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Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -2027

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać
w formacie pdf.

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać

„nie dotyczy”.
4. * niepotrzebne skreślić.

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY

ZGŁOSZENIE DOTYCZY
PROGRAMU
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku
należy wpisać nie dotyczy

KRAJOWEGO REGIONALNEGO

x

2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy
wskazywać dokładne brzmienie)

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO
DOTYCZY ZGŁOSZENIE

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 -
2027

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO
DOTYCZY ZGŁOSZENIE

NA RZECZ PROMOWANIA WŁĄCZENIA
SPOŁECZNEGO

3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

Nazwa organizacji pozarządowej INSTYTUT SUWERENNEJ

Forma prawna FUNDACJA

Nazwa rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS
lub ARMIR lub inny rejestr)

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Nr rejestru właściwego dla
organizacji pozarządowej (np. KRS) 0000525850

REGON 360149097

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE*

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE*

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE*
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Adres siedziby organizacji ul. Wołyńska 23, 15-208 Białystok

Województwo, w którym
zarejestrowana jest organizacja Podlaskie

Adres do korespondencji ul. Wołyńska 23, 15-208 Białystok

Adres e-mail p.szulak@instytutsuwerennej.pl

Nr telefonu 798185511

Osoba do kontaktu Patryk Szulak - Prezes Zarządu

Rok założenia organizacji (dzień,
miesiąc, rok) 02.10.2014

WOJEWÓDZKI zasięg działania
organizacji TAK/NIE*

W przypadku jeśli zgłoszenie
dotyczy organizacji składającej
formularz w regionalnym programie,
a siedziba znajduje się poza
obszarem tego województwa,
należy udowodnić prowadzenie
udokumentowanej regularnej
działalności na terenie objętym
interwencją programu (teren tego
województwa).

Nie dotyczy.

KRAJOWY zasięg działania
organizacji TAK/NIE*

Proszę wymienić min. 9
województwa, w których organizacja
prowadzi działania, albo ma
organizacje członkowskie
(UZASADNIĆ – np. podać przykłady
działań lub adresy oddziałów itp.)

Pole dotyczy ogólnopolskich
organizacji kandydujących do
programów regionalnych, w innym
wypadku wpisać „nie dotyczy”

Nie dotyczy.

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE
ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

Średni budżet roczny organizacji w
PLN za trzy ostatnie lata
sprawozdawcze (wartość = suma za
lata 2019 do 2021 podzielona na 3)

408511,56 PLN
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Średnia liczba płatnych
współpracowników w ciągu roku za
ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie
umów zlecenie oraz umów o pracę
w przeliczeniu na etaty)

5

Średnia liczba wolontariuszy w
ciągu roku za ostatnie trzy lata 5

Proszę wymienić zasoby ludzkie
organizacji, które mają
doświadczenie w zakresie funduszy
unijnych *
Podajemy np. informacje nt:
- koordynacji projektów
finansowanych ze środków UE;
- pracę w zespole realizującym
projekty finansowane ze środków
UE;
- ocena projektów finansowanych ze
środków UE;
- praca w zespołach eksperckich w
ramach realizacji, monitoringu i
ewaluacji programów operacyjnych;
Podajemy konkretne dane np.
numery projektów, w jakich
programach, jakie funkcje pełniły
wskazane przez nas osoby.

* W przypadku braku proszę wpisać
„nie dotyczy”

Potencjał organizacji stanowią osoby, które posiadają
doświadczenie w pracy w ramach projektów
współfinansowanych ze środków UE w ramach
perspektywy 2014-2020. Jedna z osób posiada
doświadczenie we wspieraniu kadry zarządzającej w
realizacji projektu współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego. Fundacja współpracuje na stałe z osobami
które mają doświadczenie w procesie oceny projektów
współfinansowanych ze środków krajowych. W ramach
stosunków cywilnoprawnych Fundacja współpracuje także
z osobami które są wpisane na listy ekspertów
oceniających wnioski w ramach perspektywy 2014-2020.

Ponadto Fundacja współpracuje z wolontariuszami. Dwóch
z nich również dysponuje doświadczeniem w pracy w
projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach
perspektywy 2014-2020 (projekty społeczne
współfinansowane z EFS).

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ:
Minimalnie 5-letnie doświadczenie
w reprezentowanym przez siebie
obszarze na poziomie krajowym*

1. Należy szczegółowo
UDOWODNIĆ doświadczenie za
okres ostatnich 5 lat W
OBSZARZE , w którym składany
jest formularz, przez podanie np.:
- nazwy projektów (czego dotyczyły,
jaki był ich obszar oddziaływania,
jaka była wartość finansowa
projektów);
- jakie inne działania merytoryczne

Nie dotyczy.
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organizacja podejmowała w tym
obszarze;

2. Należy podać jaki orientacyjny
udział % (procentowy w
zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi
działalność organizacji w
OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem:
- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

*dotyczy jedynie programów
krajowych, w innym przypadku
wpisać „nie dotyczy”

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ:
Minimalnie 3-letnie doświadczenie
w reprezentowanym przez siebie
obszarze na poziomie regionalnym*

1. Należy szczegółowo
UDOWODNIĆ doświadczenie za
okres ostatnich 3 lat W
OBSZARZE , w którym składany
jest formularz, przez podanie np.:
- nazwy projektów (czego dotyczyły,
jaki był ich obszar oddziaływania,
wartość finansowa projektów);
- jakie inne działania merytoryczne
organizacja podejmowała w tym
obszarze;

2. Należy podać jaki orientacyjny
udział % (procentowy w
zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi
działalność organizacji w
OBSZARZE, w którym składany jest
formularz pod względem:
- finansowym;
- merytorycznym;
- osobowym.

*dotyczy jedynie programów
regionalnych, w innym przypadku

Fundacja Instytut Suwerennej prowadzi swoją działalność
od 02.10.2014 kiedy uzyskała wpis do KRS.

PAES

W latach 2019-2020 w ramach Podlaskiej Akademii
Edukacji Społecznej organizowano cykl szkoleń
podnoszących kompetencje miękkie studentów i
absolwentów szkół wyższych, zaangażowanych w
działalność społeczną i naukową. Dzięki działaniom
Fundacji młodzi ludzie podnosili swoje umiejętności w
dziedzinach takich, jak budowanie zespołu projektowego,
zarządzanie social media i kreowania własnej marki,
wystąpienia publiczne i kontakt z mediami, pisanie
wniosków o dotacje, fundraising prywatny. W ten sposób
dano młodym ludziom wiedzą potrzebną do aktywnej
działalności i w ten sposób udzielono im istotnej pomocy
we włączeniu się w społeczeństwo obywatelskie. W
ramach tego projektu organizowano także pokazy filmowe
w małych miejscowościach w województwie podlaskim. W
ten sposób umożliwiono włączenie w dostęp do kultury dla
mieszkańców tych miejscowości.

PODLASKIE LOKALNIE 1. EDYCJA (2018-2019)
PODLASKIE LOKALNIE 3. EDYCJA (2021-2023)

Fundacja, prowadząc swój program regrantingowy
Podlaskie Lokalnie, wspiera takie grupy inicjatywne i
włącza je w działalność społeczną, projektową, co pozwala
im na rozwinięcie swojego funkcjonowania oraz działanie
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wpisać „nie dotyczy” na korzyść swojej wspólnoty lokalnej. Wspomniana
inicjatywa w inkluzywny sposób angażuje osoby i grupy
społeczne, za pomocą wsparcia finansowego lub
edukacyjnego. Opisane działania pozwoliły na zapoznanie
się z wieloma osobami prywatnymi, wspólnotami,
społecznikami i organizacjami, których fundacja chciałaby
reprezentować w KM. Są to podmioty, które nieraz
potrzebują wsparcia, aby prowadzić określoną działalność i
takie włączenie do społeczeństwa jest dla Instytutu
Suwerennej niezwykle istotne.

MDS

Międzynarodowy Dom Spotkań to idea, która ma na celu
integrację młodzieży z Polski oraz polskiej młodzieży z
takich państw jak Litwa, Białoruś, Ukraina, Łotwa, czy
Mołdawia. Spotkania organizowane w ramach
Międzynarodowego Domu Spotkań obejmują szereg
wykładów, debat i warsztatów poświęconych polskiej
historii i kulturze, myśli politycznej i filozoficznej, a także
bieżącym wydarzeniom międzynarodowym. Dzięki tym
spotkaniom młodzież kresowa nabywa nowe umiejętności
przydatne w działalności społecznej zarówno w Polsce, jak
i za granicą.

PODLASKIE CENTRUM NGO

Inną inicjatywą, która pozwoliła na zapoznanie tej grupy
było Podlaskie Centrum NGO, które wskazało jak wiele
podmiotów potrzebuje (a nie może sobie pozwolić na to ze
względów finansowych) wsparcia prawnego,
merytorycznego czy finansowego. Podlaskie Centrum
umożliwia włączenie tych grup do społeczności za pomocą
udzielenia im podstawowej edukacji na temat ich praw i
obowiązków. Wszelkiego rodzaju szkolenia merytoryczne i
organizacyjne, ogólnodostępne dla każdego zarówno w
formie online i offline, przygotowują i motywują do
włączenia się w społeczeństwo. Prowadzenie tych i wielu
innych działań pozwala nie tylko na włączenie społeczne i
wzbudzenie inicjatywności wśród podmiotów
uczestniczących, ale również te podmioty następnie
przenoszą efekty tych działań na swoje wspólnoty,
społeczności lokalne i innych beneficjentów, dla których
działają lub z którymi współpracują.

TMP RES PUBLICA
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Przy Instytucie Suwerennej działa także organizacja
studencka zarejestrowana na UwB - Towarzystwo Myśli
Politycznej „Res Publica”. Włącza ona studentów w
działalność społeczną poprzez wsparcie w organizacji
wydarzeń edukacyjnych oraz kulturalnych. Pomaga przy
przygotowaniu merytorycznym, znalezieniu prelegentów
czy w kwestiach promocyjnych. Fundacja udostępnia swój
lokal dla studentów działających w tym podmiocie,
opowiadając w ten sposób na istotny problem w
dostępności miejsc, w których młodzi aktywni ludzie mogą
się spotkać, żeby wspólnie działać. W ten sposób Instytut
Suwerennej pomaga pokonywać istotne bariery, które
napotykają młodzi ludzie w procesie swojego włączenia w
aktywną działalność społeczną.

MYŚL SUWERENNA

W ramach prowadzonego portalu oraz kwartalnika Myśl
Suwerenna fundacja daje przestrzeń do wymiany myśli.
Dzięki temu na jej łamach mogą być poruszane istotne
społecznie kwestie. W ten sposób podnoszone jest także
kwestia włączenia społecznego. Na portalu są poruszane
tematy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego,
aktywizacji społeczności lokalnych czy tożsamości
lokalnej. Pierwszy numer kwartalnika zatytułowany był
„Decentralizacja” i dotyczył m. in. włączenia społecznego
mniejszych ośrodków poprzez rozproszenie instytucji
państwowych na inne regiony niż przede wszystkim stolica
kraju oraz miasta wojewódzkie. Realizując swoje zadania
Myśl Suwerenna pozwala włączać się w debatę publiczną
także osobom, dla których jest to pierwsza taka możliwość
w przekazaniu w formie pisanej swoich przemyśleń czy
podzielenia się wiedzą.

SARMACJA

W ramach projektu Sarmacja Fundacja publikowała
artykuły edukacyjne dotyczące historii, publikowała
nagrania edukacyjne oraz organizowała projekcje i
prelekcje dotyczące międzywojennych dzieł polskiej
kinematografii oraz wykłady na tematy historyczne
związane z I Rzeczpospolitą. W ten sposób podejmowała
się ona zwiększenia dostępności do wiedzy oraz kultury.
Wydarzenia w ramach tego projektu odbywały się przede
wszystkim w niewielkich ośrodkach z województwa
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podlaskiego takich jak np. Krynki, Supraśl, Wasilków.
Możliwość obejrzenia niedostępnych do obejrzenia w łatwy
sposób filmów oraz dyskusji na ich temat cieszyła się
dużym zainteresowaniem. W ten sposób osoby
wykluczone z dostępu do kultury zostały w nią włączone.

Orientacyjny udział % w obszarze działania którego
dotyczy zgłoszenie tj. WŁĄCZANIE SPOŁECZNE:

- Merytorycznym 75%
- Finansowym 55%
- Osobowym 65%

Szacunku dokonano na podstawie porównania
dotacji/środków finansowych które dotyczą obszaru
włączania społecznego.

REPREZENTATYWNOŚĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU

Realizowane sfery działalności
pożytku publicznego

Proszę wymienić realizowane przez
organizację w okresie ostatnich 3 lat
oraz w czasie rzeczywistym oraz
podając je w kolejności od
najważniejszych (należy posłużyć
się obszarami z art. 4 z ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie) podając nie więcej
niż 10 stref pożytku.

*pole obowiązkowe do wypełnienia

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych;

3. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;

4. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i

wychowania;
7. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym

wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego;
9. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-32a;

10.działalności charytatywnej

Proszę wykazać, że organizacja jest
podmiotem reprezentatywnym dla
podmiotów działających w
obszarze, w którym kandyduje
organizacja

Proszę:
1. zaprezentować zapisy w

statucie;
2. opisać najważniejszą

działalność (kluczowe dla
odbiorcy w tym obszarze);

Zgodnie z zapisami §2 ust. 2 terenem działania Fundacji
jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Natomiast §3 wskazuje, iż Fundacja została powołana na
czas nieoznaczony.
Fundacja posiada szeroki zakres celów w ramach których
prowadzi działalność, zarówno w obszarze działalności
odpłatnej i nieodpłatnej.

Cele działania Fundacji zgodnie ze statutem, które dotyczą
WŁĄCZANIA SPOŁECZNEGO:
1) Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej, cywilizacyjnej i kulturowej.
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3. w czyim imieniu wypowiada
się organizacja kandydująca i
dlaczego (kogo
reprezentować będziemy w
KM)?

4. udział w ciałach dialogu
społecznego (w jakich
ciałach, na czym polega
udział)

*pole obowiązkowe do wypełnienia

2) Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dorosłych,
dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie tradycji
historycznych, narodowych i kulturowych.
15)Wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie
wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i
umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności
obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu
społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego
zwalczania zagrożeń okresu pokoju.
16)Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie,
zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec
spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej.
22)Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.
23)Integrowanie społeczeństwa wokół wartości
kulturalnych.
24)Stworzenie zaplecza intelektualnego i organizacyjnego
dla działalności społecznej
i publicznej, służącego rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego i wolnego rynku
w Polsce.
25)Propagowanie postawy odpowiedzialności za sprawy
publiczne i wspieranie
inicjatyw dążących do kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego.
26)Podnoszenie standardów działalności publicznej
poprzez dążenie do
przejrzystości życia publicznego, podnoszenie kwalifikacji
osób publicznych,
wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia postaw
obywatelskich i
zaangażowania w działalność publiczną.
27)Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie
do doskonalenia
instytucji samorządowych.
28)Kreowanie i wspieranie inicjatyw dążących do
aktywizacji społeczności
lokalnych.
29)Wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży,
studentów, działaczy
samorządowych, gospodarczych oraz innych osób
zaangażowanych w działalność
pro publico bono.
31)Upowszechnianie idei wolontariatu.
33)Działalność na rzecz Polonii i Polaków poza granicami
Polski, poprzez opiekę i
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wsparcie w sprawach kultury, edukacji, dziedzictwa,
zdrowia, rynku pracy,
aktywizacji obywatelskiej oraz ochrony praw.
34)Działalność charytatywna na rzecz osób
potrzebujących.
35)Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnych.
36)Integracja środowisk akademickich, młodzieżowych,
naukowych.
37)Promocja aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub
zagrożonych jej utratą oraz
działania na rzecz zmniejszania bezrobocia.
39)Promocja aktywnych form wypoczynku, turystyki
aktywności fizycznej,
społecznej, kulturalnej i naukowej.
41)Wdrażanie i promocja rozwiązań służących rozwojowi
społeczeństwa informacyjnego.
43)Podnoszenie świadomości i kultury prawnej
społeczeństwa.

Włączenie społeczne to inaczej umożliwienie lub
ułatwienie dostępu do różnego rodzaju usług, udogodnień i
innych elementów istotnych dla funkcjonowania ludzkiego
w społeczeństwie (takich jak np. edukacja). Jednocześnie
włączaniem społecznym jest proces włączania jednostek
lub grup społecznych do społeczeństwa, czyli np. ich
aktywizacja.

Fundacja Instytut Suwerennej posiada doświadczenie w
działalności na bardzo szerokim obszarze. Na przestrzeni
8 lat prowadzone było wiele inicjatyw projektowych
mających na celu włączenie społeczne różnych grup.
Podstawową grupą, którą fundacja chciałaby
reprezentować byłyby osoby i organizacje społeczne ze
społeczności lokalnych, potrzebujących wsparcia na wielu
poziomach. Fundacja, prowadząc swój program
regrantingowy Podlaskie Lokalnie, wspiera takie grupy
inicjatywne i włącza je w działalność społeczną,
projektową, co pozwala im na rozwinięcie swojego
funkcjonowania oraz działanie na korzyść swojej wspólnoty
lokalnej. Wspomniana inicjatywa w inkluzywny sposób
angażuje osoby i grupy społeczne, za pomocą wsparcia
finansowego lub edukacyjnego. Opisane działania
pozwoliły na zapoznanie się z wieloma osobami
prywatnymi, wspólnotami, społecznikami i organizacjami,
których fundacja chciałaby reprezentować w KM. Są to
podmioty, które nieraz potrzebują wsparcia, aby prowadzić
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określoną działalność i takie włączenie do społeczeństwa
jest dla Instytutu Suwerennej niezwykle istotne. Inną
inicjatywą, która pozwoliła na zapoznanie tej grupy było
Podlaskie Centrum NGO, które wskazało jak wiele
podmiotów potrzebuje (a nie może sobie pozwolić na to ze
względów finansowych) wsparcia prawnego,
merytorycznego czy finansowego. Podlaskie Centrum
umożliwia włączenie tych grup do społeczności za pomocą
udzielenia im podstawowej edukacji na temat ich praw i
obowiązków. Wszelkiego rodzaju szkolenia merytoryczne i
organizacyjne, ogólnodostępne dla każdego zarówno w
formie online i offline, przygotowują i motywują do
włączenia się w społeczeństwo. Prowadzenie tych i wielu
innych działań pozwala nie tylko na włączenie społeczne i
wzbudzenie inicjatywności wśród podmiotów
uczestniczących, ale również te podmioty następnie
przenoszą efekty tych działań na swoje wspólnoty,
społeczności lokalne i innych beneficjentów, dla których
działają lub z którymi współpracują. Fundacja Instytut
Suwerennej będzie w KM reprezentować wspólnoty i
społeczeństwo lokalne (nieraz oddalone od wielkich
centrów życia społecznego ze względów komunikacyjnych)
oraz wszelkie podmioty, które chciałyby się włączyć,
włączają się lub włączyły się w swoje społeczeństwo
lokalne oraz obszar działalność mający na celu pomoc tym
wspólnotom. Ze względu na swoją szeroką sieć kontaktów
oraz udział w federacji i konfederacji fundacja ma na celu
reprezentować społeczeństwo obywatelskie, w
szczególności te dla którego istotne jest włączanie
społeczne.

Fundacja Instytut Suwerennej uczestniczy w ciałach
dialogów, takich jak Rada Działalności Pożytku
Publicznego oraz Podlaska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, gdzie zgłosiła swoich kandydatów, którzy
zostali członkami organów.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Proszę wymienić WSZYSTKIE
podmioty prawne, w których
organizacja jest zrzeszona na
prawach członka (federacje,
konfederacje, związki,
stowarzyszenia osób prawnych)

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny.
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*jeśli organizacja kandydująca nie
jest członkiem żadnego podmiotu
wpisać „nie dotyczy
Proszę dokładnie opisać:

- Sieci organizacji, porozumienia, z
którymi organizacja kandydująca
aktualnie współpracuje, i/albo

- Sieci organizacji, porozumienia, z
którymi organizacja kandydująca
ma doświadczenie we współpracy w
przeszłości

*pole obowiązkowe do wypełnienia

Fundacja jest członkiem dwóch wymienionych powyżej
podmiotów prawnych o charakterze federacji lub
konfederacji. Na przestrzeni swojej ponad 8-letniej
działalności współpracowała z różnymi organizacjami
funkcjonującymi w regionie i poza nim.

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW
MONITORUJĄCYCH

Proszę opisać udział w
programowaniu programów na lata
2021-2027, do którego komitetu
monitorującego kandydują (udział w
programowaniu, pracach grupy
roboczej, wysłuchanych
publicznych, udział w konsultacjach
społecznych,)

Należy dokładnie opisać udział
organizacji lub jej formalnych
reprezentantów (odpowiadając na
każde pytanie):

Czy był to udział aktywny czy
bierny?

Jeśli brano udział w spotkaniach
proszę podać miejsce i datę
spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)?

Na czym polegał udział w
poszczególnych etapach?

Czy był to udział formalny?

Czy zostały zgłoszone uwagi do
programu?

Etap programowania (praca grupy roboczej):
Nie dotyczy.

Etap konsultacji:
Nie dotyczy.

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie
spotkań wewnątrzbranżowych:
Nie dotyczy.
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*jeśli organizacja kandydująca nie
brała udziału w programowaniu,
wpisać „nie dotyczy”

Czy reprezentantka/reprezentant
organizacji brała/brał udział w
pracach Komitetu Monitorującego
perspektywy 2009-2013 oraz 2014-
2020

TAK/NIE*
*niepotrzebne skreślić

Jeśli TAK:
Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej
perspektywie:
Nie dotyczy.
…………………………………………………………..

Funkcja w komitecie monitorującym:
Nie dotyczy.
…………………………………………………………..

4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach
związanych z udziałem w pracach KM.

Dla kandydata na członka KM najistotniejsze są dane obszary merytoryczne:
1. Kwestia aktywizacji i włączenia społeczeństw lokalnych z całego regionu.
2. Udostępnienia jednostkom i innych podmiotom społecznym odpowiedniej edukacji
wspierającej włączanie społeczne.
3. Włączanie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
4. Włączanie społeczne osób i grup w trudnej sytuacji komunikacyjnej (ze względu na brak
transportu publicznego/prywatnego lub niezinformatyzowanie).
5. Wspieranie włączania społecznego za pomocą wolontariatu i działalności społecznej.
6. Analiza obecnego instytucjonalnego/publicznego poziomu włączania społecznego.

Zainteresowanie tymi obszarami będzie połączone z szerokim kontaktem z organizacjami
społecznymi oraz informowaniem o ich potrzebach. Ze względu na swoją szeroką działalnością
statutową fundacja jest zainteresowana również innymi obszarami, takimi jak kultura lub
dziedzictwo narodowe.

5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa
względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM.

Organizacja podczas całej swojej działalności promuje zasadę partnerstwa i uwzględniania
przez Organy, decydentów - głosu płynącego od przedstawicieli III sektora. Utrzymuje kontakt z
innymi organizacjami pozarządowymi za pomocą licznych spotkań, mediów społecznościowych
(fundacja posiada kilka własnych stron i grup powiązanych z inicjatywami, takimi jak Podlaskie
Lokalnie, Myśl Suwerenna), mailingu oraz strony internetowej. Od kilku lat współpracuje z
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Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych – www.cwop.pl, prowadzonym przez
utworzoną przez Fundacją Pro Anima spółdzielnię socjalną „ACTIVE GO”. Jednocześnie
posiada stały i żywy kontakt z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
społeczeństwem obywatelskim za pomocą działalności powiązanej z prowadzonymi przez
fundację inicjatywami - Podlaskim Centrum NGO oraz Podlaskie Lokalnie. Pierwsze z
wymienionych działań polega na współpracy z młodymi organizacjami oraz grupami chętnymi
założyć organizację i udzielaniu im wparcia, porad prawnych. Druga inicjatywa to szeroki
program regrantingu mający na celu aktywizację społeczeństwa obywatelskiego w regionie.
Fundacja prowadzi współpracę z wieloma regionalnymi organizacjami pozarządowymi oraz jest
aktywnym członkiem federacji i konfederacji organizacji pozarządowych - w ten sposób może
zapoznawać się z problemami, jakich doświadczają dane grupy. Fundacja zgłosiła swoich
kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Podlaskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego, którzy zostali członkami danych organów. Kontakt z tymi osobami oraz
narzędzia przez nich posiadane będą mogły przysłużyć się szerszemu kontaktowi z
organizacjami w czasie pełnienia kadencji w KM.

6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w komitecie monitorującym

Oświadczam/oświadczamy, że organizacja…………………………………………… (nazwa
organizacji; KRS) spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1
do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.
W sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru.

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego w komitecie monitorującym

Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele
organizacji ........................................ (nazwa organizacji; KRS) będą spełniać wymagania, o
których mowa w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku
Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, określającej
zasady wyboru. O każdej zmianie statusu przedstawiciela organizacji pozarządowej
określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany Przewodniczący właściwego KM oraz RDPP
lub właściwa WRDPP.

3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.

7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub
porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata.

Imię i nazwisko Funkcja

http://www.cwop.pl
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Patryk Szulak Prezes Zarządu
Adam Kozłowski Wiceprezes Zarządu

8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności
Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej,
określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji
za pomocą:

 podpisu kwalifikowanego lub
 profilu zaufanego lub
 podpisu osobistego,

które przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną
do właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty
elektronicznej.

Klauzula informacyjna

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez
Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/)
w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie
Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem wyłonieniem organizacji pozarządowych do składu
Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 20221-2027.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być inne organy administracji publicznej, jeśli będą do
tego zobowiązane przepisami prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez
podmioty serwisujące systemy informatyczne, z których korzysta Administrator, operatorowi pocztowemu
lub kurierowi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z
realizacją celu przetwarzania a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej,
tj. przez okres 5 lat.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje
Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych
osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

https://bip.wrotapodlasia.pl/
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9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości
udziału w naborze do składu komitetu monitorującego, o których mowa powyżej.
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