Załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach
Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW

ZASADY WYBORU CZŁONKÓW I PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ
w związku z realizacją projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja”
nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K102/18
1. W ramach ogłoszonego konkursu planuje się przyznanie środków finansowych na realizację:
a. Minimum 18 lokalnych inicjatyw na terenie działania Fundacji Nauka dla Środowiska (Lider projektu/Partner nr
1), czyli Gminy: była Gmina Ostrowice, Dobra, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Rąbino, Świdwin (gmina wiejska),
Węgorzyno, Szczecinek (gmina wiejska) w wysokości do 18.000,00 zł każdy w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Lider Projektu na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 324.000,00 zł.
b. Minimum 8 lokalnych inicjatyw na terenie działania Aktywa Plus Emilia Kowalska (Partner nr 2), czyli Gminy:
Płoty, Brojce, Karnice, Radowo Małe w wysokości do 18.000,00 zł każdy w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Partner nr 2 na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 144.000,00 zł.
c. Minimum 10 lokalnych inicjatyw na terenie działania „4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ” SPÓŁKA Z O.O. NON
PROFIT (Partner nr 3), czyli Gminy: Dobrzany, Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń w wysokości do 18.000,00 zł
każdy w drodze minimum jednego naboru;
Kwota jaką dysponuje Partner nr 3 na realizację Przedsięwzięć inwestycyjnych to 180.000,00 zł.
2. Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem gmin objętych wsparciem w projekcie, niemniej jednak nie ma ograniczeń co
do ilości projektów składanych z terenu każdej gminy, a o przyjęciu projektów do realizacji decyduje kolejność na liście
rankingowej.
3. Członkowie Komisji Oceniającej są wybrani przez Beneficjenta, w liczbie 3 osób, spośród, których wybrany zostanie
Przewodniczący Komisji.
4. Pracami Komisji Oceniającej kieruje Przewodniczący.
5. Członkami Komisji Oceniającej Wnioski mogą zostać m.in. przedstawiciele Beneficjenta, środowisk lokalnych i ekspertów
w obszarze rewitalizacji i/lub planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
6. W pracach Komisji Oceniającej nie mogą uczestniczyć członkowie grup inicjatywnych biorących udział w ogłoszonym
naborze. Członkami komisji nie będą również animatorzy i facylitaorzy pracujący z grupami inicjatywnymi w ramach
projektu „Społeczna Rewitalizacja”.
7. Członkowie Komisji Oceniającej będą zobowiązani do podjęcia się oceny przedłożonych przez grupy inicjatywne
(Wnioskodawców) wniosków o środki inwestycyjne w terminie określonym w zamieszczonym ogłoszeniu konkursowym na
podstawie dostępnych dokumentów i/lub uzyskanych wyjaśnień.
8. Zasady oceny wniosków:
a. Ocena dokonywana jest zgodnie z zapisami Regulaminu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW oraz wzoru Karty oceny fiszki
przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie której członkowie Komisji Oceniającej mogą przyjąć projekt bez
zastrzeżeń lub skierować go do uzupełnienia/poprawy.
b. Każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch członków Komisji Oceniającej.
c. Ocena polega na przyznaniu punktów za dane kryterium ujęte w karcie oceny fiszki przedsięwzięcia (karta oceny
fiszki przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
d. Ocenę kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków KOP
w ramach kryterium.
e. W wyniku przeprowadzenia oceny tworzona jest lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą liczbę punktów (lista rankingowa) oraz listy projektów, które nie uzyskały wymaganej liczby
punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. Kolejność projektów na liście rankingowej uzależniona jest
od liczby punktów uzyskanych przez projekt.
f. Komisja Oceniająca sporządza protokół podsumowujący wyniki naboru i po ich zatwierdzeniu ogłasza wyniki
konkursu. Listy projektów publikowane będą na stronie internetowej Beneficjenta (www.ndsfund.org,
www.aktywneowes.pl, www.4c.szczecin.pl) i na stronie www.spolecznarewitalizacja.pl.
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