ZAŁĄCZNIK A

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
W OTWARTYM KONKURSIE „EDUKACJA GLOBALNA 2012”
MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

1.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

imię i nazwisko kandydata na członka komisji:
data urodzenia (dd/mm/rrrr):
nr dowodu osobistego:
telefon kontaktowy:
email kontaktowy:

2.

Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
komisjach konkursowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zgłaszamy Pana/Panią ……………………………………………………….……………………… na
członka komisji konkursowej w otwartym konkursie „Edukacja globalna 2012”
Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako reprezentanta-tkę naszej organizacji/podmiotu1.
nazwa organizacji/podmiotu
adres organizacji/podmiotu
nr KRS lub innego odpowiedniego
organizacji/podmiotu rejestru

1

dla

Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame z
organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

nazwisko/nazwiska i funkcja/funkcje
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
organizacji/podmiotu
pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
organizacji/podmiotu
pieczęć organizacji/podmiotu

3.

Deklaracja kandydata

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja Globalna 2012“.
Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o
ochronie danych osobowych Dz. Ust. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm., wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru
członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na dotacje organizowanych przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach
konkursowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych określonymi w treści zaproszenia.
miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:
4.

Opis doświadczenia kandydata w zakresie problematyki
(wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie)

od – do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych
zadań)
obszar tematyczny
od – do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych
zadań)
obszar tematyczny

dotyczącej

konkursu

od – do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych
zadań)
obszar tematyczny
od – do
opis (pełnione funkcje, opis realizowanych
zadań)
obszar tematyczny

miejscowość, data
czytelny podpis kandydata na członka komisji:

ZAŁĄCZNIK B

DEKLARACJA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ja, niżej podpisany/a
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko członka komisji – przedstawiciela organizacji pozarządowych
niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny
wniosków projektowych nadesłanych w ramach ogłoszonego przez MSZ konkursu
…………………………………………………………………………………………………
nazwa/tytuł konkursu
w szczególności do:
-

czynnego uczestnictwa
harmonogramem,

w

posiedzeniach

-

udziału w opracowaniu regulaminu prac komisji,

-

udziału w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria
ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

-

sporządzania uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

-

udziału w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji
właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do
realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców
na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi
kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu,

-

zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami
MSZ.

……………………………………………….
miejscowość, data

i

pracach

komisji

zgodnie

z

……………………………………………….
podpis

ustalonym

Załącznik nr C
DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKÓW
KOMISJI KONKURSOWEJ
Imię i nazwisko członka komisji: ……………………………………..
Nazwa wnioskodawcy
(należy wymienić wszystkich
Charakter i skala
LP.
wnioskodawców, których
powiązania
dotyczy dana sytuacja)
1
2
3
4
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się listą wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski
projektowe
w konkursie [wstawić nazwę konkursu] i stwierdzam, że:
nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z
żadnym z członków lub zastępców prawnych członków organów zarządzających, nadzorujących
lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców
pozostaję w związku małżeńskim albo we Nazwa wnioskodawcy (należy wymienić
wspólnym
pożyciu
bądź
w
stosunku wszystkich wnioskodawców, których dotyczy
pokrewieństwa
lub
powinowactwa
w linii dana sytuacja)
1.
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem
związany/a z tytułu przysposobienia, opieki,
1. ...........................
kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym
2. ...........................
członka
organów
zarządzających,
3. ..........................
nadzorujących lub kontrolnych wnioskodawcy
4. ...........................
Proszę zakreślić właściwe, pogrubione
części tekstu oświadczenia

2.

3.

4.

nie pozostaję w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców.
ani nie jestem członkiem lub fundatorem żadnego z wnioskodawców.
pozostaję w stosunku pracy lub umowy 1. …………………..
1. …………………..
cywilnoprawnej lub jestem członkiem lub 2. ………………….
2. ………………….
fundatorem jednego z wnioskodawców.
3. ………………….
3. ………………….
4. ………………….
4. ………………….
nie jestem reprezentantem żadnego z wnioskodawców, zgłoszonym do udziału w pracach
komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego.
jestem reprezentantem wnioskodawcy/-ów, 1. …………………..
1. …………………..
zgłoszonym przez niego/nich do udziału w 2. ………………….
2. ………………….
3. ………………….
pracach komisji w trybie art. 15 ust. 2d ustawy 3. ………………….
4. ………………….
4. ………………….
o działalności pożytku publicznego.
w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie
pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno –
prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim przekroczyło 3000 zł brutto
ani nie byłem/łam członkiem organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru żadnego z
wnioskodawców.
1. ……………
1. ……………
w okresie trzech lat poprzedzających
2. ……………
2. ……………
datę zakończenia naboru wniosków
3. ……………
3. ……………
projektowych pozostawałem/łam w
4. ……………
4. ……………
stosunku pracy lub umowy cywilno –
5. ……………
5. ...................
prawnej, z tytułu których łączne
wynagrodzenie w okresie trzyletnim
przekroczyło 3000 zł brutto lub
byłem/łam
członkiem
organu

5.

6.

zarządzającego, kontroli lub nadzoru u
następujących wnioskodawców:
w okresie trzech lat poprzedzających datę zakończenia naboru wniosków projektowych nie
pozostawałem/łam z żadnym z wnioskodawców w stosunku pracy lub umowy cywilno –
prawnej, z tytułu których łączne wynagrodzenie w okresie trzyletnim nie przekroczyło 3000 zł
brutto
1. ...........................
1. ..............................
w okresie trzech lat poprzedzających
2. ...........................
2. ..............................
datę zakończenia naboru wniosków
3. ..........................
3. ............................
projektowych pozostawałem/łam w
4. ...........................
4. .............................
stosunku pracy lub umowy cywilno –
5. ...........................
5. ................................
prawnej, z tytułu których łączne
wynagrodzenie w okresie trzyletnim
nie przekroczyło 3000 zł brutto z
następującymi wnioskodawcami:
pozostaję w innych relacjach (np.
1. ...........................
1. ..............................
otwarty przewód doktorski, studia
2. ...........................
2. ..............................
podyplomowe w toku, wolontariat,
3. ..........................
3. ............................
wydanie
publikacji
mojego
4. ...........................
4. .............................
(współ)autorstwa w okresie ostatnich
5. ...........................
5. ................................
trzech lat), które mogą być źródłem
konfliktu interesów z następującymi
wnioskodawcami.
nie pozostaję z żadnym z wnioskodawców w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu
interesów. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny wniosków
projektowych złożonych przez takiego wnioskodawcę.

Data: …………………………

Podpis .......................................

Załącznik nr D
Rodzaj powiązania
(analizowany odrębnie w
odniesieniu do każdego
wnioskodawcy)

Zalecenie
Przy postępowaniach
nieprzewidujących odrębnych
pul środków na poszczególne
tematy.

Przy postępowaniach
przewidujących odrębne pule
środków na poszczególne
tematy.

1. Pozostawanie w związku
małżeńskim albo we
wspólnym pożyciu bądź w
stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia bądź
związanie z tytułu
przysposobienia, opieki,
kurateli z członkiem lub
zastępcą prawnym członka
organów zarządzających,
nadzorujących lub kontrolnych
któregokolwiek wnioskodawcy

Obligatoryjne wyłączenie z
prac komisji

Wyłączenie z prac nad
wnioskami projektowymi
składanymi przez
wnioskodawcę oraz
wnioskami konkurencyjnymi
(dotyczącymi tego samego
tematu i puli środków).

2. Pozostawanie w stosunku
pracy lub umowy
cywilnoprawnej z
wnioskodawcą bycie
członkiem lub fundatorem
wnioskodawcy

Obligatoryjne wyłączenie z
prac komisji

Wyłączenie z prac nad
wnioskami projektowymi
składanymi przez
wnioskodawcę oraz
wnioskami konkurencyjnymi
(dotyczącymi tego samego
tematu i puli środków).

3. Zgłoszenie do udziału w
pracach komisji przez
wnioskodawcę/-ów w trybie
art. 15 ust. 2d ustawy o
działalności pożytku
publicznego.

Obligatoryjne wyłączenie z prac komisji

4. Pozostawanie z
wnioskodawcą w stosunku
pracy lub umowy cywilnoprawnej, za którą łączne
wynagrodzenie przekroczyło
kwotę 3000 zł brutto lub
pełnienie funkcji w jego
organach zarządzających,
kontroli lub nadzoru – w
okresie trzech lat
poprzedzających datę
zakończenia naboru wniosków
projektowych.

Wyłączenie z prac komisji

Wyłączenie z prac nad
wnioskami projektowymi
składanymi przez
wnioskodawcę oraz
wnioskami konkurencyjnymi
(dotyczącymi tego samego
tematu i puli środków).

5. Pozostawanie z
wnioskodawcą w stosunku
umowy cywilno-prawnej, za

Wyłączenie z oceny wniosku
projektowego wnioskodawcy
oraz ewentualnie innych

Wyłączenie z oceny wniosku
projektowego wnioskodawcy
oraz ewentualnie innych

którą łączne wynagrodzenie
nie przekroczyło kwoty 3000 zł
brutto – w okresie trzech lat
poprzedzających datę
zakończenia naboru wniosków
projektowych.

wniosków projektowych
wskazanych przez zespół, o
którym mowa w § 6 ust. 6
zarządzenia.

wniosków projektowych
wskazanych przez zespół, o
którym mowa w § 6 ust. 6
zarządzenia.

6. Pozostawanie z
wnioskodawcą w innych
relacjach, które mogą być
źródłem konfliktu interesów,
np. otwarty przewód doktorski,
studia podyplomowe w toku,
wolontariat, wydanie
publikacji (współ)autorstwa
eksperta w okresie ostatnich
trzech lat

Wyłączenie z oceny wniosku
projektowego wnioskodawcy
oraz ewentualnie innych
wniosków projektowych
wskazanych przez zespół, o
którym mowa w § 6 ust. 6
zarządzenia.

Wyłączenie z oceny wniosku
projektowego wnioskodawcy
oraz ewentualnie innych
wniosków projektowych
wskazanych przez zespół, o
którym mowa w § 6 ust. 6
zarządzenia.

