Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050/……/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia ….. maja 2012 r.

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU
pn. „Tychy w sieci możliwości”
§1
1. Komisję Rekrutacyjną zwaną dalej Komisją powołuje Prezydent Miasta Tychy.
2. Celem działania Komisji jest ocena formalna i merytoryczna formularzy zgłoszeniowych złożonych
w ramach projektu „Tychy w sieci możliwości”.
§2
1. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczącym Komisji jest Koordynator projektu.
3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego Zastępcę.
Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie ustnego upoważnienia wpisanego do protokołu.
4. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków Komisji.
§3
1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) koordynator projektu „Tychy w sieci możliwości”,
2) przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3) przedstawiciele Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
3. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych podczas
posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy.
4. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Rozpatrywane są tylko kompletne formularze zgłoszeniowe.
6. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi formularze zgłoszeniowe
stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do
bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych.
7. Komisja dokonuje wyboru Beneficjentów Ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych we
wniosku o dofinansowanie projektu „Tychy w sieci możliwości” oraz Regulaminie uczestnictwa
w Projekcie.
8. W przypadku wpłynięcia większej niż zakładana liczba zgłoszeń, Komisja dokonuje wyboru
beneficjentów ostatecznych na podstawie wysokości dochodów, wybierając od najniższych,
z pierwszeństwem dla rodzin wielodzietnych oraz osób niepełnosprawnych, pozostałe osoby
umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
9. Komisja sporządza listę zakwalifikowanych beneficjentów ostatecznych oraz listę rezerwową.
10. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
11. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół.
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Załącznik Nr 1 do
Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej
pn. „Tychy w sieci możliwości”

Deklaracja poufności i bezstronności
Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w ocenie
merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Tychy w sieci możliwości” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi
do dziś informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu wstępnej oceny/wyboru wniosków
zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się
z procesu oceny, jednak nie później niż przed rekomendacją wniosków. Zobowiązuję się utrzymywać
w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane
przeze mnie w trakcie procedury oceny lub wynikające z procesu oceny.
Wyrażam zgodę, aby sporządzane przeze mnie dokumenty w trakcie prac Komisji Rekrutacyjnej
były używane wyłącznie dla celów oceny wniosków i nie były ujawniane osobom trzecim.
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