
 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

  konkurs na granty instytucjonalne 
 05.08.2022 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.  Danuta Przywara - ekspertka zewnętrzna, 
 2.  Dorota Górska - ekspertka zewnętrzna, 
 3.  Justyna Duriasz - Bułhak - ekspertka zewnętrzna, 
 4.  Ewa Stokłuska - Fundacja Edukacja dla Demokracji, 
 5.  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.  Joanna  Pietruszka  -  przedstawicielka  Programu  Aktywni  Obywatele  -  Fundusz 
 Krajowy. 

 3.  Elena  Christogeorgaki  -  przedstawicielka  Biura  Mechanizmu  Finansowego  z 
 Brukseli. 

 Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji: 

 1.  Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka, 
 2.  Katarzyna Bartkowiak - tłumaczka, 
 3.  Joanna Ruszel - tłumaczka. 

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

 2.  Żadna z obecnych na posiedzeniu osób nie zgłosiła konfliktu interesów. 

 3.  Przyjęto następujący plan posiedzenia:  
 a)  Przypomnienie  głównych  zasad  konkursu  na  granty  instytucjonalne  i 

 podsumowanie dotychczasowych etapów oceny. 
 b)  Prezentacja listy rankingowej. 
 c)  Dyskusja  nad  wnioskami  (w  tym  również  w  kontekście  regionalnego  charakteru 

 Programu).  
 d)  Prezentacja  listy  rankingowej  rekomendowanej  do  zatwierdzenia  Komitetowi 

 Wykonawczemu. 

 4.  Prowadząca  posiedzenie  Martyna  Bogaczyk  oraz  Dyrektorka  Programu  Katarzyna 
 Zakroczymska  przedstawiły  osobom  uczestniczącym  w  spotkaniu  informacje  o 
 procedurze  oceny  wniosków,  w  wyniku  której  wyłoniono  listy  rankingowe  omawiane 
 na spotkaniu Komisji Konkursowej. Podstawą ich stworzenia były: 

 ●  średnia  ocen  ekspertek  i  ekspertów  oceniających  wnioski,  które  przeszły 
 pozytywnie  kontrolę  formalną  (I  etap,  zakończony  wyłonieniem  listy  32  wniosków 
 skierowanych do dalszej oceny); 

 ●  średnia  ważona  ocen  pary  eksperckiej  oceniającej  dany  wniosek  i  2 
 przedstawicieli Operatora (II etap) 

 ●  suma  średnich  punktacji  z  obu  etapów  oceny  merytorycznej  (na  podstawie  której 
 sporządzono listę rankingową). 

 5.  Komisja  Konkursowa  przystąpiła  do  omawiania  listy  rankingowej  projektów 
 rekomendowanych do wsparcia w konkursie. 

 Komisja  jednogłośnie  zarekomendowała  do  dofinansowania  10  najwyżej  ocenionych 
 wniosków, które w ocenie eksperckiej otrzymały min. 44 pkt.  

 Następnie  Komisja  przystąpiła  do  omawiania  wniosku  nr  M1/0130  złożonego  przez 
 Fundację  Idee  Społeczne  FIDEES.  Członkinie  Komisji  dyskutowały  o  charakterze 
 działalności  wnioskodawcy  nastawionym  na  świadczenie  usług  z  pogranicza  2. 
 obszaru  wsparcia  Programu  (głównie  ekonomia  społeczna).  Członkinie  Komisji 
 wyraziły  wątpliwość  czy  przyznanie  grantu  posłuży  rozwojowi  działalności  non-profit, 
 a  nie  rozwojowi  działalności  gospodarczej.  W  wyniku  dyskusji  Komisja  nie 
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 zarekomendowała  ww.  wniosku  do  dofinansowania  czterema  głosami,  przy  jednym 
 głosie wstrzymującym się. 

 Następnie  Komisja  zarekomendowała  do  dofinansowania  pięć  kolejnych  najwyżej 
 ocenionych wniosków znajdujących się na liście rankingowej. 

 Biorąc  pod  uwagę  ograniczoną  pulę  środków  w  konkursie,  a  także  możliwość 
 odrzucenia  przez  Komitet  Wykonawczy  rekomendacji  Komisji  dot.  wniosku  nr 
 M1/0130  (a  tym  samym  przyznanie  przez  Komitet  Wykonawczy  grantów  szesnastu 
 Wnioskodawcom,  których  wnioski  otrzymały  największą  liczbę  punktów),  Komisja 
 Konkursowa  zadecydowała  o  zamknięciu  listy  wniosków  rekomendowanych  do 
 dofinansowania. Na liście znalazło się 15 wniosków. 

 6.  Następnie  Komisja  zdecydowała  o  wpisaniu  na  listę  rezerwową  czterech  kolejnych 
 najwyżej punktowanych wniosków w następującej kolejności: 

 ●  wniosek  nr  M1/0179,  złożony  przez  Centralną  Radę  Romów  w  Polsce  Centrum 
 Doradztwa  i  Informacji  dla  Romów  (decyzja  podjęta  4  głosami,  przy  jednym  głosie 
 wstrzymującym się), 

 ●  wniosek  nr  M1/0081,  złożony  przez  Fundację  "W  trosce  o  Życie"  (decyzja  podjęta  4 
 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się), 

 ●  wniosek  nr  M1/0190,  złożony  przez  Związek  Stowarzyszeń  Bank  Żywności  w 
 Trójmieście (decyzja podjęta 3 głosami, przy dwóch głosach sprzeciwu), 

 ●  wniosek  nr  M1/0112,  złożony  przez  Elbląskie  Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw 
 Pozarządowych  (decyzja podjęta 3 głosami, przy dwóch głosach sprzeciwu). 

 W  przypadku  jeśli  Komitet  Wykonawczy  przychyliłby  się  do  rekomendacji  Komisji  o 
 niedofinansowaniu  wniosku  nr  M1/0130,  Komisja  jednomyślnie  rekomendowała 
 przeniesienie  wniosku  nr  M1/0179  z  listy  rezerwowej  na  listę  dofinansowanych 
 wniosków. 

 7.  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. 

 8.  Komisja  Konkursowa  upoważniła  zespół  Operatora  Programu  do  niezbędnych 
 modyfikacji  wniosków  zgodnie  z  uwagami  szczegółowymi  ekspertek  i  ekspertów 
 oceniających  oraz  innymi  wytycznymi  Programu  zawartymi  w  Podręczniku  dla 
 Wnioskodawców  i  Grantobiorców  Programu  Aktywni  Obywatele  –  Fundusz 
 Regionalny. 
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 Załącznik:  lista  ocenianych  wniosków  po  zmianach  wprowadzanych  w  efekcie  dyskusji 
 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej. 

 Protokół sporządziła: Ewelina Kempista. 

 Protokół  został  podpisany  elektronicznie  przez  członkinie  Komisji  Konkursowej  i 
 protokolantkę. 


