
 

 

 
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej konkursu na sektorowe projekty 
monitoringowe i rzecznicze w Programie Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy 

12 maja 2021 r. 
 
Spotkanie odbyło się za pomocą środków komunikacji na odległość - platformy ZOOM. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkinie i członkowie Komisji Konkursowej: 
1. Jarosław Greser, ekspert zewnętrzny 
2. Ewa Kolankiewicz, ekspertka zewnętrzna 
3. Zofia Komorowska, Fundacja Stocznia 
4. Sylwia Sobiepan, Fundacja im. Stefana Batorego 
5. Grzegorz Wiaderek, FAOO 

 

W roli obserwatorów/rek w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Martyna Bogaczyk - przedstawicielka programu Aktywni Obywatele - Fundusz 

Regionalny 
2. Bendik Elstad - przedstawiciel Biura Mechanizmu Finansowego z Brukseli 
3. Karina Gradowska-Karpińska – przedstawicielka Ambasady Królestwa Norwegii 
4. Anniken Kleven-Gasser - przedstawicielka Ambasady Królestwa Norwegii 
5. Aneta Krzywicka - przedstawicielka Punktu Kontaktowego w Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej 
6. Linn-Kaja Rogstad - przedstawicielka Biura Mechanizmu Finansowego z Brukseli 

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji: 
1. Piotr Henzler, FAOO  – protokolant 
2. Karolina Jarmołowska – tłumaczka 
3. Marta Kuczewska – tłumaczka 

 
1.  Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wybrano Grzegorza Wiaderka. 

2.  Członkinie i członkowie Komisji Konkursowej wraz uczestniczącymi w posiedzeniu 
obserwatorami/kami zostali zobowiązani do zachowania poufności przebiegu spotkania i 
podjętych decyzji do czasu ogłoszenia wyników konkursu oraz niniejszego protokołu. 
 
3.  Przewodniczący Komisji Konkursowej potwierdził, że wszystkie członkinie i wszyscy 
członkowie Komisji Konkursowej oraz uczestniczący w posiedzeniu obserwatorzy/ki 
podpisali deklarację bezstronności. 
 
4. Komisja przyjęła następujący plan spotkania: 

1) Zgłoszenie konfliktów interesu i przyjęcie zobowiązania do zachowania 
poufności. 
2) Zapoznanie się z przebiegiem i wynikami konkursu na sektorowe projekty 
rzecznicze i monitoringowe. 
3) Ustalenie listy rankingowej 

5. Następujące członkinie i członkowie Komisji Konkursowej zgłosili konflikty interesów 
odnośnie poszczególnych wniosków: 



 

 


 Zofia Komorowska zgłosiła konflikt interesów dotyczący wniosków: S2/0176 
złożonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz S2/0179 
złożonego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych;
 Grzegorz Wiaderek zgłosił konflikt interesów dotyczący wniosku S2/0176 
złożonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz wniosku 
S2/0168 złożonego przez Fundacje Court Watch ;
 Martyna Bogaczyk (obserwatorka) zgłosiła konflikt interesów dotyczący wniosku 
S2/0025 złożonego przez Grupę Zagranica.


Wskazane wyżej powiązania członków i członkiń Komisji Konkursowej nie miały wpływu na 
podejmowanie decyzji przez Komisję Konkursową. Wnioski S2/0176 oraz S2/0179 nie były 
przedmiotem dyskusji. Podobnie zgłoszenie konfliktu przez obserwatorkę nie wywołało 
żadnych modyfikacji w przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej, ponieważ również i 
ten wniosek (S2/0025) nie był przedmiotem dyskusji. 
6. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawił osobom uczestniczącym w spotkaniu 
rolę i zadania Komisji. 
 
7. Przewodniczący Komisji omówił dotychczasowy przebieg konkursu oraz procedurę 
oceny wniosków przez niezależnych ekspertów/ki, w wyniku której ustalona została 
wstępna lista rankingowa przedstawiona Komisji Konkursowej. Przedstawił również krótkie 
opisy wniosków, które znalazły się na liście rankingowej na miejscach uprawniających do 
uzyskania dotacji (wnioski S2/0158, S2/0168, S2/0025, S2/0119, S2/0101, S2/0177). 
 
8. Komisja Konkursowa przystąpiła do omawiania listy rankingowej projektów 
rekomendowanych przez ekspertów i ekspertki do wsparcia w konkursie, w szczególności 
przyglądając się wnioskom, które zostały wstępnie zakwalifikowane do przyznania dotacji. 
Podjęte zostały następujące decyzje: 
 

a) Komisja Konkursowa podtrzymała rekomendację ekspertów i ekspertek dotyczących 
obniżenia wysokości dotacji w projekcie S2/0158 i podjęła decyzję o nieprzyznaniu 
Wnioskodawcy dotacji na rozwój instytucjonalny (w wysokości 12 500 euro), podzielając 
pogląd, że część wniosku dotycząca tego komponentu została opisana w sposób bardzo 
ogólny, a planowane działania nie znajdują przekonującego uzasadnienia w diagnozie; 
 
b/ Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę znaczenie projektów o charakterze 
rzeczniczym i monitoringowym dla sektora obywatelskiego, zarekomendowała 
Operatorowi objęcie wszystkich Wnioskodawców realizujących dofinansowane projekty 
wsparciem merytorycznym, ułatwiającym osiągnięcie założonych we wniosku rezultatów. 
Rekomendacja ta w szczególności dotyczy projektu S2/0119, złożonego przez 
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, który dotyka bardzo ważnego dla 
sektora tematu – mobbingu w organizacjach pozarządowych - ale zarazem 
Wnioskodawca nie wykazał dużego doświadczenia w prowadzeniu działań 
przewidzianych we wniosku; 
 
c) Komisja Konkursowa podjęła decyzję o utworzenie listy rezerwowej, na którą 
zakwalifikowany został projekt S2/0035 złożony przez Instytut Spraw Obywatelskich. 
Wybierając wniosek rezerwowy Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na wysoką jakość 



 

 

wniosku oraz na planowane rezultaty, które mogą być korzystne dla całego sektora 
pozarządowego w Polsce. 

 
 

9. W efekcie Komisja Konkursowa zarekomendowała przyznanie 6 dotacji na sektorowe 
projekty monitoringowe i rzecznicze, na łączną kwotę 800 908 euro, na projekty, które 
otrzymały minimum 21,5 punktów w konkursie. 
 
10. Komisja Konkursowa rekomendowała także przekazanie niewykorzystanych środków w 
sektorowym konkursie na projekty monitoringowe i rzecznicze, w kwocie minimum 6 901 
euro, do puli środków przeznaczonych na dotacje w drugim konkursie na projekty 
tematyczne, realizowanym również w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy. 

 
Załącznik: lista rankingowa projektów sektorowych po uwzględnieniu rekomendacji Komisji 
Konkursowej. 
 
Protokół sporządził: Piotr Henzler 
 
Protokół został podpisany elektronicznie przez członkinie i członków Komisji Konkursowej i 
protokolanta. 


