
 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej 
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

 1.tura konkursu na projekty interwencyjne 
 - ocena wniosków złożonych do dnia 20.12.2021 r. 

 20 stycznia 2022 r. 

 Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące: 

 Spotkanie odbyło się w formie zdalnej poprzez połączenie na platformie ZOOM. 

 W posiedzeniu uczestniczyły członkinie Komisji Konkursowej: 

 1.  Joanna Konieczna - Sałamatin - ekspertka zewnętrzna, 
 2.  Dorota Górska - ekspertka zewnętrzna, 
 3.  Aleksandra Sobczak - ekspertka zewnętrzna, 
 4.  Ewa Stokłuska - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 5.  Katarzyna  Zakroczymska  -  Fundacja  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej,  Dyrektor 

 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

 W  roli  obserwatorki  w  posiedzeniu  uczestniczyła  Karolina  Walkiewicz  -  przedstawicielka 
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. 

 Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji: 

 1.  Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 2.  Ewa Sobiesak - Fundacja Edukacja dla Demokracji. 

 Posiedzenie  Komisji  Konkursowej  prowadziła  Martyna  Bogaczyk  z  Fundacji  Edukacja  dla 
 Demokracji. 

 Przebieg spotkania: 

 1.  Prowadząca  spotkanie  Martyna  Bogaczyk  upewniła  się,  że  wszystkie  członkinie 
 Komisji  Konkursowej  oraz  osoba  obserwująca  posiedzenie  Komisji  zapoznały  się  z 
 przesłanymi  wcześniej  listami  wnioskodawców  i  zgłosiły  zaistniałe  konflikty 
 interesów.  Prowadząca  posiedzenie  potwierdziła,  że  wszystkie  osoby  podpisały 
 deklarację bezstronności. 
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 2.  Prowadząca  posiedzenie  potwierdziła,  że  nie  zgłoszono  żadnych  konfliktów 
 interesów w kontekście wniosków ocenianych w tym konkursie. 

 3.  Przyjęto następujący plan posiedzenia: 

 1)  Przypomnienie  głównych  zasad  1.  tury  konkursu  interwencyjnego  i 
 podsumowanie dotychczasowych etapów oceny. 

 2)  Prezentacja listy rankingowej po ocenie ekspertów i ekspertek. 
 3)  Dyskusja nad wnioskami. 
 4)  Prezentacja  i  zatwierdzenie  listy  rankingowej  rekomendowanej  do 

 zatwierdzenia Komitetowi Wykonawczemu. 

 4.  Prowadząca  posiedzenie  przedstawiła  osobom  uczestniczącym  w  spotkaniu 
 informacje  o  procedurze  oceny  wniosków,  w  wyniku  której  wyłoniono  listę 
 rankingową  omawianą  na  spotkaniu  Komisji  Konkursowej.  Podstawą  jej  stworzenia 
 była  średnia  ocen  ekspertek  i  ekspertów  oceniających  wnioski,  które  przeszły 
 pozytywnie ocenę formalną. 
 W  okresie  od  21  listopada  do  20  grudnia  2021  złożono  łącznie  28  wniosków, 
 wszystkie  wnioski  przeszły  pozytywnie  ocenę  formalną  i  zostały  przekazane  do  oceny 
 merytorycznej.  W  rezultacie  pracy  ekspertów  merytorycznych  7  wniosków  otrzymało 
 min.  75%  możliwych  do  uzyskania  punktów  i  było  przedmiotem  dalszej  dyskusji 
 Komisji  Konkursowej.  Natomiast  21  wniosków  nie  osiągnęło  wymaganego  progu 
 min.  75%  możliwych  do  uzyskania  punktów  i  w  związku  z  tym  nie  były  one 
 omawiane. 

 5.  Komisja  Konkursowa  przystąpiła  do  omawiania  7  projektów,  które  otrzymały  min. 
 75%  punktów  możliwych  do  zdobycia.  Szczegóły  oraz  ustalenia  dot.  poszczególnych 
 wniosków: 

 1)  Wniosek nr N4/0036 złożony przez Kultura Równości (obszar 1.) 

 W  trakcie  dyskusji  członkinie  Komisji  krytycznie  odniosły  się  do  kształtu 
 uzasadnienia  zawartego  we  wniosku  w  kontekście  jego  interwencyjności. 
 Zdaniem  większości  ekspertek,  chociaż  problem  na  który  odpowiada  wniosek, 
 jest  bardzo  ważny,  a  logika  projektu  dobrze  przemyślana,  to  w  uzasadnieniu 
 wniosku  ciężko  dopatrzeć  się  powodów,  dla  których  rzeczony  wniosek  powinien 
 być  realizowany  w  trybie  interwencyjnym.  Przedstawione  przez  Wnioskodawcę 
 dane  nie  zostały  zestawione  z  innymi,  z  którymi  można  by  je  porównać,  a  które 
 wskazywałyby  na  nasilenie  tego  konkretnego  problemu  w  ostatnim  czasie.  Nie 
 została  także  przedstawiona  specyficzna  sytuacja  konkretnej  grupy  odbiorców  i 
 odbiorczyń,  z  którymi  wnioskodawca  zamierza  pracować,  a  w  odniesieniu  do 
 których można by mówić o sytuacji kryzysowej w rozumieniu konkursu. 
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 Następnie  członkinie  Komisji  przystąpiły  do  głosowania.  Wniosek  nie  uzyskał 
 rekomendacji  Komisji  Konkursowej  stosunkiem  głosów:  trzy  przeciw,  dwa 
 wstrzymujące się od głosu. 
 Jednocześnie  członkinie  Komisji  wyraziły  nadzieję,  że  Wnioskodawca  zdecyduje  się 
 wystartować  w  drugim  konkursie  tematycznym,  który  zostanie  ogłoszony 
 25.01.2022 r., a w którym nie będzie obowiązywało kryterium interwencyjności. 

 2)  Wniosek  nr  N4/0095  złożony  przez  Fundację  Instytut  Re-Integracji 
 Społecznej (obszar 1.) 

 Komisja  Konkursowa  zarekomendowała  wniosek  do  dofinansowania  czterema 
 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 3)  Wniosek nr N4/0114 złożony przez Stowarzyszenie Akcja Miasto (obszar 3.) 

 W  toku  dyskusji  o  wniosku  członkinie  Komisji  wyraziły  wątpliwości  co  do 
 strażniczego  charakteru  proponowanych  działań.  Z  opisu  projektu  wydaje  się,  że 
 działania  strażnicze  Wnioskodawca  podjął  już  na  wcześniejszym  etapie, 
 diagnozując  brak  realizacji  postulatów  złożonych  przez  władze  lokalne. 
 Dyskutowano  także  nad  tym,  na  ile  projekt  w  zaproponowanym  kształcie  jest 
 spójny  wewnętrznie  i  faktycznie  daje  szansę  na  wprowadzenie  zmiany:  na  ile 
 zaplanowane  w  nim  działania,  w  zaproponowanym  kształcie  i  logice,  mogą 
 doprowadzić  do  osiągnięcia  celu  jaki  stawia  przed  sobą  Wnioskodawca. 
 Planowane  w  projekcie  działania  skupiają  się  przede  wszystkim  na  przygotowaniu 
 kolejnych ekspertyz, co może mieć ograniczony wpływ na  zmianę sytuacji. 
 W  wyniku  głosowania  wniosek  nie  otrzymał  rekomendacji  Komisji  Konkursowej 
 Programu  do  dofinansowania  -  dwa  głosy  były  za  przyznaniem  rekomendacji,  trzy 
 przeciw. 

 4)  Wniosek  nr  N4/0150  złożony  przez  Stowarzyszenie  Ekologiczno-Artystyczne 
 Ręką Dzieło (obszar 3.) 

 Komisja  Konkursowa  zarekomendowała  wniosek  do  dofinansowania  czterema 
 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 5)  Wniosek  nr  N4/0107  złożony  przez  Federację  Organizacji  Socjalnych 
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa (obszar 3.) 

 Komisja  Konkursowa  zarekomendowała  wniosek  do  dofinansowania  czterema 
 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 6)  Wniosek nr N4/0118 złożony przez Fundację "Africa Help" (obszar 1.) 
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 Komisja  Konkursowa  zarekomendowała  wniosek  do  dofinansowania  trzema 
 głosami, przy dwóch głosach wstrzymujących się. 

 7)  Wniosek nr N4/0154 złożony przez Fundację w Stronę Dialogu  (obszar 1.) 

 W  toku  dyskusji  członkinie  Komisji  zwróciły  uwagę  na  wątpliwości  co  do 
 interwencyjności  zaplanowanych  w  projekcie  działań  w  rozumieniu  definicji 
 przyjętej  w  Programie.  We  wniosku  zabrakło  uzasadnienia  tego  kluczowego  dla 
 tej ścieżki charakteru działań. 
 Członkinie  Komisji  jednogłośnie  nie  zarekomendowały  wniosku  do 
 dofinansowania. 

 6.  Komisja  Konkursowa  rekomendowała  dofinansowanie  4  wniosków  spośród  tych, 
 które  uzyskały  co  najmniej  75%  punktów  w  ocenie  eksperckiej,  na  łączną  kwotę  59 
 857,19 EUR. Są to wnioski: 

 a.  N4/0095  złożony  przez  Fundację  Instytut  Re-Integracji  Społecznej  (obszar 
 1.), 

 b.  N4/0107  złożony  przez  Federację  Organizacji  Socjalnych  Województwa 
 Warmińsko-Mazurskiego FOSa (obszar 3.), 

 c.  N4/0118 złożony przez Fundację "Africa Help" (obszar 1.), 
 d.  N4/0150  złożony  przez  Stowarzyszenie  Ekologiczno-Artystyczne  Ręką 

 Dzieło (obszar 3.). 

 7.  Komisja  Konkursowa  nie  rekomendowała  dofinansowania  następujących  3 
 wniosków  spośród  tych,  które  uzyskały  co  najmniej  75%  punktów  w  ocenie 
 eksperckiej: 

 a.  N4/0036 złożony przez Kultura Równości (obszar 1.), 
 b.  N4/0114 złożony przez Stowarzyszenie Akcja Miasto (obszar 3.), 
 c.  N4/0154 złożony przez Fundację w Stronę Dialogu (obszar 1.). 

 8.  Komisja  Konkursowa  upoważniła  Operatora  Programu  do  modyfikacji  wniosków 
 oraz  budżetów  zgodnie  z  uwagami  szczegółowymi  ekspertek  i  ekspertów 
 oceniających  oraz  innymi  wytycznymi  Programu  zawartymi  w  Podręczniku  dla 
 Wnioskodawców  i  Grantobiorców  Programu  Aktywni  Obywatele  –  Fundusz 
 Regionalny. 

 Załącznik:  lista  ocenianych  wniosków  po  zmianach  wprowadzanych  w  efekcie  dyskusji 
 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. 

 Protokół sporządziły: Ewelina Kempista i Ewa Sobiesak. 

 Protokół  został  podpisany  elektronicznie  przez  członkinie  Komisji  Konkursowej  i 
 protokolantki. 


