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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej 
KR oraz Komisji Oceny Wniosków zwanej dalej KOW (zwanych dalej wspólnie Komisją), 
w ramach projektu pn. Własna Firma w Sercu Kaszub”. 

2. Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
opisanego w Regulaminie rekrutacji do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały  Nr 110/89/2020 Zarządu Powiatu Kościerskiego 
z dnia 11.08.2020r. 

3. Komisja Oceny Wniosków zostaje powołana w celu oceny wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, opisanej w Regulaminie 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu pn.: 
„Własna firma w Sercu Kaszub”, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 110/89/2020 
Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 11.08.2020r. 

4. Członkowie Komisji zostają powołani Zarządzeniem Starosty Kościerskiego. 

§ 2 Skład Komisji 

1. W skład odpowiedniej Komisji zostają powołane osoby z Zespołu projektowego, a także 
co najmniej doradca zawodowy realizujący weryfikację predyspozycji kandydatów oraz 
niezależni eksperci posiadający kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę wniosków o 
przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

2. W celu zapewnienia obiektywizmu i wysokiej jakości oceny wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym biznesplanów, do 
składu KOW powołane będą osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w zakresie 
dokonywania oceny biznesplanów. 

3. Członkowie Komisji zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie  
z prawem, sumiennie, rzetelnie, terminowo i z zachowaniem zasady bezstronności. 

4. KR składa się z minimum 5 osób, tj.: Przewodniczącego KR, Zastępcy Przewodniczącego  
oraz 3 członków. 

5. KOW składa się z minimum 7 osób, tj.: Przewodniczącego KR, Zastępcy 
Przewodniczącego  oraz 5 członków. 

6. Przewodniczący Komisji, lub podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 
Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie  bezstronności i przejrzystości prac Komisji. 

7. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowanym. 
Członkowie Zespołu projektowego biorący udział w realizacji projektu i otrzymujący już  
z tego tytułu wynagrodzenie, nie otrzymują dodatkowych środków w związku z udziałem 
w pracach Komisji. 

8. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć również przedstawiciel Instytucji 
Zarządzającej, w celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej procedury oceny wniosków. 
Występuje on w roli obserwatora z prawem reagowania i ewentualnej interwencji  
w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny wniosku. 

9. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Beneficjenta. 

§ 3 Zadania Komisji 

1. Odpowiednia Komisja jest odpowiedzialna za: 
a. ocenę kompletności oraz poprawności formularzy rekrutacyjnych/wniosków o 

przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
b. ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 
c. wyłonienie uczestników projektu na podstawie przeprowadzonej oceny, 
d. sporządzanie list uczestników projektu i list wniosków, uszeregowanych w kolejności 

od największej liczby uzyskanych punków, 
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e. wyłonienie wniosków do otrzymania wsparcia finansowego, w tym przygotowanie list 
podstawowych i rezerwowych. 

§ 4 Posiedzenia Komisji 

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 60% składu Komisji  
(w tym Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego).  

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Beneficjenta tj. w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kościerzynie. 

§ 5 Zasada bezstronności i poufności prac Komisji 

1. Członkowie Komisji nie mogą być związani z uczestnikami projektu stosunkiem osobistym 
lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności 
przeprowadzonych czynności. 

2. Członkowie Komisji zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, 
której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Każdy członek Komisji przed przystąpieniem do oceny każdego wniosku uczestnika 
projektu o otrzymanie wsparcia finansowego, zobowiązany jest także podpisać Deklarację 
bezstronności znajdującą się na Kartach oceny formalnej i merytorycznej poszczególnych 
wniosków w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. Nie podpisanie deklaracji 
bezstronności pozbawia członka Komisji możliwości oceny danego wniosku. 

4. W przypadku określonym w ust. 3, wniosek jest kierowany do oceny innego członka 
Komisji wskazanego przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego. 

5. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  
i dokumentów ujawnionych bądź wytworzonych w trakcie procesu oceny. Zobowiązanie 
to ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które 
stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
Spełnienie powyższego wymogu następuje poprzez podpisanie Deklaracji bezstronności 
i poufności. 

§ 6 Organizacja pracy Komisji 

1. Ocena dokonywana przez Komisje odbywa się w ramach posiedzeń Komisji. 
2. Przez posiedzenie Komisji rozumie się okres, jaki upływa od momentu rozpoczęcia prac 

w każdej turze rekrutacji/wyłonienia uczestników do wsparcia finansowego, do momentu 
zatwierdzenia ostatecznych list uczestników. 

3. W ramach prac Komisji odbywa się co najmniej jedno spotkanie rozpoczynające ocenę  
w procesie rekrutacji oraz odpowiednio ocenę wniosków o wsparcie finansowe. 

4. Ocena formularzy rekrutacyjnych/wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi 
w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa 
RPO WP 2014-2020, stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu dla Działania 
5.7, a także niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem rekrutacji do projektu pn.: 
„Własna firma w Sercu Kaszub” i Regulaminem przyznawania środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”. 

5. Odpowiednia Komisja dokonuje oceny kompletności oraz poprawności formularzy 
rekrutacyjnych/wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w trakcie oceny formalnej, w oparciu o Kartę Oceny Formalnej (KOF). 

6. Nie przewiduje się oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego. 
7. Doradca zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji kandydata (w tym np. 

osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
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8. Lista uczestników zakwalifikowana do projektu (z podaniem m.in. numeru wniosku 
rekrutacyjnego, liczby uzyskanych punktów) umieszczana jest co najmniej na stronie 
internetowej www.powiatkoscierski.pl i w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kościerzynie, ze wskazaniem listy podstawowej i rezerwowej. 

9. Oceny merytorycznej poprawnego formalnie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokonują dwie osoby – niezależni eksperci, w 
oparciu o Karty Oceny Merytorycznej (KOM), z zachowaniem zasady bezstronności oraz 
przejrzystości zastosowanych procedur (deklaracja bezstronności i poufności). Karty 
muszą zawierać merytoryczne uzasadnienie przyznanej oceny punktowej (minimum 15 
zdań). 

10. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyska mniej niż 60% założonej 
maksymalnej liczby punktów lub mniej niż 40% punktów możliwych do otrzymania  
w każdym punkcie oceny zgodnie z KOM. 

11. W przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami 
dwóch członków Komisji, wniosek poddawany jest dodatkowej ocenie, którą 
przeprowadza trzeci oceniający – członek KOW, posiadający kwalifikacje i doświadczenie 
w zakresie dokonywania oceny biznesplanów. Ocena tej osoby stanowi ostateczną ocenę 
wniosku. 

12. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 
13. Lista uczestników zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (z podaniem m.in. numeru 

wniosku, liczby uzyskanych punktów) umieszczana jest co najmniej na stronie 
internetowej www.powiatkoscierski.pl i w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kościerzynie, ze wskazaniem listy podstawowej i rezerwowej. 

14. Każdy uczestnik projektu zostanie poinformowany o wynikach oceny formularza 
rekrutacyjnego/wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Do informacji pisemnej dotyczącej wyników oceny wniosków  
o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie 
załączona kserokopia Kart Oceny wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ograniczeń 
wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). 

15. W związku z obowiązkiem zapewnienia możliwości odwołania zarówno na etapie 
rekrutacji, jak również przyznawania środków finansowych Komisje dokonują oceny 
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w sytuacji, gdy kandydat nie został przyjęty do 
projektu lub uczestnik nie uzyskał wsparcia finansowego (wniosek o udzielenie wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej został odrzucony na etapie oceny 
formalnej, merytorycznej bądź też uzyskał liczbę punktów niepozwalającą na uzyskanie 
wsparcia finansowego bądź nie uzyskał wnioskowanej kwoty wsparcia pomostowego lub 
nie został przyznany na wnioskowany okres). 

16. W przypadku koniecznej powtórnej oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe 
nie może być ona dokonana przez ekspertów dokonujących pierwszej oceny. Ocena 
będzie dokonana przez pracowników Lidera i Partnera, którzy posiadają kwalifikacje  
i doświadczenie w zakresie dokonywania oceny i weryfikacji biznesplanów. 

17. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja 
sporządza ostateczne listy uczestników zakwalifikowanych do wsparcia. Powtórna ocena 
zamyka posiedzenie Komisji.  

 
 
 

§ 7 Protokół z posiedzenia Komisji 

1. Z przeprowadzonych posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który musi zawierać co 
najmniej: 

a. termin posiedzenia, 
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b. imiona i nazwiska (wraz z pełnioną funkcją w KOW) osób biorących udział  
w posiedzeniu Komisji, 

c. skrótowy opis działań prowadzonych podczas posiedzenia Komisji,  
d. liczbę ocenionych wniosków, 
e. listę wniosków, co do  których dopuszczono skorygowanie wniosku, o ile takie 

wystąpią, 
f. listę uczestników zakwalifikowanych do projektu/wsparcia finansowego (podstawową  

i rezerwową), 
g. inne istotne elementy postępowania oceniającego, 
h. co najmniej podpis Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników: 
a. dokument potwierdzający powołanie przez Komisji w określonym składzie, 
b. listę obecności podpisaną przez członków Komisji i ewentualnie obserwatora, 
c. deklaracje bezstronności podpisane przez wszystkich członków Komisji biorących 

udział w danym posiedzeniu, 
d. zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy je ocenili, 

ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, 
e. karty oceny wniosków, 
f. listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych 

punktów podpisaną przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego, 
g. inne istotne dokumenty. 

3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami 
przechowuje Lider.  

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Beneficjenta.  
3. Zmiana Regulaminu następuje w sposób właściwy dla jego podjęcia. 
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Załącznik do Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej 
i Komisji Oceny Wniosków do projektu  

pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” 
 

 

Deklaracja bezstronności i poufności 
 
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział  
w procedurze oceny wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego  
w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  
 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się  
z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. 
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek 
okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków  
z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego 
wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji, przed 
rozpoczęciem procesu oceny wniosków. 
 
Zobowiązuję się bezterminowo zachować w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i 
dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny 
wniosków lub wynikające z procesu oceny. 
 
 

Imię i nazwisko  

Podpis  

Data  

 

 

 
 


