
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5
Komisji Wyborczej z dnia 14.12.2022 r.

Ogłoszenie

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w
perspektywie finansowej 2021- 2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej
załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w
sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w
sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących
programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja),

ogłasza

wybory organizacji kandydujących zgodnie § 15 ust 1 Ordynacji do składu Komitetu
Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW).

1. Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Link do programu: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-
europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027

2. Lista kandydatów w odniesieniu do obszarów, w których zostali zgłoszeni:

Lp. Nazwa organizacji KRS/inny rejestr

I. organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej
programem: transformacja energetyczna

1. Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości 0000830588

II. organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej
programem: edukacja

1. Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty 0000044866

2. Stowarzyszenie Centrum PISOP 0000073867

III. organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej
programem: Lokalne Grupy Działania

1. Lider Zielonej Wielkopolski 0000287505

2. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 0000310950

IV. organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska

https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027


1. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 0000136497

V. organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami

1. Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance L.dz. 84/98

VI. organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego

1. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 0000137089

VII. organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn

1. Stowarzyszenie Kongres Kobiet 0000347440

VIII. organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się
obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne,
niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i
wiek)

1. Kampania Przeciw Homofobii 0000111209

IX. organizacja działająca na rzecz praw podstawowych

1. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 0000169795

X. federacja organizacji pozarządowych

1. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych

0000078889

3. Karta wyborcza dotycząca obszarów podstawowych stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4. Karta wyborcza dotycząca Lokalnych Grup Działania stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
5. Karta wyborcza dotycząca Transformacji Energetycznej stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
6. Zgodnie z kalendarzem wyborczym od 15 grudnia do 19 grudnia 2022 trwa kampania wyborcza

kandydatów a głosowanie na członka KM FEW trwa od 20 do 21 grudnia 2022 roku do końca
dnia.

7. Kartę wyborczą na członka KM FEW, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu,
należy przesłać w formie dostępnej (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062)) ,w formacie .pdf, na adres
poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl , w tytule maila należy wpisać –Wybory do KM FEW
2021 - 2027.
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Karta do głosownia przesłana po terminie lub w formie skanu podlega odrzuceniu bez możliwości
odwołania.

8. Po opublikowaniu przez komisję wyborczą wyników wyborów, organizacje kandydujące lub
organizacje biorące udział w głosowaniu, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo
do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników
wyborów. Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą
podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w
formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:
wrdpp@umww.pl , w tytule maila należy wpisać – Protest _ Wybory do KM FEW 2021 - 2027.
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