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Zarz?d Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarz?dowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie do
zg?aszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji
opiniuj?cych oferty w ramach otwartych konkursów ofert og?aszanych w trybie ustawy o
dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

Obecnie trwaj? prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarz?dowych lub
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o
wolontariacie, którzy s? zainteresowani udzia?em w pracach komisji konkursowych w roku
2019.

W sk?ad komisji konkursowej b?d? wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji
pozarz?dowych – zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o dzia?alno?ci po?ytku
publicznego i o wolontariacie.

Zg?oszenie do bazy kandydatów na cz?onków komisji konkursowych nast?puje na podstawie
z?o?onego formularza (za??cznik Nr 1), podpisanego przez osoby upowa?nione do sk?adania
o?wiadcze? woli w imieniu organizacji zg?aszaj?cej oraz zainteresowan? osob?. Formularze
prosimy przes?a? poczt? tradycyjn? na adres Urz?du Marsza?kowskiego Województwa
Wielkopolskiego lub z?o?y? osobi?cie w Punkcie Kancelaryjnym Urz?du Marsza?kowskiego
Województwa Wielkopolskiego w terminie do 28 grudnia 2018 roku (decyduje data wp?ywu).

Na podstawie zg?osze?, które spe?ni? wymogi formalne, powstanie lista osób uprawnionych do
reprezentowania ?rodowiska pozarz?dowego w pracach komisji konkursowych opiniuj?cych
wnioski.

Lista osób zakwalifikowanych do bazy zostanie opublikowana w BIP, na stronie internetowej
Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na portalu Wielkopolskie Wici.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urz?du/wojewódzkich samorz?dowych jednostek
organizacyjnych nadzorowanych przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego, merytorycznie
odpowiedzialni za przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, przedstawiaj? Zarz?dowi
Województwa Wielkopolskiego kandydatury co najmniej 2 osób z Bazy ubiegaj?cych si? o
cz?onkostwo w danej komisji w oparciu o nast?puj?ce kryteria:

wybran? przez kandydatów tematyk? zadeklarowan? w formularzu zg?oszeniowym,
unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

Sk?ad komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Zarz?d Województwa Wielkopolskiego.
Zaproszenie do prac w konkretnej komisji konkursowej zostanie przekazane w sposób, który
kandydaci wskazali w zg?oszeniu.

Przed rozpocz?ciem posiedzenia ka?dy cz?onek komisji jest zobowi?zany do podpisania
deklaracji udzia?u w pracach komisji konkursowej oraz o?wiadczenia w sprawie unikania
konfliktu interesów (za??cznik Nr 2).

Jednocze?nie pragniemy poinformowa?, i? praca w komisjach konkursowych ma charakter
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spo?eczny. Cz?onkom komisji konkursowej nie przys?uguje równie? zwrot kosztów podró?y.

Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje
uchwa?a Zarz?du Województwa Wielkopolskiego Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w
sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarz?dowych do udzia?u w pracach
komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez
Urz?d Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorz?dowe
jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarz?d Województwa Wielkopolskiego.

 

W przypadku ewentualnych pyta? – prosimy o kontakt z Departamentem Organizacyjnym i Kadr
(tel. 61 626 62 30).

 

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy!

 

 

Pliki do pobrania:

Uchwa?a Nr 53/2018 – Nabór przedstawicieli organizacji pozarz?dowych 

Za??cznik nr 1 – Zg?oszenie kandydata 

Za??cznik nr 2 - Deklaracja 
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