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Regulamin 

Zasady wyboru przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych do 

uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2015  

Bruksela (Open Days), 12-16 października 2015 r. 

 
 

§ 1. Postanowienia wstępne  

 

1. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Przewodniczący Zarządu 

Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza otwarty nabór przedstawicieli 

pomorskich organizacji pozarządowych do uczestnictwa w wyjeździe na Europejski Tydzień 

Regionów i Miast 2015 w Brukseli (Open Days) w terminie 12 -16 października 2015 r. 

2. Organizatorem wyjazdu jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” (SPUE), a 

departamentem współpracującym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (ROPS).  

3. Komórkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procedury wyboru kandydatów są SPUE 

i ROPS, a ostateczna decyzja dotycząca naboru pozostaje w dyspozycji Marszałka 

Województwa Pomorskiego. 

4. Planowana liczba uczestników:10. 

5. Marszałek organizując wyjazd przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych 

zapewnia: 

1) Przelot na trasie Gdańsk-Bruksela-Gdańsk, 

2) Zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych podczas wizyty, 

3) Opiekuna grupy podczas wizyty – bez możliwości tłumaczenia spotkań. 

6. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty związane z: 

1) Przejazdami komunikacją miejską, 

2) Ubezpieczeniem, 

3) Wyżywieniem oraz pozostałymi drobnymi wydatkami. 

7. Szacowany koszt całkowity (uwzględniający koszty określone w ust. 6), będący po stronie 

uczestnika wynosi ok 48 euro/dzień, zgodnie ze stawką diety w czasie podróży zagranicznej 

określonej przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

8. Uczestnicy w ciągu 14 dni od powrotu zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do 

SPUE ankiety oceniającej wyjazd. 

 

§ 2. Zgłaszanie kandydatów  

  

1. Kandydaci (osoby deklarujące chęć uczestnictwa w wyjeździe) są zgłaszani przez organizacje 

pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub ich 

jednostki terenowe, których siedziba znajduje się na obszarze województwa pomorskiego.  

2. Zgłoszenie kandydatów następuje poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia przedstawiciela 

pomorsk ich organizacji pozarządowych do uczestnictwa w Europejsk im Tygodniu 

Regionówi Miast 201; Bruksela, 12-16 października 2015 r”, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszego  regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 26 sierpnia 

2015 r.: 

1) w formie papierowej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, 

Gdańsk w godz. 7:45-15:45z dopiskiem  „ROPS - zgłoszenie kandydata do Open Days”; 
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2) w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:  

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,  

z dopiskiem: „ROPS - zgłoszenie kandydata do Open Days” (o dochowaniu terminu decyduje 

data wpływu dokumentów do urzędu, a nie data stempla pocztowego); 

3) w postaci elektronicznej zeskanowanych dokumentów na adres emailowy: 

spue@pomorskieregion.eu. 

3. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 2, musi obligatoryjnie zawierać oświadczenia 

kandydata, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć rekomendacje, jeżeli są wymienione 

w karcie zgłoszenia. 

5. Każda Organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. 

6. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku braku kandydatów lub ich niewystarczającej ilości  (mniejszej niż 10 osób) 

Organizator może zmienić zasady finansowania wyjazdu oraz ostateczną liczbę uczestników. 

 

§ 3. Kryteria naboru kandydatów  

 

1. Wybór kandydata/tki zostanie oparty na następujących kryteriach merytorycznych: 

1) ocena treści i formy opisu działalności organizacji - 0-5 pkt; 

2) ocena wykazania powiązań tematyki Open Days 2015 z działalnaością kandydata - 0-5 

pkt; 

3) ocena informacji na temat oczekiwanych przez kandydata rezultatów z udziału w Open 

Days 2015 - 0-5 pkt; 

4) ocena dotychczasowego udziału kandydata w projektach bądź przedsięwzięciach 

międzynarodowych oraz projektach unijnych - 0-4 pkt; 

5) ocena poziomu znajomości języka angielskiego przez kandydata - 1-3 pkt; 

6) długość okresu działalności organizacji w latach - 0-5 pkt; 

7) ocena przedłożonych rekomendacji - 0-5 pkt (w przypadku przedłożenia pozytywnej 

rekomendacji od Członka Stowarzyszenia „Pomorskie w UE”, kandydat otrzymuje 

maksymalną liczbę pkt., aktualna lista członków Stowarzyszenia dostępna jest na stronie 

http://www.pomorskieregion.eu/czlonkowie_stowarzyszenia-p71 ) 

2. Minimalny próg  zakwalifikowania kandydata do wyjazdu wynosi 15 pkt. 

 

§ 4. Wyłonienie przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych spośród kandydatów 

zgłoszonych przez organizacje  

 

1. Do przeprowadzenia procedury wyłonienia przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych 

do uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2015 w Brukseli (Open Days) 

zaangażowani będą pracownicy SPUE oraz ROPS tworząc komisję konkursową. 

2. Do zadań komisji, o której mowa w ust.1 będzie należało: 

1) weryfikacja, pod względem formalnym, dokonanych zgłoszeń kandydatów;  

2) ocena merytoryczna kandydatów w oparciu o kryteria określone w § 3, 

3) sporządzenie protokołu, który będzie zawierać:  

a) listę kandydatów spełniających wymogi formalne;  

b) listę kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych wraz z uzasadnieniem;  

c) datę sporządzenia protokołu; 

d) podpisy członków komisji;  

e) listę rankingową wszystkich kandydatów wraz z liczbą uzyskanych przez nich 

punktów; 
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f) listę 10 rekomendowanych kandydatów wraz z uzasadnieniem;  

g) rankingową listę 5 kandydatów rezerwowych. 

3. Komisja niezwłocznie po zakończeniu prac przekaże Marszałkowi protokół, o którym mowa w ust. 

2 wraz z listą rekomendowanych kandydatów oraz rekomendowanych kandydatów rezerwowych, 

celem podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej naboru kandydatów.  

4. Lista kandydatów oraz rankingowa lista kandydatów rezerwowych wybranych przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego zostanie ogłoszona – w terminie 21 dni od upływu terminu zgłaszania 

kandydatów, o którym mowa w § 2 ust. 2 - na stronie internetowej Stowarzyszenia „Pomorskie w 

Unii Europejskiej”, stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz na stronie 

www.ngo.pl. 

5. Od decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nie przysługuje odwołanie. 

6. W przypadku rezygnacji osoby z wyjazdu, na jej miejsce zostanie wybrana następna w kolejności 

osoba z rankingowej listy rezerwowej. 

 


