
Zarządzenie nr . 6 6 /
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 2015r.

w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych w  ramach Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015r. poz.525) oraz na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz.573) i art. 15 ust. 2c - 2 f oraz 2j ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1118 ze zm.) oraz w związku z uchwalą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 
października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do oceny wniosków złożonych w ramach Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które będą realizowane w 2016 roku 
w województwie dolnośląskim, zwaną dalej Komisją.

§ 2 .1 . W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego:
a) Joanna Bober
b) Beata Pazdej
c) Edyta Kubicka
d) Kamila Piasecka
e) Magdalena Drozd
f) Maria Kosowska-Godlewska
2) Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe:
a) Ewelina Andrasz

2. Przedstawiciel Wydziału Nadzoru i Kontroli Pan Dariusz Wiśniewski nie jest członkiem 
Komisji; uczestniczy w pracach Komisji w charakterze doradcy pod względem formalno
prawnym.

§ 3 . W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym również osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, za pisemną zgodą Wojewody 
Dolnośląskiego.

§ 4. Na przewodniczącą Komisji o której mowa w  § 1 powołuję Joannę Bober.

§ 5. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 6. Komisja pracuje do czasu przekazania środków finansowych wszystkim beneficjentom 
Programu.



§ 7. Tryb pracy Komisji określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 8. Wzór karty oceny wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia .¿ łt.-AA.:.. 2015r., nr

Regulamin Komisji powołanej do oceny wniosków złożonych w ramach 
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 

w 2016 r. w województwie dolnośląskim.

Powoływanie i odwoływanie członków Komisji

1. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji następuje w drodze Zarządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego.

2. W skład komisji wchodzą:
a) Joanna Bober -  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląski 

Urząd Wojewódzki
b) Beata Pazdej -  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
c) Edyta Kubicka -  Wydział Polityki Społecznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki
d) Kamila Piasecka -  Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląski Urząd 

Wojewódzki
e) Magdalena Drozd - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
i) Maria Kosowska -  Godlewska - Wydział Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców' Dolnośląski Urząd Wojewódzki
g) Ewelina Andrasz -  Przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe

3. Osoby powołane do Komisji posiadają kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę 
złożonych wniosków.

§2
Zadania Komisji

1. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań 
przekazanych do oceny, oraz ocena pod kątem spełniania kryteriów 
merytorycznych i określenie wysokości proponowanej dotacji (zgodnie 
z kryteriami).

2. Przygotowanie listy wniosków wybranych do realizacji wraz z wysokością 
proponowanej dotacji w zakresie poszczególnych dziedzin Programu oraz listy 
wniosków proponowanych do odrzucenia, do akceptacji Wojewody 
Dolnośląskiego.

3. Ogłoszenie na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego listy 
wniosków ostatecznie zatwierdzonych przez właściwe Ministerstwo.

§3
Zasady oceny merytorycznej

1. Oceniając złożone wnioski Komisja w szczególności bierze pod uwagę:
a) liczebność grupy objętej pomocą w ramach zadania,



b) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu zadania,

c) dotychczasowe doświadczenia wnioskodawców w realizacji podobnych zadań oraz
sposób ich realizacji,

d) efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych
kosztów),

e) długofalowość efektów realizowanego zadania.

§4
Zasady działania Komisji

1. Każdy wniosek spełniający wymagania formalne zaopatrzony jest w Kartę oceny 
wniosku i omawiany przez członków Komisji.

2. W czasie posiedzeń Komisji wszystkie omawiane wnioski pozostają do wglądu 
wszystkich członków Komisji.

3. Wnioski odrzucone przez Komisję nie podlegają dalszej procedurze.
4. Wszystkie decyzje Komisji zapadają w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji, decyduje 
większość głosów członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego.

5. Rekomendacje Komisji nie są wiążące dla Ministra w zakresie ostatecznej decyzji 
w sprawie podziału środków z rezerwy celowej na realizację zadań Programu.

6. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest Protokół, który podpisują członkowie 
Komisji.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 
dnia . Z k i .  2015r, n r . .6 .6 2 r .

Karta oceny wniosku złożonego do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce 2014-2020 w 2016 roku
Dane wnioskodawcy Tytuł zadania

Dziedzina
Numer wniosku

Kryteria formalne:
1. Wniosek złożony w terminie tak /  nie
2. Wniosek złożony przez podmiot uprawniony tak /  nie
3. Wniosek złożony na prawidłowym formularzu, (możliwość korekty) tak /  nie
4. Wniosek wraz z załącznikami został podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu wnioskodawcy (możliwość korekty)
tak /  nie

Kryteria merytoryczne
0-400

1. Ocena kalkulacji kosztów oraz kompletność i dokładność kosztorysu 0-30
2. Możliwość realizacji zadania 0-30
3. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadań (wyniki kontroli, wizytacje, rozliczenia, 0-30

sprawozdawczość)
4. Spodziewane efekty (postęp, zmiana, poprawa) 0-30
5. Zatrudnianie przedstawicieli społeczności romskiej 0-30
6. Udział środków własnych 0-10
7, Wykorzystanie własnych zasobów 0-10
8. Posiadane kwalifikacje 0-10
9. Zasięg terytorialny 0-10
10. Współpraca z innymi podmiotami 0-10
11. Ocena Komisji opiniującej wnioski 0-200

1. Realizacja obowiązku szkolnego
< 2. Frekwencja i nagradzanie
s 3. Promowanie indywidualnych zdolności i osiągnięć szkolnych

4. Nabywanie nowych umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu szkolnym i ogólnym rozwoju
LU 5. Zagospodarowanie czasu wolnego od nauki

6. Prezentacja umiejętności artystycznych, organizacja wydarzeń kulturalnych, historia
Remont / budowa obiektu:

O 1 . Poprawa bezpieczeństwa -  charakter interwencyjny prac

U 2. Poprawa sytuacji bytowej
2: 3. Poprawa sytuacji sanitarnej

$ 4. Poprawa dotychczasowych warunków zamieszkania, wyposażenie w niezbędny sprzęt codziennego użytku
M
L/l 5. Zapewnienie i poprawa warunków do pracy i nauki ( lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie)

I 6. Angażowanie do prac remontowych i budowlanych pracowników ze społeczności romskiej

1 . Tworzenie miejsc pracy
2 . Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia
3. Trwałość projektu

5 4. Wyrównanie szans na rynku pracy
< 5 . Podniesienie kwalifikacji
CL 6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

7. Poradnictwo zawodowe
8. Dofinansowanie miejsca pracy
9. Szkolenia
1. Podniesienie jakości zdrowia

£ 2. Stosowanie podstawowych zasad higieny
O 3. Profilaktyka zdrowotna
o
N 4. Likwidacja skutków dotychczasowych zaniedbań w podstawowej opiece zdrowotnej

5 - Badania i szczepienia
OPINIA KOMISJI:

1. POZYTYWNA / NEGATYWNA
2. PROPONOWANA KWOTA DOTAGI

Podpisy członków Komisji


