
Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej 

 

Regulamin Komisji Oceny Wniosków 

o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomostowego 

wsparcia finansowego projektu „ Wróć do działania” 

 

Niniejszy regulamin określa zasady powoływania, zadania, organizację pracy Komisji Oceny 

Wniosków. 

§ 1 – Powołanie i organizacja pracy KOW 

1. Komisja Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz pomostowego wsparcia finansowego projektu „Wróć do działania” 

powoływana jest przez Prezesa Zarządu W-M ZDZ. 

2. Komisja składa się z min. 4 osób, tj.: Przewodniczącego KOW oraz min. 3 członków. W skład 

KOW mogą być powołani pracownicy W-M ZDZ lub osoby nie będące pracownikami W-M ZDZ. 

Osoby powołane do pracy w KOW powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę 

wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego.   

3. W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków w posiedzeniu KOW 

fakultatywnie bierze również udział przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, 

który występuje  w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku 

stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku.   

4. KOW pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez W-M ZDZ. W-M ZDZ ma 

obowiązek powiadomienia Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie o planowanym terminie 

posiedzenia KOW na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem. Praca KOW może 

odbywać się zdalnie, przy czym osobiste stawiennictwo członków KOW jest wymagane co 

najmniej w dniu rozpoczęcia i zakończenia obrad KOW. W takim wypadku prawidłowość i 

bezstronność ocen gwarantuje Przewodniczący KOW. Członkowie KOW zaś potwierdzają 

zachowanie bezstronności i poufności oceny składając stosowne oświadczenie, stanowiące 

element Karty oceny wniosku.   

5. Przewodniczącym KOW jest osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa W-M ZDZ do 

reprezentowania  W-M ZDZ. Przewodniczący KOW jest odpowiedzialny za zapewnienie 

bezstronności i przejrzystości prac KOW. W przypadku niemożliwości podjęcia prac przez 

Przewodniczącego, Prezes W-M ZDZ upoważnia do reprezentowania W-M ZDZ Zastępcę 

Przewodniczącego, który przejmuje wszystkie obowiązki Przewodniczącego KOW.   

6. Posiedzenia stacjonarne KOW są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków KOW (w 

tym Przewodniczący).   

7. Członkowie KOW oraz obserwator nie mogą być związani z uczestnikiem projektu stosunkiem 

osobistym takim jak związek małżeński,  pokrewieństwem,  powinowactwem, związkiem z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli,  służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać 

wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. Członkowie KOW oraz 

obserwator zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór 

stanowi załącznik 2 do  niniejszego Regulaminu.   

§ 2 – Zakres zadań i odpowiedzialności KOW 

1. KOW jest odpowiedzialna za:   

a. przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego (w 

postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz pomostowego wsparcia finansowego) 

złożonych przez uczestników projektu; 

b. zweryfikowanie biznesplanów (zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Wniosku 

o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

pomostowego wsparcia finansowego i pozostałych załączników do wniosku;   



c. sporządzenie listy wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby 

uzyskanych punktów;   

d. wyłonienie wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe (wnioski, które otrzymały co 

najmniej 60 punktów ogółem, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej 

uzyskały przynajmniej 40% punktów – średnia arytmetyczna ocen dwóch członków KOW 

oceniających dany wniosek), w ramach środków określonych w budżecie Projektu.   

e. Sporządzenie rekomendacji dotyczącej wysokości przyznanego dofinansowania 

(wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz pomostowego wsparcia 

finansowego). 

2. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez KOW w oparciu o kryteria zawarte w 

Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz pomostowego wsparcia finansowego stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu (zwanej dalej Karta oceny merytorycznej). Każdy członek Komisji, 

przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest także podpisać Deklarację 

bezstronności znajdującą się na Karcie oceny merytorycznej w odniesieniu do ocenianego przez 

siebie wniosku. Niepodpisanie deklaracji bezstronności pozbawia członka KOW możliwości 

oceny danego wniosku. W tym  przypadku wniosek jest kierowany do oceny przez innego 

członka KOW wskazanego przez Przewodniczącego.   

3. Karta oceny merytorycznej wniosku wypełniana jest pismem czytelnym (komputerowo lub 

odręcznie).  

4. Przedmiotem oceny KOW są wyłącznie wnioski ocenione jako kompletne i spełniające kryteria 

formalne. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, 

ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako 

niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający 

odnotowuje ten fakt w Karcie oceny merytorycznej.   

5. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego spośród 

członków KOW obecnych na posiedzeniu.   

6. Osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej pełnego 

i wyczerpującego uzasadnienia wystawionej oceny końcowej (w szczególności w przypadku 

przyznania mniej niż maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów), jak i ocen cząstkowych 

z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny w Karcie oceny merytorycznej członek 

KOW potwierdza własnoręcznym podpisem. Weryfikacji pełności i rzetelności uzasadnienia 

dokonuje Przewodniczący KOW.   

7. Członek KOW oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w 

przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z 

przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek KOW 

oceniający wniosek dokładnie wskazuje, które koszty uznaje za nieuzasadnione bądź zbędne i 

w Karcie oceny merytorycznej przedstawia szczegółowe uzasadnienie dla tej decyzji. 

Przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po 

takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje 

standardy jakościowe.   

8. Oceniający dany wniosek zobowiązani są do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie 

obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania, ze szczegółowym uzasadnieniem 

przy pozycjach kwestionowanych, dokumentowanego na odrębnym dokumencie dołączonym do 

protokołu z prac KOW (wzór dokumentu stanowi załącznik 3 do niniejszego Regulaminu). 

Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole 

z posiedzenia KOW.   

9. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje skierowany do 

trzeciego członka KOW, wskazanego przez Przewodniczącego. Ocena trzeciej osoby jest 

ostateczna i wiążąca.   

10. W przypadku, gdy oceniający są zgodni co do przyznania maksymalnej wnioskowanej przez 

Beneficjenta pomocy kwoty dofinansowania nie wypełniają wspólnego stanowiska.   



11. W żadnym wypadku kwota dofinansowania, zaproponowana przez członka KOW nie może 

przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Beneficjent pomocy.   

 

§ 3 - Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu sporządzany jest 

protokół z posiedzenia KOW, który zawiera:   

1) określenie terminu i miejsca posiedzenia;   

2) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby 

ocenionych wniosków;   

3) informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty 

dofinansowania;   

4) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku;  

5) inne istotne elementy postępowania oceniającego.   

2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników:   

1) dokument potwierdzający powołanie przez W-M ZDZ KOW w określonym składzie;   

2) listę obecności podpisaną przez członków KOW i obserwatora;   

3) deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w 

posiedzeniu KOW;   

4) zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków KOW, którzy je ocenili, ocenami 

poszczególnych członków KOW i ich ostateczną oceną;   

5) Karty oceny merytorycznej odpowiednich wniosków wraz z Deklaracjami bezstronności 

wypełnione i podpisane przez członków KOW, którzy przeprowadzali ocenę wniosków;   

6) listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych 

punktów, podpisaną przez Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych 

do wsparcia finansowego;   

7) inne istotne dokumenty.   

3. W-M ZDZ przechowuje protokoły z posiedzeń KOW wraz ze wszystkimi załącznikami oraz 

Wnioskami o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

pomostowego wsparcia finansowego.   

Załączniki:   

 

1. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz pomostowego wsparcia finansowego. 

2. Wzór Deklaracji bezstronności i poufności Członka Komisji Oceny Wniosków. 

3. Wzór Wspólnego stanowiska członków Komisji Oceny Wniosków  oceniających Wniosek o przyznanie 

wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomostowego wsparcia finansowe. 


