Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
w ramach I tury konkursu na projekty interwencyjne
dot. wniosków złożonych do 20 września 2021

26 października 2021

Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące
Spotkanie odbyło się w dniu 26 października 2021 roku, w formie zdalnej poprzez połączenie na
platformie ZOOM.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego:
●

Martyna Bogaczyk - Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji,

●

Jacek Królikowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

●

Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W roli obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyły:
●

Katarzyna Zakroczymska - Dyrektor Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny,
członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,

●

Ewa Stokłuska - członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Edukacja dla
Demokracji, protokolantka.

Posiedzenie Komisji Konkursowej prowadziła, za jednogłośną zgodą członków Komitetu
Wykonawczego, Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji.
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Przebieg spotkania
1. Przyjęto następujący plan posiedzenia:
●

Podjęcie decyzji co do przeznaczenia środków „zwolnionych” w pierwszym konkursie
tematycznym w efekcie rezygnacji 3 Wnioskodawców z przyjęcia grantu;

●

Przypomnienie głównych zasad konkursu na projekty interwencyjne i podsumowanie
dotychczasowych etapów oceny;

●

Prezentacja listy rankingowej projektów wraz z rekomendacjami Komisji Konkursowej co
do ich dofinansowania;

●

Dyskusja nad listą rankingową w kontekście wykorzystania środków przeznaczonych na I
turę konkursu interwencyjnego;

●

Prezentacja

listy

rankingowej

rekomendowanej

do

zatwierdzenia

Komitetowi

Wykonawczemu;
●

Zatwierdzanie ostatecznych decyzji co do dofinansowania projektów interwencyjnych;

●

Inne wnioski i propozycje.

2. Prowadząca spotkanie potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego
oraz osoby uczestniczące w spotkaniu podpisali deklarację bezstronności przy procesie
wyłaniania wniosków do dofinansowania w Programie. Żaden z członków Komitetu
Wykonawczego ani żadna z pozostałych osób uczestniczących w spotkaniu nie zgłosiły
konfliktu interesów odnośnie żadnego z wniosków znajdujących się na listach
rankingowych sformułowanych przez Komisję Konkursową.
3. Prowadząca

spotkanie,

Martyna

Bogaczyk,

przypomniała

członkom

Komitetu

Wykonawczego oraz osobom uczestniczącym w spotkaniu o zobowiązaniu do
zachowania poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu ogłoszenia
wyników konkursu oraz publikacji niniejszego protokołu.
4. Martyna Bogaczyk zaprezentowała członkom Komitetu ogólne dane o wnioskach
złożonych do dn. 20.09.2021 i ocenionych w I turze konkursu na projekty interwencyjne
oraz informacje o szczegółowym przebiegu procedury oceny wniosków, w wyniku której
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wyłoniono listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania, przedłożoną
Komitetowi Wykonawczemu. Podstawą ich stworzenia były:
●

średnia ocen ekspertek i ekspertów oceniających wnioski, które przeszły pozytywnie
kontrolę formalną,

●

uwagi członkiń Komisji Konkursowej.

5. Katarzyna Zakroczymska przedstawiła Komitetowi Wykonawczemu informacje nt.
organizacji, których wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w 1 konkursie
tematycznym, a które złożyły do Operatora Programu oficjalne rezygnacje z przyjęcia
grantów. Dotyczy to wniosków:
●

K1m/0519 złożonego przez Ośrodek Integracji Społecznej z Zielonej Góry w Obszarze 2.
- przyznany grant w wysokości 22 980,97 EUR oraz środki na rozwój instytucjonalny w
wysokości 4952 EUR;

●

K1m/0589 złożonego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
Obszarze 1. - przyznany grant w wysokości 22 654 EUR;

●

K1d/0289 złożonego przez Fundację Afryka Inaczej w Obszarze 1. - przyznany grant w
wysokości 71 380,97 EUR.

6. Ewa Stokłuska poinformowała członków Komitetu Wykonawczego, że wysokość środków
„zwolnionych” w Obszarze 2. na skutek rezygnacji jednego z Wnioskodawców (22 980,97
EUR) w połączeniu z oszczędnościami w tym obszarze (37 829,73 EUR) nie pozwala
póki co dofinansować żadnego z wniosków z listy rezerwowej dla Obszaru 2.
Przypomniała również, że w Obszarze 1. nie ma listy rezerwowej dla 1. konkursu
tematycznego.
7. Martyna Bogaczyk zauważyła, że ponieważ trwa dopiero proces przygotowywania umów
z potencjalnymi grantobiorcami z 1. konkursu tematycznego, niewykluczone jest że
dojdzie jeszcze do jakiś przesunięć i być może zwolnią się dodatkowe środki, które
będzie można wykorzystać na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej.
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8. Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz uwzględniając duże zainteresowanie
obszarem 1. w konkursie interwencyjnym, Komitet Wykonawczy podjął jednogłośnie
decyzję, by ze środków „zwolnionych” w 1. konkursie tematycznym w ramach obszaru 1.
na skutek rezygnacji z przyjęcia grantów przez 2 organizacje, 22 980,97 EUR przesunąć
na I turę konkursu na projekty interwencyjne interwencyjnego, a 71 380,97 EUR
przesunąć na 2. konkurs tematyczny. Środki „zwolnione” z tego samego powodu w
obszarze 2. Komitet pozostawił do ewentualnego wykorzystania na dofinansowanie
projektów

z

listy

rezerwowej

w

przypadku

niepodpisania

umów

z

innymi

Wnioskodawcami. Jednocześnie Komitet upoważnił Katarzynę Zakroczymską, Dyrektor
Programu, do zgłoszenia ww. zmian do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.
9. Następnie Komitet Wykonawczy przystąpił do dyskusji nad wnioskami złożonymi do 20
września 2021 roku i rekomendowanymi do dofinansowania przez Komisję Konkursową
w I turze konkursu na projekty interwencyjne oraz pozostałymi wnioskami, które
przekroczyły próg 75% możliwych do uzyskania punktów, ale nie uzyskały rekomendacji
Komisji Konkursowej.
10. Katarzyna

Zakroczymska

przedstawiła

argumenty

Komisji

za

nieprzyznaniem

dofinansowania wnioskom, które przekroczyły próg 75% możliwych do uzyskania
punktów:
●

N1/0099 złożonemu przez Lokalni w Gminie Suchy Las (obszar 3.) - Komisja uznała, że
we wniosku nie uzasadniono wystarczająco kryzysowego charakteru problemu, na który
miałby odpowiadać projekt, zgodnie z wymogami konkursu na projekty interwencyjne;

●

N1/0036 złożonemu przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa (obszar 1.) Komisja uznała, że we wniosku nie uzasadniono wystarczająco kryzysowego charakteru
problemu, na który miałby odpowiadać projekt, zgodnie z wymogami konkursu na projekty
interwencyjne.
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11. Martyna Bogaczyk wyraziła zdanie odrębne wobec argumentacji Komisji co do braku
interwencyjnego charakteru wniosku N1/0036 złożonego przez Fundację Instytut na rzecz
Państwa Prawa.
12. Ewa Stokłuska zwróciła uwagę członków Komitetu na konieczność uwzględnienia w
ostatecznej decyzji również argumentów dotyczących wysokości puli środków na całą I
turę konkursu, podczas gdy bieżąca pula wniosków jest dopiero pierwszą z pięciu, które
będą oceniane w tej turze konkursu.
13. Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie dla 6
projektów wskazanych jako rekomendowane do dofinansowania przez Komisję
Konkursową. Są to wnioski:
●

N1/0064 złożony przez Fundację Emic - obszar 1., przyznany grant w wysokości 14
998,17 EUR;

●

N1/0082 złożony przez Stowarzyszenie Vox Humana - obszar 1., przyznany grant w
wysokości 14 961,9 EUR;

●

N1/0085 złożony przez Fundację Ocalenie - obszar 1., przyznany grant w wysokości 15
000 EUR;

●

N1/0086 złożony przez Fundację Wspierania Rozwoju "JA TEŻ" - obszar 2., przyznany
grant w wysokości 14 900,01 EUR;

●

N1/0096 złożony przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie - obszar 3.,
przyznany grant w wysokości 14 916,65 EUR;

●

N1/0107 złożony przez Fundację Polskie Forum Migracyjne - obszar 1., przyznany grant
w wysokości 15 000 EUR.
Ze względu na specyfikę naboru ciągłego w konkursie interwencyjnym, Komitet nie ustalił
listy rezerwowej dla tego konkursu.
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14. Na zakończenie spotkania Katarzyna Zakroczymska zapowiedziała, że przedstawi
członkom Komitetu propozycje zmian w Programme Implementation Agreement do
zatwierdzenia przed przekazaniem do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Podsumowanie
Komitet Wykonawczy Programu zatwierdził przyznanie następującej liczby grantów na projekty
interwencyjne w podziale na obszary tematyczne:
●

Obszar 1: Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) - 4
granty na łączną kwotę 59 960,07 EUR;

●

Obszar 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie
wykluczeniu - 1 grant na kwotę 14 900,01 EUR;

●

Obszar 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) - 1 grant na
kwotę 14 916,65 EUR.

Łączna wartość ww. grantów wynosi 89 776,73 EUR.

Załącznik: lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach I konkursu na projekty po
zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy

Protokół sporządziła: Ewa Stokłuska
Protokół

został

protokolantkę.

podpisany

elektronicznie

przez

członków

Komitetu

Wykonawczego

i

