone jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Na każdym
z posiedzeń Komisji sporządzana jest lista obecności.

6.
7.

II. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
W trakcie oceny merytorycznej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

1.

2.

3.

4.

Kryterium

TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada
na realną, jasno zdefiniowaną potrzebę?
SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane
działania są zgodne z celami projektu, potrzebami
odbiorców i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu,
a także czy mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym
czasie?
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE: W jakim stopniu projekt
włączy do współpracy wolontariuszy i będzie wykorzystywał
zasoby lokalnego środowiska?
ODDZIAŁYWANIE: W jaki sposób realizacja projektu wpłynie
na aktywność lokalnej społeczności?

Maksymalna
liczba
punktów do
zdobycia

Minimalna liczba
punktów, jakie musi
zdobyć projekt w
danym punkcie oceny
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6

SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do
osiągnięcia w ramach realizacji projektu?
RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy
nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) zostały
zaplanowane poprawnie oraz czy są adekwatne do
zaplanowanych rezultatów?

5.

6.

Razem
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20

10

100

50

Kryterium dodatkowe
Projekt będzie mógł otrzymać dodatkowe punkty, o ile na etapie oceny merytorycznej zostanie oceniony
pozytywnie. Dodatkowe punkty dotyczą Wnioskodawców, którzy:
1) w przypadku podmiotów – posiadają siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – spełnienie
kryterium oznacza przyznanie 2 dodatkowych punktów. Kryterium nie dotyczy podmiotów
składających wniosek z grupą nieformalną.
2) w przypadku grup nieformalnych – przynajmniej jedna z osób tworzących grupę zamieszkuje na
terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji CENTRUM – spełnienie kryterium oznacza przyznanie
2 dodatkowych punktów.

3) w przypadku podmiotów i grup nieformalnych – projekt jest realizowany w całości na obszarze Fabryki
Pełnej Życia lub/oraz ul. 3 Maja. Spełnienie kryterium oznacza przyznanie 2 dodatkowych punktów.

III. ZASADY DOKONYWANIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW
1.

Każdy wniosek jest oceniany przez dwóch członków Komisji Konkursowej.

2.

W ramach oceny członkowie Komisji Konkursowej weryfikują, czy wniosek spełnia kryteria formalne nr
3, 4, 5, 6, 7 i kryteria merytoryczne określone w Regulaminie konkursu. Przy ocenie merytorycznej
w szczególności brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie VI Regulaminu. Wniosek, który
nie spełni któregokolwiek z ww. kryteriów nie będzie podlegał ocenie pod kątem spełnienia kryteriów
merytorycznych. Swoją ocenę oceniający przedstawiają na piśmie, w oparciu o system punktów
przyporządkowanych poszczególnym kryteriom wraz z uzasadnieniem oceny.

3.

Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać jeden oceniający wynosi 50. Pozytywna ocena
merytoryczna oznacza, że oceniający przyznał wnioskowi co najmniej 25 punktów. Negatywna ocena
merytoryczna oznacza, że oceniający przyznał wnioskowi mniej niż 25 punktów. Ostateczna liczba
punktów stanowi sumę ocen dwóch członków Komisji Konkursowej. Każdy projekt może więc
otrzymać maksymalnie 100 punktów.

4.

Wniosek zostaje oceniony pozytywnie, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) Każdy z oceniających ocenił wniosek pozytywnie, tzn. przyznał mu co najmniej 25 punktów,
a pomiędzy obydwoma ocenami nie występują różnice równe lub przekraczające 30% średniej
z obydwu ocen.
2) Suma uzyskanych punktów wynosi co najmniej 50.
3) Wniosek uzyskał minimalne liczby punktów w każdym z kryteriów oceny merytorycznej.

5.

Wniosek zostaje oceniony negatywnie, jeśli wystąpiła jedna z poniższych sytuacji:
1) każdy z oceniających ocenił wniosek negatywnie, tzn. przyznał mu mniej niż 25 punktów;

2) jeden z oceniających ocenił wniosek negatywnie, tzn. przyznał mu mniej niż 25 punktów, drugi
z oceniających ocenił wniosek pozytywnie, tzn. przyznał mu co najmniej 25 punktów,
a pomiędzy obydwoma ocenami nie występują różnice równe lub przekraczające 30% średniej
z obydwu ocen;
3) suma uzyskanych punktów wynosi mniej niż 50;
4) wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów w którymkolwiek z kryteriów oceny
merytorycznej.
6.

Wniosek zostaje skierowany do ponownej oceny, jeśli różnica punktów pomiędzy ocenami wynosi co
najmniej 30% średniej z obydwu ocen . Ponowna ocena dokonywana jest przez trzeciego członka
Komisji Konkursowej, który wypełnia kartę oceny merytorycznej dysponując podwójną pulą punktową
(100 pkt.). W trakcie trzeciej oceny wniosek poddawany jest wtórnej analizie po zapoznaniu się
z ocenami i punktacją obu oceniających. Trzeci oceniający wyłaniany jest z grona członków Komisji
Konkursowej.

7.

W razie pozytywnej oceny merytorycznej oraz po spełnieniu kryterium dodatkowego Komisja
Konkursowa przyznaje wnioskowi dodatkowe punkty. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać
wniosek wynosi więc 104 punkty.

8.

Komisja Konkursowa, na podstawie kart oceny merytorycznej wypełnionych przez oceniających, ustala
listę rankingową projektów przeznaczonych do dofinansowania. Znajdują się na niej wszystkie wnioski
ocenione merytorycznie. Lista zawiera następujące informacje:
 nazwa Wnioskodawcy/Realizatora,
 tytuł projektu,
 kwota dotacji.

9.

Po zatwierdzeniu wyników przez Komisję Konkursową następuje ogłoszenie wyników konkursu. Listy
projektów przeznaczonych do dofinansowania wraz z przyznanymi kwotami są publikowane na stronie
internetowej www.fabrykapelnazycia.pl.

10. Nie ma możliwości odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których sporządzona zostaje
lista projektów przeznaczonych do dofinansowania. Komisja Konkursowa ma prawo przyznania dotacji
w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli uzna, że przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone
lub zbędne do prawidłowej realizacji projektu.
11. Członkowie komisji będą podejmowali ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości oraz
ewentualnych zmianach wymaganych do wprowadzenia w dofinansowanych wnioskach. Komisja
Konkursowa będzie także rozstrzygała sytuacje związane z wątpliwościami dotyczącymi spełnienia
warunków formalnych weryfikowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku
uwolnienia środków komisja będzie miała prawo przyznać dofinansowanie kolejnym projektom z listy
rankingowej. W sytuacji, gdy do dofinansowania będzie można zakwalifikować nie wszystkie projekty
z daną liczbą punktów (ze względu na wyczerpanie puli środków) decyzję o wyborze projektu do
dofinansowania będzie podejmowała Komisja Konkursowa.

