
 
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia LGD 

,,Ziemia Łowicka’’ nr 10/Z/2018 z dnia 18 maja 2018R. 

  

RREEGGUULLAAMMIINN  PPRRAACCYY  LLOOKKAALLNNEEJJ  KKOOMMIISSJJII  GGRRAANNTTOOWWEEJJ  
w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady pracy Lokalnej Komisji Grantowej (zwanej dalej 

Komisją), będącej organem doradczym funkcjonującym przy Stowarzyszeniu Lokalna 

Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w Łowiczu, które jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie 

realizującym program grantowy „Działaj Lokalnie ”. 

2. Program grantowy nadzorowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Łowicka” zwany dalej Zarządem. 

 

§ 2  

Członkowie Komisji 

 

1. Komisja składa się z minimum 5 osób, w tym jednego przedstawiciela Stowarzyszenia 

LGD Ziemia Łowicka, przy czym nie może to być osoba zajmująca się konsultowaniem 

wniosków składanych do konkursu. Liczba członków Komisji musi być nieparzysta. 

2. Członkowie Komisji pełnią swoje obowiązki społecznie. 

3. Członkami Komisji mogą być osoby wybrane przez Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia 

Łowicka”, spośród przedstawicieli: członków LGD, samorządu lokalnego, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców oraz partnerów projektu. 

4. Skład Komisji jest tajny do momentu ogłoszenia wyników konkursu. 

5. W komisji nie mogą zasiadać osoby związane z podmiotami ubiegającymi się o wsparcie 

w ramach Programu „Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji i ich rodziny nie mogą być 

członkami podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, 

ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i/lub podległości z tytułu 

zatrudnienia.  

6. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do prac w komisji zobowiązani są do 

podpisania deklaracji o bezstronności, poufności i przestrzegania zasad niniejszego 

regulaminu. Deklaracja ta stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku 

zaistnienia w trakcie obrad sytuacji konfliktu interesów, członek Komisji opuszcza 

posiedzenie na czas rozpatrywania wniosku i podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji danej 

organizacji.  
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7. W przypadku, gdy nie jest możliwe podpisanie deklaracji przez członka Komisji, rezygnuje 

on z uczestnictwa w pracach  Komisji. 

§ 3  

Tryb pracy Komisji Grantowej 

 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie.  

O terminie spotkania członkowie są informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną  

3 dni wcześniej. 

3. Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”  spośród członków zespołu wybiera na czas obrad 

Komisji Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Komisji. 

5. W sytuacjach szczególnych członek Komisji ma prawo wyznaczenia zastępcy, 

potwierdzone pisemnym upoważnieniem. Wyznaczony zastępca ma obowiązek 

uczestniczyć w posiedzeniu Komisji i przysługuje mu prawo głosu. 

6. Prawo udziału w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu przysługuje osobom 

zaproszonym przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka”. 

 

§ 4 

Ocena wniosków 

 

1. Oceny formalnej dokonuje koordynator do spraw projektu wraz z koordynatorem do 

spraw promocji. 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym obejmującym 

kryteria zawarte w „Karcie oceny wniosków”, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Oceny merytorycznej każdego wniosku spełniającego kryteria formalne dokonuje co 

najmniej 2 członków Komisji.  

4. Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie na podstawie średniej punktowej ocen 

dokonanych przez komisję tworzy listę rankingową wybranych wniosków. Lista 

rankingowa jest podstawą do dyskusji na temat złożonych wniosków, w wyniku której 

zapadnie ostateczna decyzja o wyborze dofinansowanych projektów. 

5. W koniecznych przypadkach, na etapie oceny merytorycznej,  Komisja może zażądać  

od uczestników programu (wnioskodawców) dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia  

ich propozycji. 

6. Komisja ma prawo podjąć decyzję o nieprzyznaniu dotacji organizacji, która otrzymała 

wysoką ocenę punktową, pod warunkiem podania udokumentowanych powodów 

odrzucenia wniosku.  



7. Komisja podejmuje uchwały większością głosów przy obecności minimum połowy 

członków. 

8. Sekretarz sporządza protokół z każdego posiedzenia Komisji.  

9. Wszystkie decyzje podjęte przez Komisję wymagają zatwierdzenia przez osobę do tego 

wyznaczoną i upoważnioną Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka ” i 

mają charakter ostatecznych (nie podlegają odwołaniu). 

10. Po zatwierdzeniu decyzji Komisji przez osobę upoważnioną zgodnie z pkt.9 niniejszego 

regulaminu, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Łowicka” przekazuje wszystkim 

zainteresowanym informacje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji na 

stronie internetowej: www.lgdziemialowicka.pl. 

11. Koordynator Ośrodka zobowiązany jest uzgodnić z beneficjentami programu ostateczny 

kształt planu działań oraz budżetu z uwzględnieniem rekomendacji członków Komisji.  

§ 5  

Inne postanowienia 

 

1. Szczegółowe warunki wypłaty przyznanego grantu określa umowa zawarta pomiędzy 

dotowaną organizacją, a Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Łowicka”. 

2. Wyniki konkursu grantowego podlegają  upublicznieniu poprzez umieszczenie informacji 

na stronie internetowej: www.lgdziemialowicka.pl 

 

 

Załączniki: 
1 – Deklaracja o bezstronności (wzór) 
2 – Karta oceny wniosków (wzór) 

 

 


