
 

Ogłoszenie o naborze 

 

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego 

Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 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). 

ogłasza 

nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (zwanych dalej 

Organizacjami) kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu 

Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. 

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

Link do projektu programu: 

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/2090423/fundusze_europejskie_dla_lubelskiego_2021

-2027_2022_03_14.pdf 

2. Obszary tematyczne (wraz z przewidzianą liczbą miejsc dla Organizacji): 

− Jedna organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji. 

− Jedna organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury i turystyki 

− jedna organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska,  

− jedna organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami,  

− jedna organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego,  

− jedna organizacja działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn,  

− jedna organizacja  działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami 

dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, 

religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek),  

− jedna organizacja działająca na rzecz praw podstawowych,  

− jedna federacja organizacji pozarządowych,  



− jedna organizacja promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw 

trzecich lub społeczności zmarginalizowanych. 

 

3. Nabór obejmuje wybór 10 organizacji do składu Komitetu Monitorującego Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (zwanego dalej KM FEL).  

 

4. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze. 

 

5. Zgłoszenia Organizacji kandydującej na członka KM FEL dokonuje się za pomocą 

formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze,  

od 1 grudnia 2022 r. do dnia 12 grudnia 2022 r. do godziny 23:59:59.  

 

6. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formacie pdf na adres e-mail:  rdpp@lubelskie.pl 

wpisując w tytule wiadomości: „ZGŁOSZENIE DO KM FEL”. 

 

7. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie 

przeszły weryfikację, Organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do 

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

kandydatów.  

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: 

rdpp@lubelskie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „PROTEST − ZGŁOSZENIE DO KM 

KM FEL”. 

 

8. Zasady głosowania podmiotów wskazanych w § 2 ust. 9 Ordynacji tj. Lokalnych Grup 

Działania, ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich odbywają się na 

zasadach ogólnych. 

 

UWAGA: 

 

1. Formularz 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. 
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3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej Organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 

dotyczy”. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie, które reprezentuje Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy 

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem 

można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: 

iod@lubelskie.pl). 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest związane z zaproszeniem Instytucji 

Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla  Lubelskiego 2021-2027, do wyłonienia, 

w postępowaniu prowadzonym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego, organizacji pozarządowych na członków do Komitetu Monitorującego Program 

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-

2027.  

3. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu, z zastrzeżeniem 

zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja będzie przetwarzana 

w tut. Urzędzie przez okres 5 lat, a następnie zostanie poddana procedurze ekspertyzy 

archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez archiwum państwowe. 

5. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procedurze 

wyłonienia organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Fundusze 

Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana 

danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w tym procesie 
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