
Załącznik do Uchwały Nr 189/2015  
Zarządu Powiatu Krapkowickiego z 
dnia 24 lipca 2015 r.       

       
       

Regulamin pracy komisji konkursowej otwartego konkursu projektów w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015.       

       
       

§ 1             
Regulamin określa tryb pracy komisji konkursowej przy ocenie projektów w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 2015.       
       
       

§ 2         
       

1. Projekty ocenia komisja konkursowa w składzie 4 osobowym, z zastrzeżeniem ust. 3.   

2. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący komisji.       

3. Komisja konkursowa realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy 
co najmniej 3 członków komisji.       

4. Komisja konkursowa podejmuje decyzje w sprawie podziału środków pomiędzy 
projektami w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.      

5. Do zadań komisji konkursowej należy:       

1) ocena projektów pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem 
kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu, w zakresie określonym w  § 3 
ust 1,           

2) przygotowanie listy rankingowej, 

3) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy projektami,       

4) przedstawienie Zarządowi Powiatu listy rankingowej i propozycji podziału środków 

do zaopiniowania.       

6. Komisja ocenia projekty w terminie do 30  dni od ostatniego dnia składania projektów.       

7. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot 
kosztów podróży.       



       
 

§ 3       
       

1. Projekty oceniane są przez komisję konkursową w zakresie:       

1) formalnym na podstawie kryteriów określonych w Karcie Oceny Formalnej Projektów, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Ocena formalna dotyczy spełnienia 
wymogów określonych w § 6 Załącznika do Uchwały nr 166/2015 Zarządu Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego otwartego konkursu projektów          
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego na rok 
2015.       

       

2) merytorycznym na podstawie kryteriów określonych w Karcie Oceny Merytorycznej 
Projektów, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Ocena merytoryczna dotyczy 
spełnienia wymogów określonych w § 4 Załącznika Uchwały nr 166/2015 Zarządu 
Powiatu Krapkowickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego otwartego konkursu 
projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie powiatu krapkowickiego 
na rok 2015. 

2. W  trakcie  postępowania  konkursowego  obowiązuje  zakaz  prowadzenia  jakichkolwiek            
negocjacji z Podmiotami biorącymi udział w konkursie.       

3. Komisja sporządza protokół zawierający ocenę projektów biorących udział w konkursie  
pod względem formalnym i merytorycznym.       

       

                § 4       
       

1. Nadzór i kontrolę nad pracami komisji sprawuje Zarząd Powiatu Krapkowickiego.       

2. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji 
Konkursowej.       

       

       

       
       
       
      


