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Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

jest finansowany ze środków m. st. Warszawy 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu konkursu grantowego „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 
- regranting” – Regulamin pracy Zespołu Oceniającego 
 
 

Regulamin pracy Zespołu Oceniającego 
w ramach projektu „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

realizowanego przez Fundację RUBIN 
na zlecenie m. st. Warszawy 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy Zespołu Oceniającego, powołanym w celu oceny 

wniosków w konkursie grantowym „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych 
– regranting” finansowanym ze środków m. st. Warszawy. Celem konkursu grantowego jest 
zrealizowanie projektów mających na celu doposażenie warszawskich organizacji 
pozarządowych. Realizatorzy, których projekty otrzymają dofinansowanie, zrealizują 
działania mające na celu podniesienie jakości oferowanych usług.  

2. Komisja zostaje powołana przez Operatora projektu „Doposażenie warszawskich organizacji 
pozarządowych – regranting” Fundację RUBIN. 

3. Zespół Oceniający składa się z: jednego przedstawiciela Operatora, jednego przedstawiciela 
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających oraz jednego 
przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. 

4. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny merytorycznej poprawnych pod względem  
formalnym wniosków o przyznanie grantów na doposażenie warszawskich organizacji 
pozarządowych na podstawie kryteriów określonych w Karcie oceny, której wzór stanowi 
załącznik do Regulaminu konkursu. 

5. W niniejszym Regulaminie pracy Zespołu Oceniającego mają zastosowanie definicje 
wskazane w Regulaminie konkursu grantowego. 

6. Wnioski zostaną poddane ocenie w ciągu 7 dni od zakończenia naboru. 
7. Każdy z wniosków jest oceniany niezależnie (osobno) przez trzech członków Zespołu 

Oceniającego. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez 
wszystkich członków Zespołu Oceniającego.  

8. Po przeprowadzeniu oceny wniosków Operator przygotuje zestawienie złożonych wniosków 
wraz ze wskazaniem projektów, które otrzymają dofinansowanie oraz wysokością 
przyznanego grantu. 

9. Jeśli kilku wnioskom zostanie przyznana jednakowa liczba punktów kwalifikująca 
do uzyskania dofinansowania, wówczas grant otrzymają wnioski, które otrzymają wyższą 
ocenę punktową w kryterium „Jakość projektu opisanego we wniosku” – kolejno: 1b Wpływ 
zakupionego wyposażenia na przyszłe działania na rzecz m.st. Warszawy oraz jej 
mieszkańców, a jeśli porównanie oceny w kryterium 1b nie będzie rozstrzygające to także 
1a Uzasadnienie potrzeby zakupu wyposażenia. 

10. Osoby wchodzące w skład Zespołu Oceniającego podpisują Deklarację bezstronności 
(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).  

11. Informacja dotycząca punktacji przyznanej przez poszczególne osoby wchodzące w skład 
Zespołu Oceniającego jest niejawna. 

12. Wyniki konkursu podlegają upublicznieniu zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie 
konkursu grantowego. 
 



Konkurs grantowy „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych” 
 

 
Strona 2 z 2 

 

Projekt „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych – regranting” 

jest finansowany ze środków m. st. Warszawy 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu pracy Zespołu Oceniającego w ramach projektu „Doposażenie warszawskich 
organizacji pozarządowych – regranting” – Deklaracja bezstronności 
 
 
 

Deklaracja bezstronności 

 
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że nie jestem w sposób bezpośredni związana/-y z żadnym 
Wnioskodawcą składającym wniosek w konkursie grantowym. Oznacza to, że zarówno ja, 
jak i członkowie mojej rodziny nie są czynnymi członkami lub/i pracownikami organizacji 
lub instytucji, która złożyła wniosek w ramach przedmiotowego konkursu.  
 
Oświadczam także, że w żaden sposób nie brałem/-am udziału w przygotowaniu wniosku 
o grant złożonego w niniejszym konkursie.  
 
Oświadczam także, że ani ja ani członkowie mojej rodziny nie będą w sposób bezpośredni 
uczestniczyć w realizacji projektów, które uzyskają wsparcie finansowe w ramach niniejszego 
konkursu, ani czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych.  
 
Zobowiązuję się do nieujawniania przebiegu prac Zespołu Oceniającego osobom trzecim, 
w szczególności punktacji przyznanej przez poszczególnych oceniających. 
 
Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem pracy Zespołu Oceniającego 
i zobowiązuję się go przestrzegać. 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………………… 
                      czytelny podpis 


