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Załącznik nr 2 

Procedura wyłaniania organizacji pozarządowych do składu Komitetu 

Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

przez Instytucję Zarządzającą FEP 2021-2027 

Procedura służy wyłanianiu organizacji pozarządowych, które zostaną zaproszone do 
składu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027, w przypadku i w sposób przewidziany 
w art. 18 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 – dalej: ustawa 
wdrożeniowa).  

I. Zasady ogólne 

1. Procedura określa zasady i tryb wyłaniania organizacji pozarządowych 
zapraszanych do składu Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 zgodnie z art. 
18 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, art. 39 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 
ogólnego1 oraz z Wytycznymi dotyczącymi komitetów monitorujących na lata 
2021-2027 z dnia 21 września 2022 r. wydanymi przez Ministra Funduszy i 
Polityki Regionalnej.  

2. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 

1) organizacje pozarządowe – podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 
pkt. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.); 

2) FEP – program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027; 

3) Komitet – Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027; 

4) IZ – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 
2021-2027 (tj. Zarząd Województwa Pomorskiego); 

5) PRDPP – Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

                                            
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i 
Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i 
Polityki Wizowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159 z późn. zm.), dalej: rozporządzenie ogólne. 
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3. IZ zaprasza do składu Komitetu organizacje pozarządowe, których liczba i rodzaj 
zostały określone we wniosku skierowanym do PRDPP (tj. wniosku o którym 
mowa w art. 18 ust. 2 ustawy wdrożeniowej).  

4. W przypadku, gdy w wyniku postępowania przeprowadzonego przez PRDPP nie 
zostały wyłonione wszystkie organizacje wskazane we wniosku IZ, bądź PRDPP 
nieznacznie przekroczyła ustawowy termin na przeprowadzenie postępowania, IZ 
korzysta z efektów tego postępowania, zapraszając do składu Komitetu 
organizacje wyłonione w jego ramach.  

5. IZ przeprowadza nabór organizacji pozarządowych, które nie zostały wyłonione w 
postępowaniu prowadzonym przez PRDPP w sytuacji, o której mowa w punkcie 4. 

II. Wymogi, które musi spełniać organizacja pozarządowa, aby mogła zostać 
wyłoniona do składu Komitetu 

1. Podmiotem, który może zostać wyłoniony do składu Komitetu może być 
organizacja pozarządowa spełniająca poniższe wymogi: 

1) uzyskała wpis do KRS lub krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej (REGON); 

2) posiada siedzibę lub prowadzi regularną działalność na obszarze 
województwa pomorskiego; 

3) jest niezależna od władz i ich organów doradczych; 

4) działa w obszarze tematycznym, którego dotyczy nabór, przez minimum  
ostatnie 12 miesięcy; 

5) posiada odpowiedni potencjał, niezbędny do udziału w pracach Komitetu. 

2. Wymogi wymienione w punkcie 1. publikowane są na stronie internetowej IZ, 
wraz z ogłoszeniem o naborze organizacji pozarządowych do składu Komitetu.  

III. Ogłoszenie naboru i przyjmowanie zgłoszeń  

1. IZ ogłasza nabór organizacji pozarządowych do składu Komitetu, określając 
liczbę i rodzaj organizacji pozarządowych, które mają zostać wyłonione w jego 
wyniku.  

2. IZ wskazuje w ogłoszeniu tylko takie rodzaje i liczbę organizacji pozarządowych, 
których przedstawiciele nie zostali wyłonieni w postępowaniu PRDPP zgodnie 
z rozdziałem I pkt 4 niniejszej procedury. 

3. IZ publikuje ogłoszenie o naborze na swojej stronie internetowej.  

4. Ogłoszenie o którym mowa w pkt 3. zawiera informacje o: 
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1) liczbie i obszarach tematycznych (rodzajach organizacji), których dotyczy 
nabór; 

2) terminie zgłaszania się organizacji pozarządowych ubiegających się o wejście 
w skład Komitetu; 

3) adresie poczty elektronicznej, na który należy przesłać zgłoszenie.  

5. Zgłoszenie organizacji dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego. 
Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.  

6. Jedna organizacja pozarządowa może dokonać zgłoszenia tylko w jednym 
obszarze tematycznym. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie 5. musi być podpisane przez 
reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu 
zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, które przesyła się 
w formie dostępnej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – tekst jednolity Dz. U. z 2022 
r. poz. 2240), w formacie „pdf”, drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu 
o naborze adresie poczty elektronicznej. 

8. Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia w formie skanu, zgłoszenia 
nieczytelne, zgłoszenia posiadające niewypełnione pola lub złożone 
w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane. 

IV. Wybór organizacji pozarządowych do składu Komitetu 

1. Wyboru organizacji pozarządowych, które zostaną zaproszone do składu 
Komitetu dokonuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie oceny 
przesłanych formularzy zgłoszeniowych. Zarząd Województwa Pomorskiego 
wyłania organizacje, które w największym stopniu spełniają wymogi, o których 
mowa w rozdziale II pkt 1. niniejszej procedury. Dokonując wyboru, Zarząd 
Województwa Pomorskiego kieruje się zasadą bezstronności. 

2. Zarząd Województwa Pomorskiego uzasadnia rozstrzygnięcia podjęte 
w stosunku do każdej organizacji pozarządowej, która przekazała formularz 
zgłoszeniowy.   

3. Informacje o organizacjach pozarządowych wyłonionych do składu Komitetu są 
publikowane na stronie IZ.  

4. IZ przekazuje uzasadnienie rozstrzygnięcia organizacjom, które nie zostały 
wyłonione do składu Komitetu.   

5. W przypadku braku zgłoszenia się organizacji pozarządowych w danym 
obszarze objętym naborem, procedura naboru kończy się niewyłonieniem 
organizacji do składu Komitetu w tym obszarze. 


