Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr … z dnia …

Regulamin Komisji merytorycznej do oceny wniosków w ramach
Pakietu wsparcia dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS

§1
Postanowienia ogólne
1.

Komisja składa się z 3 osób tj.: Przewodniczącego Komisji i 2 członków.

2.

Komisja jest wybierana i zatwierdzana przez Zarząd Pomorskiego Związku Tańca
Sportowego.

3.

W skład Komisji mogą być powołani członkowie Zarządu Pomorskiego Związku
Tańca Sportowego.

4.

Osoby powołane do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające
właściwą ocenę wniosków.
§2
Przewodniczący Komisji

1. Przewodniczący

Komisji

jest

odpowiedzialny

za

zapewnienie

bezstronności

i przejrzystości prac Komisji.
§3
Zadania Komisji
1.

Komisja jest odpowiedzialna za:
a) przeprowadzenie oceny wniosków,
b) zweryfikowanie załączników do wniosków,
c) wyłonienie wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe.
§4
Posiedzenia Komisji

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczą w nich wszyscy członkowie Komisji.
2. Członkowie Komisji dokonują oceny wniosków i głosowania podczas posiedzenia
Komisji lub podczas obrad zdalnych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
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§5
Głosowanie
Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§6
Zasada bezstronności prac

1. Członkowie

Komisji

zobowiązani

są

do

zachowania

zasad

bezstronności

i poufności w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku.
2. Niemożność zachowania bezstronności i poufności pozbawia członka Komisji
możliwości oceny danego wniosku.
3. W przypadku, określonym w ust. 2, wniosek jest kierowany do oceny innego członka
Komisji wskazanego przez Przewodniczącego.
§7
Ocena wniosków
1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski ocenione jako kompletne. Wniosek
niekompletny nie podlega ocenie.
2. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pakietu
wsparcia dla klubów sportowych zrzeszonych w PZTS.
3. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę
dofinansowania

w

przypadku

zidentyfikowania

kosztów,

które

uzna

za

nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu
ze stawkami rynkowymi).
§8
Protokół z posiedzenia Komisji
1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 niniejszego Regulaminu
Przewodniczący Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji, który zawiera:
a) określenie terminu obrad,
b) informacje na temat składu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków,
c) informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku,
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d) inne istotne elementy postępowania oceniającego.
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