
 Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego  
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

 w ramach konkursu na granty instytucjonalne 
 w dn. 04.10.2022 r. 

 Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące: 

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

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego: 
 1.  Martyna Bogaczyk - Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, 
 2.  Jacek  Królikowski  -  Prezes  Zarządu  Fundacji  Rozwoju  Społeczeństwa 

 Informacyjnego, 
 3.  Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

 W roli obserwatorów i obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyli: 
 1.  Małgorzata  Naimska  -  członkini  Rady  Fundacji  Edukacja  dla  Demokracji,  członkini 

 Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR, 
 2.  Marta  Siemieniuk  -  dyrektorka  Ośrodka  FRDL  w  Białymstoku,  członkini  Rady 

 Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR, 
 3.  Katarzyna  Zakroczymska  -  Dyrektor  Programu  Aktywni  Obywatele  -  Fundusz 

 Regionalny,  członkini  Komisji  Konkursowej  Programu,  Fundacja  Rozwoju 
 Demokracji Lokalnej, 

 4.  Ewa  Stokłuska  -  członkini  Komisji  Konkursowej  Programu,  Fundacja  Edukacja  dla 
 Demokracji. 

 Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego: 
 1.  Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka. 

 Posiedzenie  Komitetu  Wykonawczego  prowadziła  Martyna  Bogaczyk  z  Fundacji  Edukacja 
 dla Demokracji. 

 Przebieg spotkania: 

 1.  Prowadząca  spotkanie  Martyna  Bogaczyk  upewniła  się,  że  wszyscy  członkowie 
 Komitetu  Wykonawczego  oraz  osoby  obserwujące  posiedzenie  Komitetu  zapoznały 
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 się  z  przesłanymi  wcześniej  listami  wnioskodawców  i  zgłosiły  zaistniałe  konflikty 
 interesów. 

 2.  Żadna z obecnych na posiedzeniu osób nie zgłosiła konfliktu interesów. 
 3.  Prowadząca  spotkanie,  Martyna  Bogaczyk,  przypomniała  członkom  Komitetu 

 Wykonawczego  oraz  osobom  uczestniczącym  w  spotkaniu  o  zobowiązaniu  do 
 zachowania  poufności  o  przebiegu  spotkania  i  podjętych  decyzjach  do  czasu 
 publikacji protokołu ze spotkania. 

 4.  Przyjęto następujący plan posiedzenia: 
 a.  Przypomnienie głównych zasad konkursu na granty instytucjonalne. 
 b.  Omówienie  oszczędności  oraz  proponowanych  przesunięć  w  4.  obszarze 

 wsparcia Programu. 
 c.  Dyskusja nad proponowanymi przesunięciami środków. 
 d.  Prezentacja listy rezerwowej. 
 e.  Dyskusja nad wnioskami znajdującymi się na liście rezerwowej. 
 f.  Zatwierdzenie podjętych decyzji. 
 g.  Inne wnioski i propozycje. 

 5.  Katarzyna  Zakroczymska  przekazała  Komitetowi  Wykonawczemu  informację  o 
 uzyskanej  zgodzie  Biura  Mechanizmów  Finansowych  w  Brukseli  na  zwiększenie  puli 
 środków  na  konkurs  instytucjonalny  rozstrzygnięty  12.08.2022  r.  poprzez 
 przesunięcie  kwoty  100  tys.  euro  z  puli  planowanego  konkursu  na  tzw.  mikrogranty. 
 Tym  samym  Biuro  Mechanizmów  Finansowych  wyraziło  zgodę  na  przyznanie 
 dodatkowych grantów instytucjonalnych organizacjom z listy rezerwowej. 

 6.  Następnie  Katarzyna  Zakroczymska  określiła  kwotę  dotychczasowych  oszczędności 
 w  4.  obszarze  wsparcia  Programu  na  ok.  140  tys.  euro.  Zespół  Programu  spodziewa 
 się  dalszych  oszczędności  w  kwocie  ok.  10  tys.  euro  w  następstwie  rozliczenia 
 grantów w konkursach tematycznych. 

 7.  W  oparciu  o  przedstawione  informacje  członkowie  Komitetu  Wykonawczego 
 jednomyślnie  wyrazili  zgodę  na  przesunięcie  łącznej  kwoty  250  tys.  euro  do  puli 
 środków  na  granty  instytucjonalne  (w  tym  100  tys.  euro  z  puli  przeznaczonej  na 
 mikrogranty i 150 tys. euro z oszczędności w konkursach tematycznych). 

 8.  W  kolejnym  kroku  Komitet  Wykonawczy  przystąpił  do  dyskusji  o  wnioskach 
 znajdujących  się  na  liście  rezerwowej  i  zadecydował  o  przyznaniu  3  grantów  w 
 oparciu  o  punktację  uzyskaną  przez  Wnioskodawców.  Ponieważ  środki  pozostające 
 do  dyspozycji  nie  pozwoliłyby  na  sfinansowanie  trzech  grantów  w  pełnych 
 wnioskowanych  kwotach,  członkowie  Komitetu  Wykonawczego  jednomyślnie 
 zdecydowali  o  zmniejszeniu  kwot  grantów  dwóm  z  trzech  Wnioskodawców 
 rekomendowanych  do  przyznania  dofinansowania.  Przyznano  granty  w 
 następujących kwotach: 
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 a.  wniosek  nr  M1/0179,  złożony  przez  Centralną  Radę  Romów  w  Polsce 
 Centrum  Doradztwa  i  Informacji  dla  Romów,  wysokość  grantu  bez  zmian: 
 85 218,00 euro; 

 b.  wniosek  nr  M1/0190,  złożony  przez  Związek  Stowarzyszeń  Bank  Żywności 
 w Trójmieście, wysokość grantu: 82 391,00 euro; 

 c.  wniosek  nr  M1/0112,  złożony  przez  Elbląskie  Stowarzyszenie  Wspierania 
 Inicjatyw Pozarządowych, wysokość grantu: 82 391,00 euro. 

 9.  Członkowie  Komitetu  Wykonawczego  jednomyślnie  zatwierdzili  uaktualnioną  listę 
 rezerwową,  na  której  znalazł  się  jeden  wniosek  nr  M1/0081,  złożony  przez  Fundację 
 "W trosce o Życie". 

 Załącznik:  lista  ocenianych  wniosków  po  zmianach  wprowadzanych  w  efekcie  dyskusji 
 podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego. 

 Protokół sporządziła: Ewelina Kempista 

 Protokół  został  podpisany  elektronicznie  przez  członków  Komitetu  Wykonawczego  i 
 protokolantkę. 


