
 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

  II konkurs na projekty tematyczne 
 04.07.2022 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.  Ewa Stokłuska - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 4.  Katarzyna  Zakroczymska  -  Fundacja  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej,  Dyrektor 

 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. 

 W roli obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyły: 

 1.  Urszula  Demidziuk  -  przedstawicielka  Punktu  Kontaktowego  w  Ministerstwie 
 Funduszy i Polityki Regionalnej, 

 2.  Aleksandra  Sokołowska  -  przedstawicielka  Programu  Aktywni  Obywatele  - 
 Fundusz Krajowy,  

 3.  Anna Striethorst - przedstawicielka Biura Mechanizmu Finansowego z Brukseli. 

 Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji: 

 1.  Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 2.  Ewa Sobiesak - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 3.  Barbara Maciąg - tłumaczka, 
 4.  Łukasz Szubiński - tłumacz. 

 Posiedzenie  Komisji  Konkursowej  prowadziła  Ewa  Stokłuska  z  Fundacji  Edukacja  dla 
 Demokracji. 

 Przebieg spotkania: 
 1.  Prowadząca  spotkanie  Ewa  Stokłuska  upewniła  się,  że  wszystkie  członkinie   Komisji 

 Konkursowej  oraz  osoby  obserwujące  posiedzenie  Komisji  zapoznały  się  z 
 przesłanymi  wcześniej  listami  wnioskodawców  i  zgłosiły  zaistniałe  konflikty 
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 interesów.  Prowadząca  posiedzenie  potwierdziła,  że  wszystkie  te  osoby  podpisały 
 deklarację bezstronności. 

 2.  Zgłoszono następujące konflikty interesów odnośnie poszczególnych wniosków: 
 ●  Katarzyna  Zakroczymska:  wniosek  nr  K2d/0441  złożony  przez  Fundację  Civis 

 Polonus. 
 Powiązanie  członkini  Komisji  Konkursowej  z  wnioskodawcą  nie  miało  wpływu  na 
 podejmowanie  decyzji  przez  Komisję,  gdyż  podczas  głosowania  na  temat  tego 
 wniosku członkini wstrzymała się od głosu. 

 ●  Ewa  Stokłuska:  wniosek  nr  K2d/0222  złożony  przez  Fundusz  dla  Odmiany, 
 wniosek  nr  K2d/0237  złożony  przez  Fundację  Pole  Dialogu,  wniosek  nr  K2d/0301 
 złożony  przez  Stowarzyszenie  Miłość  Nie  Wyklucza,  wniosek  nr  K2d/0373  złożony 
 przez Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich.  
 Powiązanie  członkini  Komisji  Konkursowej  z  wnioskodawcami  nie  miało  wpływu 
 na  podejmowanie  decyzji  przez  Komisję,  gdyż  Komisja  nie  dyskutowała  o  wyżej 
 wymienionych  wnioskach,  z  wyjątkiem  wniosku  nr  K2d/0237  złożonego  przez 
 Fundację  Pole  Dialogu,  w  którego  przypadku  członkini  Komisji  wstrzymała  się  od 
 głosu podczas dyskusji. 

 ●  Dorota  Górska:  wniosek  nr  K2d/0052  złożony  przez  Nidzicką  Fundację  Rozwoju 
 "NIDA",  wiosek  nr  K2d/0116  złożony  przez  Fundacja  Szkoła  Liderów,  wniosek  nr 
 K2d/0351 złożony przez Fundację "La Fontaine". 
 Powiązanie  członkini  Komisji  Konkursowej  z  wnioskodawcą  nie  miało  wpływu  na 
 podejmowanie  decyzji  przez  Komisję,  gdyż  Komisja  nie  dyskutowała  o  wyżej 
 wymienionych wnioskach. 

 3.  Przyjęto następujący plan posiedzenia:  
 a)  Przypomnienie  głównych  zasad  drugiego  konkursu  tematycznego  i 

 podsumowanie dotychczasowych etapów oceny. 
 b)  Prezentacja  list  rankingowych  w  podziale  na  obszary  tematyczne,  wielkość 

 grantów oraz w podziale na województwa. 
 c)  Dyskusja nad wnioskami w kontekście spełnienia alokacji regionalnych.  
 d)  Prezentacja  list  rankingowych  rekomendowanych  do  zatwierdzenia  Komitetowi 

 Wykonawczemu. 

 4.  Prowadząca  posiedzenie  Ewa  Stokłuska  przedstawiła  osobom  uczestniczącym  w 
 spotkaniu  informacje  o  procedurze  oceny  wniosków,  w  wyniku  której  wyłoniono  listy 
 rankingowe  omawiane  na  spotkaniu  Komisji  Konkursowej.  Podstawą  ich  stworzenia 
 były: 
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 ●  średnia  ocen  ekspertek  i  ekspertów  oceniających  wnioski,  które  przeszły 
 pozytywnie kontrolę formalną; 

 ●  kwoty  alokacji  na  trzy  obszary  wsparcia  Programu  Aktywni  Obywatele  -  Fundusz 
 Regionalny. 

 Listy  te  pokazały  również  dysproporcje  w  liczbie  wniosków  wysoko  ocenionych  w 
 podziale na poszczególne województwa. 

 5.  Komisja  Konkursowa  przystąpiła  do  omawiania  list  rankingowych  projektów 
 rekomendowanych  przez  ekspertów  i  ekspertki  do  wsparcia  w  konkursie  w  podziale 
 na poszczególne obszary wsparcia Programu: 

 ●  Obszar 1.: 

 Komisja  jednogłośnie  zarekomendowała  do  dofinansowania  23  wnioski,  które  w 
 ocenie eksperckiej otrzymały min. 39,5 pkt.  

 Ponadto  w  związku  z  niewykorzystaniem  w  pełni  puli  środków  dla  Obszaru  1., 
 Komisja  dyskutowała  o  4  wnioskach  ocenionych  na  39  pkt  i  jednomyślnie 
 zarekomendowała do dofinansowania 3  z nich: 

 ●  wniosek nr K2m/0226 złożony przez Fundację Kobiety w chirurgii, 
 ●  wniosek nr K2d/0079 złożony przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich, 
 ●  wniosek nr K2d/0229 złożony przez Fundację NOVA. 

 Natomiast  czwarty  wniosek  nr  K2d/0366,  złożony  przez  Fundację  Równość.org.pl, 
 został jednomyślną decyzją Komisji wpisany na listę rezerwową w tym obszarze. 

 Następnie  Komisja  dyskutowała  o  wnioskach  ocenionych  na  38,5  i  38  punktów  i 
 kierując  się  kryterium  alokacji  wojewódzkich  jednomyślnie  zdecydowała  o  wpisaniu 
 na  listę  rezerwową  poniższych  wniosków  w  następującej  kolejności  (z 
 uwzględnieniem wcześniej omawianego wniosku nr K2d/0366): 

 ●  wniosek nr K2d/0366, złożony przez Fundację Równość.org.pl, 
 ●  wniosek nr K2d/0431, złożony przez Fundację Miejsce Ludzi, 
 ●  wniosek  nr  K2m/0269,  złożony  przez  Fundację  Wiedzy  i  Dialogu  Społecznego 

 AGERE AUDE, 
 ●  wniosek nr K2m/0472, złożony przez Fundację MaxiFootball, 
 ●  wniosek  nr  K2m/0398,  złożony  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Bielska-Białej  i 

 Podbeskidzia. 
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 Podsumowanie:  w  Obszarze  1.  Komisja  zarekomendowała  do  dofinansowania  26 
 wniosków, a 5 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej. 

 ●  Obszar 2.: 

 Komisja  jednogłośnie  zarekomendowała  do  dofinansowania  wszystkie  wnioski,  które 
 w ocenie eksperckiej otrzymały min. 39,5 punktów.  

 Komisja  dyskutowała  o  wniosku  nr  K2d/0219  złożonym  przez  Stowarzyszenie  Jump 
 93  i  zgodnie  zarekomendowała  Komitetowi  Wykonawczemu  redukcję  budżetu  tego 
 wniosku  o  koszty  działania  3.  w  części  dotyczącej  rozwoju  instytucjonalnego  (koszt 
 niekwalifikowany  jako  działanie  o  charakterze  medycznym,  rekomendowana 
 redukcja grantu o 7 714,29 euro).  

 Ponadto,  w  związku  z  niewykorzystaniem  w  pełni  puli  środków  dla  Obszaru  2., 
 Komisja  dyskutowała  o  11  wnioskach  ocenionych  na  39  pkt  i  jednomyślnie 
 zarekomendowała do dofinansowania 3  z nich: 

 ●  wniosek nr K2m/0295, złożony przez Fundację Ktoś, 
 ●  wniosek nr K2d/0111, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost", 
 ●  wniosek  nr  K2d/0131,  złożony  przez  Fundację  resocjalizacji  i  readaptacji 

 społecznej TULIPAN. 

 Następnie  Komisja,  kierując  się  kryterium  alokacji  wojewódzkich,  jednomyślnie 
 zdecydowała o wpisaniu na listę rezerwową następujących wniosków: 

 ●  wniosek nr K2d/0312, złożony przez Fundację Pomost, 
 ●  wniosek nr K2m/0236, złożony przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju, 
 ●  wniosek nr K2d/0098, złożony przez Spółdzielnię Socjalną SUKURS w Zaściankach, 
 ●  wniosek nr K2d/0306, złożony przez Fundację Centrum Praw Kobiet. 

 Komisja  nie  ustaliła  kolejności  wniosków  na  liście  rezerwowej  w  tym  obszarze, 
 pozostawiając  decyzję  o  ewentualnym  dofinansowaniu  kolejnych  wniosków 
 Komitetowi  wykonawczemu  Programu,  w  zależności  od  ilości  środków,  które  znajdą 
 się  w  dyspozycji  na  przyznanie  dodatkowych  grantów  na  późniejszym  etapie 
 Programu. 

 Podsumowanie:  w  Obszarze  2.  Komisja  rekomendowała  do  dofinansowania  29 
 wniosków, a 4 wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej. 
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 ●  Obszar 3.: 

 Prowadząca  spotkanie  przekazała  Komisji  informację  od  jednej  z  osób  oceniających 
 wniosek  nr  K2m/0433,  złożony  przez  Bydgoski  Alarm  Smogowy.  Osoba  oceniająca 
 szczególnie  polecała  ww.  wniosek  uwadze  Komisji  ze  względu  na  zaangażowanie 
 społecznych  doradców  antysmogowych.  Wskazywała  też  na  nawiązanie  formalnego 
 partnerstwa  z  UM  Toruń,  co  pozwala  przypuszczać,  że  wypracowane  w  toku  projektu 
 rekomendacje zostałyby przekazane właściwym jednostkom w UM Toruń. 

 Komisja  jednogłośnie  zarekomendowała  do  dofinansowania  wszystkie  wnioski,  które 
 w ocenie eksperckiej otrzymały min. 38,5 punktów.  

 Ponadto,  w  związku  z  niewykorzystaniem  w  pełni  puli  środków  dla  Obszaru  3., 
 Komisja  przystąpiła  do  dyskusji  o  wnioskach  ocenionych  na  38  pkt.  i  jednomyślnie 
 zarekomendowała do dofinansowania 4 z nich: 

 ●  wniosek nr K2m/0433, złożony przez Bydgoski Alarm Smogowy, 
 ●  wniosek  nr  K2d/0231,  złożony  przez  Zabrzańskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz 

 Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga, 
 ●  wniosek nr K2d/0320, złożony przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, 
 ●  wniosek  nr  K2d/0441,  złożony  przez  Fundację  Civis  Polonus  (w  przypadku  tego 

 wniosku  Katarzyna  Zakroczymska  odstąpiła  od  dyskusji  i  głosowania  w  związku  ze 
 zgłoszonym  konfliktem  interesów;  wniosek  został  rekomendowany  głosami 
 pozostałych trzech członkiń Komisji). 

 Prowadząca  spotkanie  zwróciła  uwagę  Komisji,  że  w  żadnym  z  trzech  obszarów  
 wsparcia  Programu  na  liście  wniosków  rekomendowanych  do  dofinansowania  nie 
 znalazł  się  wniosek  z  województwa  świętokrzyskiego  w  związku  z  niskimi  ocenami 
 wniosków  z  tego  województwa.  Komisja  na  wniosek  Prowadzącej  przystąpiła  do 
 dyskusji  o  wniosku  nr  K2m/0038,  złożonym  przez  Stowarzyszenie  Edukacji 
 Pozaformalnej  KALEJDOSKOP,  który  został  oceniony  na  35  pkt  i  był  to  najwyżej 
 oceniony  wniosek  z  tego  województwa.  Komisja  jednogłośnie  zarekomendowała  ten 
 wniosek do dofinansowania. 

 Następnie  Komisja,  kierując  się  kryterium  alokacji  wojewódzkich,  zdecydowała  o 
 wpisaniu na listę rezerwową następujących wniosków: 

 ●  wniosek  nr  K2m/0444,  złożony  przez  Stowarzyszenie  Jeżyckie  Centrum  Kultury  i 
 Inicjatyw Społecznych (jednomyślna decyzja członkiń Komisji), 
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 ●  wniosek  nr  K2d/0237,  złożony  przez  Fundację  Pole  Dialogu  (Ewa  Stokłuska 
 odstąpiła  od  głosowania  ze  względu  na  zgłoszony  konflikt  interesów,  pozostałe 
 członkinie Komisji podjęły decyzję jednomyślnie), 

 ●  wniosek  nr  K2d/0356,  złożony  przez  Fundację  Ładne  Historie  (wniosek 
 rekomendowany  do  wpisania  na  listę  rezerwową  przy  dwóch  głosach  poparcia, 
 jednym głosie przeciw i jednym głosie wstrzymującym się). 

 Komisja  nie  ustaliła  kolejności  wniosków  na  liście  rezerwowej  w  tym  obszarze, 
 pozostawiając  decyzję  o  ewentualnym  dofinansowaniu  kolejnych  wniosków 
 Komitetowi  wykonawczemu  Programu,  w  zależności  od  ilości  środków,  które  znajdą 
 się  w  dyspozycji  na  przyznanie  dodatkowych  grantów  na  późniejszym  etapie 
 Programu. 

 Podsumowanie:  w  Obszarze  3.  Komisja  zarekomendowała  do  dofinansowania  48 
 wniosków, a 3 wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej. 

 6.  Komisja  Konkursowa  upoważniła  zespół  Operatora  Programu  do  weryfikacji  listy 
 wniosków  rekomendowanych  do  dofinansowania  z  operatorem  Programu  Aktywni 
 Obywatele – Fundusz Krajowy, aby uniknąć podwójnego finansowania działań. 

 7.  Komisja  Konkursowa  upoważniła  zespół  Operatora  Programu  do  niezbędnych 
 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. 

 8.  Komisja  Konkursowa  upoważniła  Zespół  Programu  do  podjęcia  decyzji,  które 
 projekty,  spośród  rekomendowanych  do  dofinansowania,  zostaną  sfinansowane  z 
 Funduszy  Norweskich,  a  które  ze  środków  EOG,  zgodnie  z  podziałem  alokacji  na 
 konkurs z tych dwóch źródeł. 

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

 Protokół sporządziły: Ewelina Kempista, Ewa Sobiesak 

 Protokół  został  podpisany  elektronicznie  przez  członkinie  Komisji  Konkursowej  i 
 protokolantki. 


