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Wielkopolska Rada Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego (WRDPP) dzia?aj?c na podstawie
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zada? finansowanych ze
?rodków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 13 ust.
2, § 17a ust. 1 Ordynacji Wyborczej stanowi?cej za??cznik nr 1 do uchwa?y nr 95 Rady
Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie
zmiany uchwa?y nr 83 Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego z dnia 14 pa?dziernika 2022 r.
w sprawie procedury wy?aniania organizacji pozarz?dowych do sk?adów komitetów
monitoruj?cych programy polityki spójno?ci na lata 2021-2027. (dalej: Ordynacja):

Og?asza dodatkowy nabór organizacji kandyduj?cych do sk?adu Komitetu
Monitoruj?cego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
2021-2027 (KM FEW)

 

1. Nazwa programu:
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)

2. Obszary tematyczne :
1) jedna organizacja pozarz?dowa w?a?ciwa ze wzgl?du na ró?ne rodzaje dzia?alno?ci obj?tej
programem: rozwój spo?ecze?stwa obywatelskiego,
2) jedna organizacja pozarz?dowa w?a?ciwa ze wzgl?du na ró?ne rodzaje dzia?alno?ci obj?tej
programem: podmiot reprezentuj?cy zorganizowane spo?ecze?stwo obywatelskie w
obszarze w?a?ciwym dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

3. Kalendarz wyborczy stanowi za??cznik nr 1.

4. Zg?oszenia organizacji kandyduj?cej dokonuje si? za pomoc? formularza zg?oszeniowego
na cz?onka KM FEW od 23 grudnia 2022 r. do dnia 2 stycznia 2023 r. do godziny 24.00.

Wzór formularza zg?oszeniowego stanowi za??cznik nr 2.

5. Formularz zg?oszeniowy na cz?onka KM FEW, podpisany przez reprezentanta/ów
organizacji za pomoc?:

profilu zaufanego lub
podpisu kwalifikowanego lub
podpisu osobistego e-dowód,

który przesy?a si? w formie dost?pnej, w formacie „pdf”, drog? elektroniczn? do WRDPP na
adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl w tytule maila/pisma ePUAP nale?y
wpisa?: „ZG?OSZENIE DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”.

6. Po opublikowaniu przez Komisj? Wyborcz? listy zg?oszonych kandydatur, które pozytywnie
przesz?y weryfikacj?, organizacje, które nie zgadzaj? si? z opublikowan? list? maj? prawo do
wniesienia protestu do Komisji Odwo?awczej w ci?gu 3 dni od dnia og?oszenia listy
kandydatów. Protest powinien by? podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomoc?
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podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód, który przesy?a
si? w formie dost?pnej, w formacie „pdf”, drog? elektroniczn? do WRDPP na adres poczty
elektronicznej: wrdpp@umww.pl . W tytule maila nale?y wpisa?: „PROTEST- ZG?OSZENIE
DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”. 

7. Zasady wyborów w obszarze 2 tj. „podmiot reprezentuj?cy zorganizowane
spo?ecze?stwo obywatelskie w obszarze w?a?ciwym dla Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji” odbywa si? na podstawie § 17a Ordynacji. 

 

UWAGA:

1. Formularz nale?y wype?ni? wy??cznie w bia?ych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, podpisa? przez reprezentanta/ów
organizacji za pomoc? podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu
osobistego e-dowód, nast?pnie przesy?a? w formie dost?pnej, w formacie „pdf”.
2. Formularz z pustymi polami nie b?dzie rozpatrywany.
3. W przypadku pól, które nie dotycz? danej organizacji kandyduj?cej, nale?y wpisa? „nie
dotyczy”.
4. Formularz przes?any tylko w formie skanu nie b?dzie rozpatrywany!

Pliki do pobrania:

1. Uchwa?a nr 7 Komisji Wyborczej KM FEW - pobierz dokument
2. Ramowy kalendarz wyborczy - pobierz dokument
3. Formularz zg?oszeniowy- pobierz dokument 
4. Ordynacja wyborcza - pobierz dokument 
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