
 Protokół z odbytego w trybie obiegowym posiedzenia Komitetu Wykonawczego 
 Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny  

  II konkurs na projekty tematyczne 
 30.12.2022 r. - 05.01.2023 r. 

 Przedmiotem  odbytego  w  trybie  obiegowym  posiedzenia  Komitetu  Wykonawczego  w 
 składzie: 

 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, 

 było  wyrażenie  opinii  i  podjęcie  decyzji  o  sposobie  wydatkowania  oszczędności  w  2. 
 konkursie tematycznym. 
 Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 1.  W  dniu  30.12.2022  r.  Dyrektorka  Programu  Katarzyna  Zakroczymska 
 poinformowała  członków  Komitetu  o  rezygnacji  Stowarzyszenia  Homo  Faber  z 
 realizacji  grantu  nr  K2d/0524.  W  wyniku  tej  rezygnacji  zostały  zwolnione  środki  w 
 kwocie  79  461,88  euro  w  1.  obszarze  wsparcia  Programu.  Po  uwzględnieniu 
 pozostałych  oszczędności  w  tym  obszarze  całkowita  kwota  do  rozdysponowania 
 została  oszacowana  na  82  470,02  euro.  Wniosek  nr  K2d/0524  nie  przewidywał 
 dodatkowych  działań  związanych  ze  współpracą  dwustronną  z  podmiotami  z 
 Państw-Darczyńców  oraz  rozwojem  instytucjonalnym,  wobec  czego  nie  zwolniły 
 się dodatkowe środki przewidziane na sfinansowanie tych działań. 

 2.  Na liście rezerwowej dla 1. obszaru wsparcia znalazły się dwa wnioski: 
 a.  wniosek  nr  K2d/0366  złożony  przez  Fundację  Równość.org.pl  (łączna 

 kwota  wnioskowanego  grantu  115  080,00  euro,  w  tym  84  000,00  euro 
 przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  podstawowego  grantu  tematycznego, 
 12  600,00  euro  na  pokrycie  kosztów  współpracy  dwustronnej  oraz  18 
 480,00 euro na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego), 

 b.  wniosek  nr  K2d/0431  złożony  przez  Fundację  Miejsce  Ludzi  (łączna  kwota 
 wnioskowanego  grantu  102  440,49  euro,  w  tym  83  988,10  euro 
 przeznaczone  na  pokrycie  kosztów  podstawowego  grantu  tematycznego 
 oraz 18 452,39 euro na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego). 

 3.  Żaden  z  członków  Komitetu  Wykonawczego  nie  zgłosił  konfliktu  interesów 
 odnośnie żadnego z wniosków znajdujących się na liście rezerwowej. 
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 4.  W  toku  dyskusji  e-mailowej  członkowie  Komitetu  Wykonawczego  zwrócili  uwagę, 
 że  bieżące  oszczędności  w  obszarze  1.  nie  pozwolą  na  sfinansowanie  wniosku 
 K2d/0366  w  zaproponowanym  przez  Wnioskodawcę  kształcie  (tj.  bez  rezygnacji  z 
 działań  dot.  współpracy  dwustronnej,  stanowiących  ważny  komponent  ww. 
 projektu).  Ponadto  brak  wolnych  środków  w  obszarze  4.  nie  pozwoli  na 
 dofinansowanie  działań  związanych  z  rozwojem  instytucjonalnym  opisanych  we 
 wnioskach znajdujących się na liście rezerwowej. 

 5.  W  związku  z  powyższym  w  dniu  05.01.2023  r.  członkowie  Komitetu 
 Wykonawczego  jednomyślnie  zdecydowali  o  dofinansowaniu  wniosku  nr 
 K2d/0431  złożonego  przez  Fundację  Miejsce  Ludzi,  w  kwocie  83  988,10  euro 
 przeznaczonej  na  pokrycie  kosztów  podstawowego  grantu  tematycznego.  Decyzja 
 Komitetu  wynikała  z  uznania  dobrej  jakości  wniosku  oraz  z  analizy  oszczędności  w 
 Programie.  Ponadto  Komitet  Wykonawczy  postanowił  nie  przyznać  środków  na 
 pokrycie  kosztów  rozwoju  instytucjonalnego  w  związku  z  wcześniejszym 
 rozdysponowaniem środków w 4. obszarze wsparcia Programu. 

 6.  Komitet  Wykonawczy  upoważnił  zespół  Operatora  do  dostosowania  budżetu 
 wniosku K2d/0431 zgodnie z podjętą decyzją. 

 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. 


