
 

 

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

 

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:  

● Przypomnienie głównych zasad konkursu na projekty interwencyjne i podsumowanie 

dotychczasowych etapów oceny; 

● Omówienie poziomu wydatkowania środków przeznaczonych na konkurs interwencyjny w 
obszarze 2.; 

● 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 wszystkie osoby – członkowie i członkini  Komitetu 

Wykonawczego oraz pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu –  podpisały deklarację 

bezstronności przy procesie wyłaniania wniosków do dofinansowania w Programie. Żadna 

z osób uczestniczących w spotkaniu nie zgłosiła konfliktu interesów odnośnie do żadnego 

z wniosków znajdujących się na listach rankingowych sformułowanych przez Komisję 

Konkursową. 

 

3. Prowadząca spotkanie Martyna Bogaczyk przypomniała  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. 20.10.2021 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 i rekomendacje członkiń Komisji Konkursowej. 

 

5. Prowadząca zwróciła uwagę na duże zainteresowanie wnioskodawców 2. obszarem 

wsparcia Programu przy jednocześnie najniższej dostępnej puli środków w tym obszarze 

w porównaniu z pozostałymi obszarami wsparcia. Członkowie Komitetu Wykonawczego 

jednogłośnie zdecydowali o przesunięciu w ramach 2.obszaru wsparcia kwoty 36 616 EUR 
z II do I tury konkursu interwencyjnego, przychylając się do rekomendacji Komisji 

Konkursowej i Zespołu Zarządzającego. W razie niewykorzystania, w całości lub w części, 

dodatkowej puli środków, wolne środki zostaną przesunięte do II tury naboru na projekty 

interwencyjne. 

 

6. Komitet Wykonawczy jednogłośnie podjął decyzję o zamknięciu czwartej rundy I tury 

naboru na projekty interwencyjne w 2. obszarze wsparcia (Działanie na rzecz 

różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu). Decyzja zostanie ogłoszona po 

opublikowaniu listy rankingowej dot. wniosków złożonych do dn. 20 października 2021 r. 

Wnioski złożone przed opublikowaniem ww. decyzji zostaną poddane ocenie formalnej i 

merytorycznej. 

 

7. Następnie Komitet Wykonawczy przystąpił do dyskusji nad wnioskami złożonymi do 20 
października 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. W trakcie dyskusji Martyna Bogaczyk przedstawiła 

uwagi Komisji Konkursowej dot. omawianych wniosków. 

 

● wniosek N2/0088 złożony przez Fundację Studio M6 (obszar 3.)  
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Martyna Bogaczyk przekazała członkom Komitetu Wykonawczego uwagi Komisji 

Konkursowej. Komisja zarekomendowała ten wniosek do dofinansowania, opierając się 

przede wszystkim na bardzo wysokiej ocenie ekspertów, ale w toku dyskusji członkinie 

Komisji wyraziły wątpliwości dotyczące uzasadnienia interwencyjnego charakteru projektu. 

Komisja zasugerowała, aby Komitet Wykonawczy, podejmując ostateczną decyzję o 

przyznaniu dofinansowania zwrócił szczególną uwagę na uzasadnienie tego wniosku w 

kontekście wątpliwości zgłoszonych przez członkinie Komisji. 

Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy podjął decyzję o podtrzymaniu rekomendacji 

Komisji Konkursowej i przyznaniu grantu. 

● wniosek N2/0120 złożony przez Fundację Kuźnia Kampanierów (obszar 3.) 

Cezary Trutkowski zwrócił uwagę, że użyte we wniosku sformułowania sugerują, iż cele 

projektu oraz planowane działania mogą nie być zgodne z celami obszaru 3. - mogą 
bowiem prowadzić do eskalacji konfliktu a nie budowania porozumienia i szukania 

kompromisu. W takim wypadku stałyby one w sprzeczności z celami programu, gdyż 

wspieranie opisanych w taki sposób działań interwencyjnych nie było intencją grantodawcy. 

Projekty w obszarze 3. powinny wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

również sprzyjać budowie kultury dialogu, i tym samym przyczyniać się do rozwiązywania, 

a nie eskalacji lokalnych konfliktów. Działania w finansowanych projektach powinny służyć 

wypracowywaniu rozwiązań z zachowaniem bezstronności i  z uwzględnianiem 

argumentów podnoszonych przez wszystkie zaangażowane strony, a nie stanowić 

wsparcie jednej ze stron konfliktu. W proponowanym projekcie takiego podejścia, zdaniem 

Cezarego Trutkowskiego zabrakło. Ponadto zwrócił on uwagę na ryzyko wystąpienia 

konfliktu interesów po stronie wnioskodawcy, który sam we wniosku przyznał, że „część 

naszych współpracowników także mieszka w okolicy” - okolicy, której zagospodarowania 

dotyczy zaprezentowany we wniosku konflikt. 
Pozostali członkowie Komitetu nie podzielili w pełni obaw i zastrzeżeń zgłaszanych przez 

Cezarego Trutkowskiego. Członkowie Komitetu Wykonawczego zgodzili się, że kwestię 

finansowania tego wniosku poddadzą pod głosowanie. Stosunkiem głosów 2:1 (przy 

sprzeciwie Cezarego Trutkowskiego) Komitet Wykonawczy podjął decyzję o przyznaniu 

grantu. Jednocześnie jednak Komitet Wykonawczy zwraca uwagę Wnioskodawcy, że opis 

zakładanych w projekcie działań interwencyjnych może budzić wątpliwości w kontekście 
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celów obszaru 3, i zaleca realizatorom projektu położenie większego nacisku na dialog oraz 

bezstronność w ocenie argumentów wszystkich zaangażowanych stron. Komitet 

Wykonawczy upoważnia i zobowiązuje zespół Programu do pracy z Wnioskodawcą nad 

projektem w celu wprowadzenia niezbędnych zmian i poprawek. 

 

● wniosek N2/0139 złożony przez Helsińska Fundację Praw Człowieka (obszar 1.) 

Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie ww. 

wniosku kierując się jego interwencyjnym charakterem, wpisywaniem się wniosku w cele 

Programu  i wybrany obszar wsparcia, wysoką punktacją oraz dostępnością środków w 1. 

obszarze wsparcia Programu. 

● wniosek N2/0123 złożony przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy 

(obszar 2.) 
Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie ww. 

wniosku kierując się jego interwencyjnym charakterem, wpisywaniem się wniosku w cele 

Programu  i wybrany obszar wsparcia, wysoką punktacją oraz dostępnością środków w 2. 

obszarze wsparcia Programu.  

● wniosek N2/0125 złożony przez Fundację Akceptacja (obszar 2.)  
Komitet Wykonawczy utrzymał rekomendację Komisji Konkursowej i podjął decyzję o 

nieprzyznaniu grantu. Swoją decyzję, tak samo jak Komisja Konkursowa, uzasadnił tym, 

że same działania, mimo że są ważne i zgodne z wytycznymi zawartymi w Podręczniku i 

kwalifikowałyby się do dofinansowania w konkursie tematycznym, nie są dostatecznie 

uzasadnione pod względem interwencyjności projektu: brakuje przede wszystkim 

odniesienia do szczególnego pogorszenia sytuacji w obszarze przemocy domowej, nie 

przytoczono wystarczających danych potwierdzających przyjętą tezę. We wniosku nie 

uzasadniono wystarczająco kryzysowego charakteru problemu, na który miałby 

odpowiadać projekt, zgodnie z wymogami konkursu na projekty interwencyjne. Komitet 

Wykonawczy jednocześnie jednogłośnie podkreślił, że problem, którego dotyczy wniosek, 

jest bardzo ważny i wyraził nadzieję, że wnioskodawca zdecyduje się wystartować w 

drugim konkursie tematycznym. 

● wniosek N2/0159 złożony przez Stowarzyszenie Dla Ziemi (obszar 2.) 
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Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie ww. 

wniosku kierując się jego interwencyjnym charakterem, wpisywaniem się wniosku w cele 

Programu i wybrany obszar wsparcia oraz wysoką punktacją. W związku z wyczerpaniem 

środków przeznaczonych na sfinansowanie projektów w 2. obszarze wsparcia pierwszej 

tury konkursu, Komitet Wykonawczy podjął decyzję dot. przesunięcia środków pomiędzy 

turami konkursu zgodnie z pkt 5. tego protokołu.  

● wniosek N2/0192 złożony przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (obszar 1.) 
Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie ww. 

wniosku kierując się jego interwencyjnym charakterem, wpisywaniem się wniosku w cele 

Programu i wybrany obszar wsparcia, wysoką punktacją oraz dostępnością środków w 1. 

obszarze wsparcia Programu 

Jednocześnie Komitet przyjął do wiadomości uwagę Komisji Konkursowej dot. niejasno 

opisanych zasad rekrutacji uczestników projektu oraz miejsca realizacji zaplanowanych 

działań. Zgodnie z zasadami Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny działania 

nie mogą być prowadzone na terenie m.st. Warszawy i skierowane do odbiorców z m.st. 

Warszawy. Decyzją Komitetu Wykonawczego grant został przyznany pod warunkiem 

doprecyzowania przez wnioskodawcę sposobu rekrutacji uczestników i miejsca realizacji 
działań. Komitet upoważnia Zespół Programu do naniesienia niezbędnych zmian w ww. 

wniosku przed podpisaniem umowy grantowej. 

● wniosek N2/0201 złożony przez Fundację Koinspiracja.pl (obszar 2.) 

Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie podtrzymał rekomendację Komisji 

Konkursowej o nieprzyznaniu dofinansowania. 

● wniosek N2/0044 złożony przez Fundację "Plan B" (obszar 2.) 
Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie podtrzymał rekomendację Komisji 

Konkursowej o nieprzyznaniu dofinansowania. 

● wniosek N2/0171 złożony przez Fundację Percepcja (obszar 2.) 
Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie podtrzymał rekomendację Komisji 

Konkursowej o nieprzyznaniu dofinansowania. 

● wniosek N2/0165 złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna; 
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Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie podtrzymał rekomendację Komisji 

Konkursowej o nieprzyznaniu dofinansowania. 

● wniosek N2/0200 złożony przez Fundację Ekorozwoju 

Po krótkiej dyskusji Komitet Wykonawczy jednogłośnie podtrzymał rekomendację Komisji 
Konkursowej o nieprzyznaniu dofinansowania. 

 

8. Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził dofinansowanie dla 5 projektów: 

● wniosek N2/0088 złożony przez Fundację Fundacja Studio M6 - obszar 3., przyznany 

grant w wysokości 14 995,26 EUR; 

● wniosek N2/0123 złożony przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży Na krańcu tęczy - 
obszar 2., przyznany grant w wysokości 8285,72 EUR; 

● wniosek N2/0139 złożony przez Helsińska Fundację Praw Człowieka - obszar 1., 
przyznany grant w wysokości 14 990,48 EUR; 

● wniosek N2/0159 złożony przez Stowarzyszenie Dla Ziemi - obszar 2., przyznany grant w 
wysokości 14 852,37 EUR; 

● wniosek N2/0192 złożony przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej - obszar 1., 

przyznany grant w wysokości 14 995 EUR. Grant został przyznany z zastrzeżeniem 

zawartym w pkt 7. protokołu. 

 
9. Komitet Wykonawczy zatwierdził większością głosów 2:1 wniosek N2/0120 złożony przez 

Fundację Kuźnia Kampanierów - obszar 3., przyznany grant w wysokości 14 997,15 EUR; 

 

Ze względu na specyfikę naboru ciągłego w konkursie interwencyjnym, Komitet nie ustalił 

listy rezerwowej dla tego konkursu. 

 
Podsumowanie 

Komitet Wykonawczy Programu zatwierdził przyznanie następującej liczby grantów na projekty 

interwencyjne w podziale na obszary tematyczne: 
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● Obszar 1: Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) - 2 

granty na łączną kwotę 29 985,48 EUR; 

● Obszar 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu - 2 granty na kwotę 23 138,09 EUR; 

● Obszar 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na 
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) - 2 granty na 

kwotę 29 992,41 EUR. 

Łączna wartość ww. grantów wynosi 83 115,98 EUR. 

Ponadto członkowie Komitetu Wykonawczego zdecydowali o przesunięciu w ramach 2.obszaru 
wsparcia kwoty 36 616 EUR z II do I tury konkursu interwencyjnego. 

 

Załącznik: lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach I konkursu na projekty po 

zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy 

 

Protokół sporządziły: Ewa Sobiesak i Ewelina Kempista 

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantki. 

 


