Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
dot. 1. konkursu tematycznego

30 listopada 2021

Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące
Spotkanie odbyło się w dniu 30 listopada 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 Sobiesak – Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka,

●

Ewelina Kempista – Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego prowadziła, za jednogłośną zgodą członków Komitetu
Wykonawczego, Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Przebieg spotkania
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1. Przyjęto następujący plan posiedzenia:
●

Przedstawienie informacji o aktualnej liście rankingowej z uwzględnieniem listy
wnioskodawców, którzy zrezygnowali z podpisania umowy grantowej;

●

Przypomnienie informacji dot. oszczędności w pierwszym konkursie tematycznym w
obszarze 2. i 3.;

●

Dyskusja nad sposobami wykorzystania zaoszczędzonych środków;

●

Zatwierdzanie podjętych decyzji;

●

Inne wnioski i propozycje.

2. Prowadząca potwierdziła, na podstawie deklaracji bezstronności podpisanych przez
członków Komitetu Wykonawczego przez posiedzeniem Komitetu Wykonawczego w dniu
5 października 2021 r., że żaden z członków Komitetu Wykonawczego nie zgłosił konfliktu
interesów odnośnie żadnego z wniosków znajdujących się na liście rezerwowej.
3. Prowadząca spotkanie Martyna Bogaczyk przypomniała o zobowiązaniu do zachowania
poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu publikacji niniejszego
protokołu.
4. Prowadząca spotkanie przedstawiła informacje dot. oszczędności w pierwszym konkursie
tematycznym w obszarze 2. i 3.:
●

Obszar 2.: 60 810,70 EUR;

●

Obszar 3.: 53 042,16 EUR.

5. W związku z faktem wpłynięcia trzech decyzji o rezygnacji z podpisania umowy grantowej
(wnioski nr K1m/0519, K1m/0589, K1d/0289, tj. dwa wnioski w Obszarze 1. i jeden w
Obszarze 2.), Cezary Trutkowski zaproponował sfinansowanie dodatkowych projektów z
listy rezerwowej. Wobec braku na liście rezerwowej wniosków złożonych w obszarze 1.
Cezary Trutkowski zaproponował sfinansowanie złożonego w Obszarze 2. wniosku nr
K1d/0165. Ponieważ oszczędności dostępne w tym obszarze nie pozwoliłyby na
sfinansowanie ww. wniosku w całości, Cezary Trutkowski zaproponował przesunięcie
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kwoty 23 180,00 EUR z drugiego konkursu tematycznego do pierwszego konkursu
tematycznego.
6. Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził:
●

przesunięcie w ramach Obszaru 2. kwoty 23 180,00 EUR z drugiego do pierwszego
konkursu tematycznego;

●

dofinansowanie znajdującego się na liście rezerwowej wniosku nr K1d/0165, złożonego
przez Zjednoczenie Łemków w Gorlicach (obszar 2., woj. małopolskie). Przyznano
dofinansowanie w kwocie 83 982,15 EUR oraz warunkowo przyznano środki na rozwój
instytucjonalny w kwocie 18 416,66 EUR.

7. Komitet Wykonawczy Programu zatwierdził następujące zmiany na liście rezerwowej w
podziale na obszary tematyczne:
●

Obszar 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu - 3
wnioski na małe granty i 6 wniosków na duże granty na łączną kwotę 544 937,95 EUR, w
tym;
o

1 wniosek na duży grant w kwocie 83 982,15 EUR skierowano do dofinansowania
w ramach oszczędności i przesunięć środków w 2. Obszarze wsparcia;

o

3 wnioski na małe granty i 5 wniosków na duże granty na łączną kwotę
460 955,80 EUR zostały utrzymane na liście rezerwowej;

●

Obszar 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – bez zmian (4
wnioski na małe granty i 2 wnioski na duże granty na łączną kwotę 269 313,87 EUR
zostały utrzymane na liście rezerwowej).

Ponadto Komitet Wykonawczy upoważnił Dyrektor Programu Aktywni Obywatele - Fundusz
Regionalny, Katarzynę Zakroczymską, do zgłoszenia niezbędnych zmian do Biura Mechanizmów
Finansowych w Brukseli.
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Załącznik: zaktualizowana lista rankingowa oraz lista rezerwowa wniosków ocenionych w
ramach 1. konkursu na projekty tematyczne po zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy

Protokół sporządziły: Ewa Sobiesak i Ewelina Kempista
Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantki.

