
 Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego  
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny 

  II konkurs na projekty tematyczne 
 30.11.2022 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 Zielińska - Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
 3.  Iwona  Szablewska  -  Dyrektorka  Ośrodka  FRDL  w  Zielonej  Górze,  członkini  Rady 

 Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR, 
 4.  Katarzyna  Zakroczymska  -  Dyrektorka  Programu  Aktywni  Obywatele  -  Fundusz 

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

 5.  Ewa  Stokłuska  -  Członkini  Komisji  Konkursowej  Programu,  Fundacja  Edukacja  dla 
 Demokracji. 

 6.  Maryna  Czaplińska  -  Członkini  Zespołu  Zarządzającego  Programu  AOFR,  Fundacja 
 Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

 7.  Tomasz  Kaliński  -  Kierownik  ds.  finansowych  Programu  AOFR,  Fundacja  Rozwoju 
 Demokracji Lokalnej, 

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

 Posiedzenie  Komitetu  Wykonawczego  prowadził  Jacek  Królikowski  z  Fundacji  Rozwoju 
 Społeczeństwa Informacyjnego. 
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 Przebieg spotkania: 

 1.  Przyjęto następujący plan posiedzenia: 
 a.  Przedstawienie  informacji  dot.  poziomu  wykorzystania  środków 

 przeznaczonych na 2. konkurs tematyczny. 
 b.  Przedstawienie  informacji  dot.  rezygnacji  dwóch  Wnioskodawców  z 

 grantów przyznanych im w 2. konkursie tematycznym. 
 c.  Przedstawienie  informacji  dot.  szacowanych  oszczędności  wynikających  z 

 wcześniejszego zakończenia 4 projektów w 1. konkursie tematycznym. 
 d.  Dyskusja nad sposobami wykorzystania zwolnionych środków. 
 e.  Zatwierdzenie podjętych decyzji. 
 f.  Inne wnioski i propozycje. 

 2.  Żaden  z  członków  Komitetu  Wykonawczego  nie  zgłosił  konfliktu  interesów  odnośnie 
 żadnego z wniosków znajdujących się na liście rezerwowej. 

 3.  Dyrektorka  Programu  Katarzyna  Zakroczymska  przedstawiła  informacje  dot. 
 poziomu  wykorzystania  środków  pieniężnych  przeznaczonych  na  2.  konkurs 
 tematyczny: 

 a.  obszar  1.:  w  wyniku  rozstrzygnięcia  2.  konkursu  tematycznego  decyzją 
 Komitetu  Wykonawczego  z  dnia  11.07.2022  r.  przekroczono  dostępną  pulę 
 o kwotę 2117,70 euro, 

 b.  obszar  2.:  w  wyniku  rozstrzygnięcia  2.  konkursu  tematycznego  decyzją 
 Komitetu  Wykonawczego  z  dnia  11.07.2022  r.  zachowano  do  dalszego 
 rozdysponowania oszczędności w kwocie 15 534,40 euro, 

 c.  obszar  3.:  w  wyniku  rozstrzygnięcia  2.  konkursu  tematycznego  decyzją 
 Komitetu  Wykonawczego  z  dnia  11.07.2022  r.  zachowano  do  dalszego 
 rozdysponowania oszczędności w kwocie 22 307,09 euro. 

 4.  Następnie  Katarzyna  Zakroczymska  przedstawiła  informacje  dot.  środków 
 zwolnionych  w  3.  obszarze  wsparcia  Programu  w  2.  konkursie  tematycznym  w 
 wyniku rezygnacji dwóch Wnioskodawców: 

 a.  wniosek  nr  K2m/0234  złożony  przez  Stowarzyszenie  Zwykłe  Kamratki, 
 kwota  całkowita  przyznanego  grantu  24  740,00  euro  (w  tym  kwota  22 
 990,00  euro  przyznana  w  ramach  obszaru  3.  oraz  kwota  1750,00  euro 
 przyznana w ramach obszaru 4.), 

 b.  wniosek  nr  K2m/0329  złożony  przez  Stowarzyszenie  Aktywni  Seniorzy, 
 kwota  całkowita  przyznanego  grantu  24  840,00  euro  (w  tym  kwota  22 
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 990,00  euro  przyznana  w  ramach  obszaru  3.  oraz  kwota  1850,00  euro 
 przyznana w ramach obszaru 4.). 

 5.  Ponadto  Katarzyna  Zakroczymska  przedstawiła  informacje  szacunkowe  dot. 
 oszczędności w 1. konkursie tematycznym: 

 a.  w obszarze 1. oszczędności oszacowano na kwotę około 69 500,00 euro, 
 b.  w obszarze 2. oszczędności oszacowano na kwotę około 33 714,00 euro, 
 c.  w obszarze 3. oszczędności oszacowano na kwotę około 34 000,00 euro, 
 d.  w obszarze 4. oszczędności oszacowano na kwotę około 11 000,00 euro. 

 6.  Dyrektorka  Programu  Katarzyna  Zakroczymska  przedstawiła  ww.  kwoty  i  wskazała 
 możliwe metody ich rozdysponowania: 

 a.  łączne  szacowane  oszczędności  w  obszarze  1.  wynoszące  około  67  382,30 
 euro  pozwalają  na  dofinansowania  3  małych  wniosków  z  listy  rezerwowej 
 w  tym  obszarze  (wniosek  nr  K2m/0269  złożony  przez  Fundację  Wiedzy  i 
 Dialogu  Społecznego  AGERE  AUDE,  wniosek  nr  K2m/0398  złożony  przez 
 Towarzystwo  Przyjaciół  Bielska-Białej  i  Podbeskidzia,  wniosek  nr  K2m/0472 
 złożony przez Fundację MaxiFootball); 

 b.  łączne  szacowane  oszczędności  w  obszarze  2.  wynoszące  około  49  248,40 
 euro  pozwalają  na  dofinansowanie  wyłącznie  małego  wniosku 
 znajdującego  się  na  liście  rezerwowej;  jednocześnie  Dyrektorka  Programu 
 zwróciła  uwagę  na  duże  zainteresowanie  obszarem  2.  w  konkursie  na 
 granty  interwencyjne  przy  małej  puli  środków  przeznaczonych  na  granty  w 
 ww.  konkursie  (łączna  kwota  przeznaczona  na  obie  tury  konkursu 
 interwencyjnego  to  78  555,00  euro,  a  dotychczas  przyznano  granty  na 
 łączną kwotę 67 949,18 euro). 

 c.  łączne  szacowane  oszczędności  w  obszarze  3.  wynoszące  około  102  287,09 
 euro  pozwalają  na  dofinansowanie  jednego  z  dwóch  projektów 
 znajdujących  się  na  liście  rezerwowej  w  tym  obszarze  (wniosek  nr 
 K2d/0237  złożony  przez  Fundację  Pole  Dialogu  lub  wniosek  nr  K2d/0356 
 złożony przez Fundację  Ładne Historie); 

 d.  Zespół  Zarządzający  Programu  AOFR  nie  rekomendował  zwiększenia  puli 
 środków  na  granty  interwencyjne  w  1.  oraz  w  3.  obszarze  wsparcia 
 Programu. 

 7.  Po  krótkiej  dyskusji  Komitet  Wykonawczy  jednomyślnie  przychylił  się  do 
 przedstawionej  propozycji  dot.  oszczędności  w  1.  obszarze  wsparcia  Programu  i 
 zadecydował  o  przyznaniu  dofinansowania  następującym  wnioskom  z  listy 
 rezerwowej: 

 a.  wniosek  nr  K2m/0269  złożony  przez  Fundację  Wiedzy  i  Dialogu 
 Społecznego  AGERE  AUDE,  wnioskowana  kwota  całkowita  grantu  21 
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 922,02  euro,  w  tym  18  422,02  euro  w  ramach  obszaru  1.  i  3500,00  euro  w 
 ramach obszaru 4. 

 b.  wniosek  nr  K2m/0398  złożony  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Bielska-Białej  i 
 Podbeskidzia,  wnioskowana  kwota  całkowita  grantu  27  857,14  euro,  w  tym 
 22 952,37 euro w ramach obszaru 1. i 4904,77 euro w ramach obszaru 4. 

 c.  wniosek  nr  K2m/0472  złożony  przez  Fundację  MaxiFootball,  wnioskowana 
 kwota całkowita grantu 22 999,77 euro - całość w ramach obszaru 1. 

 8.  Komitet  podjął  jednomyślną  decyzję  o  przesunięciu  oszczędności  w  obszarze  2.  w 
 kwocie około 49 248,40 euro do konkursu na projekty interwencyjne. 

 9.  Wykorzystując  oszczędności  w  obszarze  3.,  Komitet  Wykonawczy  zadecydował  o 
 przyznaniu  dofinansowania  dla  wniosku  nr  K2d/0237  złożonego  przez  Fundację  Pole 
 Dialogu  (wnioskowana  kwota  całkowita  grantu  102  404,77  euro,  w  tym  83  976,20 
 euro  w  ramach  obszaru  3.  i  18  428,57  euro  w  ramach  obszaru  4.).  Decyzja  Komitetu 
 wynikała  z  uznania  dobrej  jakości  wniosku  oraz  obecności  komponentu  współpracy 
 dwustronnej z podmiotem z kraju Państw-Darczyńców. 

 10.  Jednocześnie  w  związku  z  szacunkowym  charakterem  przedstawionych  Komitetowi 
 kwot,  zwłaszcza  w  obszarze  4.  wsparcia  Programu,  Komitet  Wykonawczy  upoważnił 
 Zespół  Zarządzający  do  zmniejszenia  kwot  przyznanych  w  4.  obszarze  wsparcia 
 Programu  (rozwój  instytucjonalny)  jeśli  w  momencie  podpisania  umów  grantowych 
 Zespół  Zarządzający  będzie  miał  wątpliwości  co  do  dostępności  kwot  w  4.  obszarze 
 wsparcia. 

 11.  Komitet  Wykonawczy  jednogłośnie  zatwierdził  wprowadzenie  zmian  do  listy 
 rezerwowej  dla  2.  konkursu  tematycznego,  uwzględniającej  do  tego  momentu 
 łącznie 11 wniosków: 

 a.  4  wnioski  z  listy  rezerwowej  zostały  rekomendowane  do  dofinansowania 
 (patrz punkt 7 i 9), 

 b.  pozostałe 7 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. 


