
Załącznik nr 12.F.1 

Do Regulaminu   Konkursu 

   

           
 

Regulamin Kapituły Konkursu powołanej w celu przeprowadzenia oceny 
składanych  w Konkursie ,,Pięknieje wielkopolska wieś” 

 

 

Celem Kapituły jest przeprowadzenie postępowania konkursowego, ocena projektów                                     

a następnie  przedłożenie wyników postępowania konkursowego do zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

1. Zasady powoływania Kapituły 
 

1. Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje  Marszałek Województwa. 

2. Kapituła składa się z 6 członków. 

2. Na czele Kapituły Konkursu stoi Przewodniczący. 

3.  W sprawach dotyczących prac Kapituły Konkursu Przewodniczący ma głos decydujący. 

4. Skład Kapituły Konkursu jest jawny. 

 

 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
 

- formalne 

- merytoryczne 

 

Oceny formalnej dokonują wyznaczeni pracownicy Departamentu Programów Obszarów  

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

W ramach oceny merytorycznej dokonywanej  przez Kapitułę Konkursu możliwe jest zdobycie 

maksymalnie 60 punktów. 

 

 

3. Ocena projektów przebiega w sposób następujący: 

 

1) Każdy z członków Kapituły otrzymuję listę ponumerowanych projektów. 

2) Projekty ujęte są w postaci tabeli zawierającej rubryki przeznaczone do wpisania 

oceny. 

3) Kapituła Konkursu otrzymuje projekty ocenione przez wyznaczonych pracowników 

Departamentu pod względem formalnym 

4) Każdy z członków Kapituły może przyznać maksymalnie 10 punktów. 

5) Członkowie Kapituły dokonując oceny merytorycznej projektów przyznaje punkty za: 

 

• pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu ( od 0 do 2), 

• zgodność projektu z celami konkursu ( od 0 do 1), 

• walory estetyczne projektu ( od 0 do 2) 

• spójność projektu ze strategią rozwoju miejscowości, powiązanie z innymi 

projektami (od 0 do 2), 

• oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu odnowy wsi ( od 

0 do 3). 

 

6) Po ocenie wszystkich prac, następuję obliczenie sumy punktów, jakie uzyskały 

poszczególne prace oraz średniej ocen wszystkich członków Kapituły. Kapituła określa 



kolejność przyznawania środków według listy rankingowej do wyczerpania kwoty 

przewidzianej w budżecie Województwa Wielkopolskiego na dany rok. 

7) W przypadku projektów z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduję wyższa 

wartość wkładu własnego 

8) W przypadku projektów o tej samej liczbie punktów i identycznej wysokości wkładu 

własnego decyduje kolejność wpływu wniosku do Departamentu, zarejestrowana                 

w dzienniku kancelaryjnym. 

9) Sprawy inne niż wymienione w punkcie 1) do 7) Kapituła rozpatruje w formie uchwał 

podejmowanych zwykłą większością głosów zapisanych do protokołu 

10) Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych                    

w   Regulaminie  przysługuje przewodniczącemu Kapituły Konkursu. 

11) Od postanowień Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

 

 

4. Lista rekomendowanych projektów otrzymujących dotację zostaje przedłożona Zarządowi          

    Województwa Wielkopolskiego w postaci projektu uchwały. 

 

5. Dofinansowanie dla Gmin przyznawane jest w formie dotacji celowej w drodze uchwały 

Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd 

Województwa      Wielkopolskiego Listy Rankingowej Projektów, po zawarciu stosownej umowy 

z Gminą. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych przyznawane jest po zatwierdzeniu 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Listy Rankingowej Projektów i zawarciu stosownej 

umowy. 

 


