
 

Regulamin Kapituły oceniającej wnioski wstępne składane w Programie 

priorytetowym pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – część 

pn. „Ekopracownie 2023” 

 

§ 1 

Zasady funkcjonowania Kapituły 

1. Celem prac Kapituły oceniającej wnioski, dalej zwanej „Kapitułą”, jest ocena wniosków 

wstępnych o udzielenie dotacji na wykonanie ekopracowni w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych, rekomendowanych do dalszego procedowania. 

2. Członków Kapituły wskazuje Zarząd Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej Funduszem. 

3. Wnioski wstępne, będące przedmiotem oceny Kapituły, składane są w ramach 

Programu priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, 

zwanym dalej Programem. 

4. Obrady Kapituły odbywają się w siedzibie Funduszu. 

5. Fundusz zapewnia obsługę administracyjną Kapituły. 

6. Kapituła wybiera po dwa wnioski wstępne z każdego powiatu: jeden na wykonanie 

ekopracowni OZE i jeden na wykonanie ekopracowni przyrodniczej. Przedłożone 

Kapitule wnioski wstępne będą uprzednio zweryfikowane przez Fundusz pod kątem 

spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie. Do wstępnej oceny wniosków 

nie stosuje się kryteriów jakościowych punktowych opisanych w Programie. 

7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności i nieprzekazywania 

informacji dotyczących przebiegu prac Kapituły osobom trzecim. 

8. Posiedzenia Kapituły mają charakter niejawny i mogą w nich uczestniczyć jedynie 

członkowie Kapituły oraz przedstawiciel Funduszu zapewniający obsługę 

administracyjną Kapituły. 

9. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków 

Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły. 

10. Zawiadomienia o posiedzeniach Kapituły dokonuje pracownik Funduszu w formie 

pisemnej lub drogą korespondencji elektronicznej. Dopuszczalne jest także 

zawiadomienie drogą telefoniczną. W takim przypadku osoba zawiadamiająca członka 

Kapituły spisuje stosowną notatkę. 

§ 2 

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Kapituły 

1. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swojego grona Przewodniczącego 

Kapituły, Zastępcę Przewodniczącego Kapituły oraz Protokolanta. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Kapituły jest jawny i jest 

dokonywany zwykłą większością głosów. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły pracami Kapituły kieruje jego 

Zastępca. 

§ 3 

Wybór rekomendowanych wniosków 

1. W przypadku uzasadnionej nieobecności, członek Kapituły może przekazać 

Przewodniczącemu swój głos na piśmie lub drogą elektroniczną. 

2. Rekomendacje sporządzone są przez Kapitułę w formie pisemnej, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Rekomendacje Kapituły przekazywane są Zarządowi Funduszu. 


