
 

 

                                                                                                                             

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 

 

Ogłoszenie o naborze niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje 

naboru wniosków do Funduszu Grantowego otwartego w ram

URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 

i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz 

regionalny system marketingu produktów z Małopolski

Polskiego Programu Współpracy 

Utworzono: 22 lutego 2016 
 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 

Małopolski”, finansowany ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

niezależnych ekspertów do pracy w Komisji Przyzna

wniosków do Funduszu Grantowego.

Zadaniem niezależnych ekspertów będzie dokonanie oceny formalnej 

składanych w ramach w/w Funduszu.

I.  Ekspertem zewnętrznym może zostać osoba, która spełnia 
wymagania: 

1. Posiada doświadczenie 
środków zewnętrznych (
zakresie ewaluacji takich projektów (np. udział w 
praca w panelach ekspertów).

2. Posiada wiedzę na temat rozwoju produktu lokalnego (
regionie, tworzenia kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalny
marketingu produktu lokalnego, tworzenia i zarządzania markami lokalnymi) oraz 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

3. Posiada wiedzę o uwarunkowaniach gospodarczych oraz funkcjonowaniu społ
lokalnych w Małopolsce.

4. Złoży oświadczenie o gotowości do rzeteln
5. Korzysta w pełni z praw publicznych, nie by

posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Kandydat na niezależnego eksperta nie może reprezentować wn

spółdzielnia socjalna) oraz 
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Ogłoszenie o naborze niezależnych ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) 

naboru wniosków do Funduszu Grantowego otwartego w ramach projektu  Nr 

PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz 

regionalny system marketingu produktów z Małopolski” finansowanego ze środków 

Polskiego Programu Współpracy  

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska , występując w roli Instytucji Realizującej 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w 

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 

ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

niezależnych ekspertów do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) w ramach III naboru 

wniosków do Funduszu Grantowego. 

Zadaniem niezależnych ekspertów będzie dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków 

w/w Funduszu. 

I.  Ekspertem zewnętrznym może zostać osoba, która spełnia niżej wymienione kwalifikacje i 

doświadczenie w przygotowaniu i/lub realizacji projektów dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych (fundusze UE, dotacje krajowe, zagraniczne, itp.) 

takich projektów (np. udział w pracach komisji przyznających dotacje, 
praca w panelach ekspertów). 
Posiada wiedzę na temat rozwoju produktu lokalnego (identyfikacji produktów lokalnych w 

tworzenia kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalny
marketingu produktu lokalnego, tworzenia i zarządzania markami lokalnymi) oraz 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Posiada wiedzę o uwarunkowaniach gospodarczych oraz funkcjonowaniu społ
lokalnych w Małopolsce.  

enie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków.
Korzysta w pełni z praw publicznych, nie była karana za przestępstwo umyślne lub skarbowe, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
Kandydat na niezależnego eksperta nie może reprezentować wnioskodawcy (NGO

oraz nie może współpracować z firmami świadczącymi usługi w 
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(KPD) w ramach III 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz 

go ze środków Szwajcarsko 

, występując w roli Instytucji Realizującej projekt  „PRODUKT 

 oparciu o partnerską 

inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 

ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, ogłasza nabór 

w ramach III naboru 

merytorycznej wniosków 

niżej wymienione kwalifikacje i 

w przygotowaniu i/lub realizacji projektów dofinansowanych ze 
 lub doświadczenie w 

pracach komisji przyznających dotacje, 

identyfikacji produktów lokalnych w 
tworzenia kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych, promocji i 

marketingu produktu lokalnego, tworzenia i zarządzania markami lokalnymi) oraz 

Posiada wiedzę o uwarunkowaniach gospodarczych oraz funkcjonowaniu społeczności 

ej i bezstronnej oceny wniosków. 
karana za przestępstwo umyślne lub skarbowe, 

ioskodawcy (NGO lub 
nie może współpracować z firmami świadczącymi usługi w 



 

 

zakresie przygotowywania 
beneficjentów Funduszu Grantowego

7. Kandydat na niezależnego eksperta nie 
nie był w przeszłości) zatrudniony przy realizacji projektu 
– rozwój lokalnej przedsiębiorczości i
edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 
Małopolski”. 

 

 

 

II. Główne zadania eksperta:

1. Przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków 
złożonych przez organizacje pozarz
konkursową. 

2. Przeprowadzenie oceny dodatkowej, w ramach procedury odwoławczej przewidzianej 
regulaminem konkursu. 

3. Sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny
Funduszu Grantowego. 

4. Wyłonienie wniosków i przygotowanie listy wniosków rekomendowanych do udzielenia 
dotacji. 
 

III. Wykaz dokumentów składanych przez zainteresowanych pracą w KPD:

1. Formularz zgłoszeniowy (oferta) oraz
wymaganych w pt. I (1-3)

2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków 
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

 
Złożone dokumenty będą podstawą do wybrania 
się o zatrudnienie w KPD, z którymi 

IV. Warunki zatrudnienia i wynagradzania

Rodzaj umowy: umowa zlecenie. 

Stawka wynagrodzenia - 200 zł brutto za jeden rozpatrzony wniosek

V.  Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w p. III należy złożyć w biurze Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska do dnia 01.03.2016r.

zakresie przygotowywania wniosków łub przygotowaniu dokumentacji projektowej dla 
Funduszu Grantowego. 

Kandydat na niezależnego eksperta nie jest pracownikiem Instytucji Realizującej
nie był w przeszłości) zatrudniony przy realizacji projektu „PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partne
edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 

Główne zadania eksperta: 

Przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków 
złożonych przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, zgodnie z dokumentacją

Przeprowadzenie oceny dodatkowej, w ramach procedury odwoławczej przewidzianej 
 

Sporządzenie wyczerpującego uzasadnienia przeprowadzonej oceny zgodnie z wymogami 
 

Wyłonienie wniosków i przygotowanie listy wniosków rekomendowanych do udzielenia 

Wykaz dokumentów składanych przez zainteresowanych pracą w KPD: 

Formularz zgłoszeniowy (oferta) oraz CV - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
3) 

świadczenia potwierdzające spełnienie warunków określonych w pt. I (4
godę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Złożone dokumenty będą podstawą do wybrania 3-5 ekspertów (wykonawców) spośród ubiega
się o zatrudnienie w KPD, z którymi zostaną podpisane umowy na realizacje zamówienia.

Warunki zatrudnienia i wynagradzania: 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie.  

200 zł brutto za jeden rozpatrzony wniosek. 

Miejsce i termin składania ofert: 

wymienione w p. III należy złożyć w biurze Fundacji Partnerstwo dla 
. do godz. 16:00. 

wniosków łub przygotowaniu dokumentacji projektowej dla 

pracownikiem Instytucji Realizującej ani nie jest (i 
„PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI 

oparciu o partnerską inicjatywę 
edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z 

Przeprowadzenie rzetelnej i bezstronnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków 
socjalne, zgodnie z dokumentacją 

Przeprowadzenie oceny dodatkowej, w ramach procedury odwoławczej przewidzianej 

zgodnie z wymogami 

Wyłonienie wniosków i przygotowanie listy wniosków rekomendowanych do udzielenia 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w pt. I (4-7). 
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

ekspertów (wykonawców) spośród ubiegających 
zostaną podpisane umowy na realizacje zamówienia. 

wymienione w p. III należy złożyć w biurze Fundacji Partnerstwo dla 



 

 

Koperta zewnętrzna musi zawierać n

DO: 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Pl. Matejki 5/6 
31-157 Kraków 
 
Fundusz Grantowy – Produkt Lokalny 

Nabór niezależnych ekspertów do KPD/KIK09

 
 

VI. Załączniki: 

1. Regulamin pracy KPD 
2. Wytyczne dla ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na III nabór wniosków FG

2.1. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 

2.2. Wytycznych kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko

2.3. Wytyczne ws. Informacji i Promocji Szwajcarsko

3. Wzór wniosku aplikacyjnego (3.1.) i budżetu (3.2.)

 

VII. Dodatkowe informacje: 

Ewa Figórska 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31
Tel.: +48 12 430 24 43, +48 12 430 24 65 wew. 38, 
 

Koperta zewnętrzna musi zawierać następujące oznaczenia 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 

Produkt Lokalny z Małopolski – III nabór wniosków 

Nabór niezależnych ekspertów do KPD/KIK09 

ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na III nabór wniosków FG

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wytyczne ws. Informacji i Promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wzór wniosku aplikacyjnego (3.1.) i budżetu (3.2.) 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków 
430 24 65 wew. 38, e-mail: ewa.figorska@fpds.pl 

ubiegających się o dotacje w odpowiedzi na III nabór wniosków FG 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z 

Polskiego Programu Współpracy 

Polskiego Programu Współpracy 

 


