
 Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego  
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

  II konkurs na projekty tematyczne 
 12.09.2022 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.  Jacek  Michałowski  -  członek  Rady  Fundacji  Rozwoju  Społeczeństwa 

 Informacyjnego,  członek  Rady  Doradczej  przy  Komitecie  Wykonawczym  Programu 
 AOFR, 

 2.  Małgorzata  Naimska  -  członkini  Rady  Fundacji  Edukacja  dla  Demokracji,  członkini 
 Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR, 

 3.  Iwona  Szablewska  -  dyrektorka  Ośrodka  FRDL  w  Zielonej  Górze,  członkini  Rady 
 Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR, 

 4.  Katarzyna  Zakroczymska  -  Dyrektor  Programu  Aktywni  Obywatele  -  Fundusz 
 Regionalny,  członkini  Komisji  Konkursowej  Programu,  Fundacja  Rozwoju 
 Demokracji Lokalnej, 

 5.  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. 
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 Przebieg spotkania: 

 1.  Przyjęto następujący plan posiedzenia: 
 a.  Przedstawienie  informacji  dot.  rezygnacji  dwóch  Wnioskodawców  z 

 przyznanych grantów. 
 b.  Dyskusja nad sposobami wykorzystania zwolnionych środków. 
 c.  Zatwierdzenie podjętych decyzji. 
 d.  Inne wnioski i propozycje. 

 2.  Prowadząca  potwierdziła,  na  podstawie  deklaracji  bezstronności  podpisanych  przez 
 członków  Komitetu  Wykonawczego,  że  żaden  z  członków  Komitetu  Wykonawczego 
 nie  zgłosił  konfliktu  interesów  odnośnie  żadnego  z  wniosków  znajdujących  się  na 
 liście rezerwowej. 

 3.  Prowadząca  przypomniała  członkom  Komitetu  Wykonawczego  oraz  osobom 
 uczestniczącym  w  spotkaniu  o  zobowiązaniu  do  zachowania  poufności  o  przebiegu 
 spotkania i podjętych decyzjach do czasu publikacji niniejszego protokołu. 

 4.  Prowadząca  przedstawiła  informacje  dot.  środków  zwolnionych  w  drugim  konkursie 
 tematycznym  w  wyniku  rezygnacji  dwóch  Wnioskodawców,  w  podziale  na  obszary 
 wsparcia: 

 a.  wniosek  nr  K2d/0497  złożony  przez  Centrum  Wsparcia  Imigrantów  i 
 Imigrantek,  kwota  całkowita  przyznanego  grantu  97  557,13  euro  (w  tym 
 kwota  83  414,28  euro  w  ramach  obszaru  2.  oraz  kwota  14  142,85  euro  w 
 ramach obszaru 4), 

 b.  wniosek  nr  K2m/0559  złożony  przez  Fundację  Nowej  Wspólnoty,  kwota 
 całkowita  przyznanego  grantu  28  004,75  euro,  (w  tym  kwota  23  000,00 
 euro w ramach obszaru 3. oraz kwota 5004,75 euro w ramach obszaru 4). 

 5.  Prowadząca  zaproponowała  sfinansowanie  dwóch  wniosków  z  listy  rezerwowej,  tj. 
 po jednym najwyżej ocenionym wniosku w obszarze 2. i obszarze 3.: 

 a.  wniosek  nr  K2d/0047  złożony  przez  Towarzystwo  Nasz  Dom,  kwota 
 całkowita  grantu  95  728,56  euro  (w  tym  kwota  78  585,71  euro  w  ramach 
 obszaru 2. oraz kwota 17 142,85 euro w ramach obszaru 4) 

 b.  wniosek  nr  K2m/0444  złożony  przez  Stowarzyszenie  Jeżyckie  Centrum 
 Kultury  i  Inicjatyw  Społecznych,  kwota  całkowita  grantu  26  697,77  euro  (w 
 tym  kwota  22  995,38  euro  w  ramach  obszaru  3.  oraz  kwota  3  702,39  euro 
 w ramach obszaru 4) 

 6.  Komitet  Wykonawczy  jednomyślnie  przychylił  się  do  propozycji  prowadzącej 
 spotkanie  i  zadecydował  o  przyznaniu  dofinansowania  wnioskom  nr  K2d/0047  i 
 K2m/0444. 
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 7.  Komitet  Wykonawczy  jednogłośnie  zatwierdził  wprowadzenie  zmian  do  listy 
 rezerwowej  dla  drugiego  konkursu  tematycznego,  uwzględniającej  do  tego 
 momentu łącznie 13 wniosków: 

 a.  2  wnioski  z  listy  rezerwowej  zostały  rekomendowane  do  dofinansowania 
 (patrz punkt 6), 

 b.  pozostałe 11 wniosków zostało zachowane na liście rezerwowej. 

 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. 


