
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2022 

komisji wyborczej z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Komisja wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu 

Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do 

uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r.  

w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji 

pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na 

lata 2021-2027 (zwanej dalej Ordynacją Wyborczą) ogłasza, na podstawie § 13  

ust 2 Ordynacji Wyborczej, nabór reprezentantów zorganizowanego 

społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych (podmioty,  

o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) spełniających warunki określone 

w § 2 Ordynacji Wyborczej (zwanych dalej: Organizacjami Pozarządowymi) 

kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze 

Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027). 

1. Nazwa programu, w ramach którego powoływany jest Komitet Monitorujący: 

program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 

Linki do programu: 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7354/zapoznaj-sie-z-dokumentami 

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16393/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-

regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-o-tresci-

zatwierdzonej-przez-komisje-europejska.html 

 

2. Obszary tematyczne, w odniesieniu do których Instytucja Zarządzająca określiła 

miejsce w Komitecie Monitorującym FEWiM 2021-2027 dla Organizacji 

Pozarządowych:  

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7354/zapoznaj-sie-z-dokumentami
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16393/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-o-tresci-zatwierdzonej-przez-komisje-europejska.html
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16393/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-o-tresci-zatwierdzonej-przez-komisje-europejska.html
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16393/uchwala-w-sprawie-przyjecia-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-o-tresci-zatwierdzonej-przez-komisje-europejska.html


1) Organizacje Pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności 

objęte programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

2021-2027; 

2) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska; 

3) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

4) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia 

społecznego; 

5) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet  

i mężczyzn; 

6) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się 

obszarami niedyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, 

niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość 

płciowa i wiek); 

7) Organizacja Pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych; 

8) federacja Organizacji Pozarządowych; 

9) Organizacje Pozarządowe działające w obszarach, które obejmuje swoimi 

zadaniami program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-

2027, takich jak: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego lub działalność na 

rzecz młodzieży lub działalność na rzecz seniorów lub edukacja lub zdrowie 

lub turystyka lub rozwój lokalny lub rynek pracy lub usługi publiczne. 

3. Liczba miejsc w Komitecie Monitorującym FEWiM 2021-2027 dostępnych dla 

Organizacji Pozarządowych: 12 miejsc, w tym 2 miejsca dla Organizacji 

Pozarządowych wskazanych w ust. 2 pkt 1 oraz 3 miejsca dla Organizacji 

Pozarządowych wskazanych w ust. 2 pkt 9. 

4. Termin zgłaszania Organizacji Pozarządowych: 4 stycznia 2023 r. 

5. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze. 

6. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać zgłoszenie kandydującej 

Organizacji Pozarządowej: radadpp@warmia.mazury.pl  

7. Możliwość i sposób złożenia protestu wyborczego:  

Po opublikowaniu przez komisję wyborczą listy zgłoszonych kandydatur 

Organizacji Pozarządowych, które pozytywnie przeszły weryfikację, Organizacje 

Pozarządowe, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do 

wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy 

mailto:radadpp@warmia.mazury.pl


kandydatów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów Organizacji 

Pozarządowej za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub 

podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, który przesyła się w formie 

dostępnej, w formacie pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 

radadpp@warmia.mazury.pl . W tytule wiadomości należy wpisać: „PROTEST − 

ZGŁOSZENIE DO KM FEWiM 2021-2027”. 

Protesty wyborcze przesłane po terminie, w formie skanu, nieczytelne nie 

będą rozpatrywane. 

8. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 9 Ordynacji Wyborczej,  

tj. Lokalnych Grup Działania, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń 

wiejskich odbywają się na zasadach ogólnych. 

mailto:radadpp@warmia.mazury.pl

