
Lista organizacji kandydujących do KM FEP 2021-2027 zakwalifikowanych do 

kolejnego etapu wyborów 

Komisja Wyborcza powołana przez Pomorską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji 

Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji 

w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji 

pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki 

spójności na lata 2021-2027 (dalej zwaną Ordynacją) 

przedstawia listę organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust. 2 Ordynacji do 

składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 

2021-2027 (KM FEP), których zgłoszenia zostały zweryfikowane formalnie. 

Komisja Wyborcza zgodnie przygotowała listę kandydatów zakwalifikowanych 

do kolejnego etapu procedury wyborów do KM FEP 2021-2027: 

 

L.P. 

 

Nazwa organizacji pozarządowej 

 

Obszar, na który podmiot 

złożył formularz 

zgłoszeniowy 

1. 
 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku 

 

rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

 

 

2. 

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno” z siedzibą w Debrznie 

 

włączenie społeczne 

 

3. 
 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie z siedzibą w Gdańsku 

 

włączenie społeczne 

 

4. 
 

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 

z siedzibą w Kartuzach 

 

federacja 

 

5. 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą 

w Słupsku 

 

włączenie społeczne 

 



 
 

Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które 

pozytywnie przeszły weryfikację formalną, podmioty, które nie zgadzają się 

z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji 

Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów, tj. 

od 23 listopada 2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r. Protest powinien być 

podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu 

kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego (podpis osobisty 

to zaawansowany podpis elektroniczny;  prawdziwość danych posiadacza 

podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), 

nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL; źródło: www.gov.pl), który przesyła 

się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej: kmwybory@pomorskie.eu . W tytule maila należy wpisać: 

Protest – zgłoszenie do KM FEP.  

 

Lista organizacji kandydujących do KM FEP zakwalifikowanych do kolejnego 

etapu wyborów ogłoszona została na stronach: 

www.bip.pomorskie.eu w zakładce ogłoszenia komunikaty 

www.rops.pomorskie.eu w zakładce NGO/Pomorska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 
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