Protokół z posiedzenia Komisji Programu w ramach konkursu na sektorowe projekty
monitoringowe i rzecznicze w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Spotkanie Komisji Programu odbyło się 26 maja 2021 r. za pomocą środków komunikacji na
odległość na platformie ZOOM.
W posiedzeniu uczestniczyli członkinie i członek Komisji Programu reprezentujący organizacje
wchodzące w skład Konsorcjum prowadzącego program Aktywni Obywatele - Fundusz
Krajowy:
●

Lidia Kuczmierowska - Prezeska Zarządu Fundacji Akademia Organizacji
Obywatelskich FAOO,

●

Ewa Kulik–Bielińska – Dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego,

●

Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu Fundacji Stocznia.

Pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu (bez prawa głosu):
●

Sylwia Sobiepan - Fundacja im. Stefana Batorego, dyrektorka programu, członkini
Komisji Konkursowej,

●

Piotr Henzler - protokolant, członek zespołu programowego.

1. Na przewodniczącą Komisji Programu w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Ewę
Kulik-Bielińską.
2. Ewa Kulik-Bielińska poprosiła Piotra Henzlera o przypomnienie zadań i zakresu
kompetencji Komisji Programu oraz przedstawienie propozycji programu spotkania.
3. 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 monitoringowe i
rzecznicze.
3) Dyskusja o liście rankingowej i propozycjach zmian zarekomendowanych przez Komisję
Konkursową.
4) Wybór wniosków dofinansowanych w ramach konkursu i ustalenie listy rankingowej.

4. Członkinie i członek Komisji Programu oraz pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu
zobowiązali się do zachowania poufności przebiegu spotkania i podjętych decyzji do czasu
ogłoszenia wyników konkursu oraz publikacji niniejszego protokołu.
5. Piotr Henzler poinformował, że członkinie i członek Komisji Programu podpisali przed
posiedzeniem Komisji Programu oświadczenia o unikaniu konfliktu interesów podczas
dyskusji nad wnioskami omawianymi w trakcie posiedzenia. Konflikt interesów odnośnie
wniosków znajdujących się na liście rankingowej utworzonej przez Komisję Konkursową
zgłosili:
●

Jan Jakub Wygnański - odnośnie wniosków: S2/0035 złożonego przez Fundację Instytut
Spraw Obywatelskich, S2/0128 złożonego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
S2/1043 złożonego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, S2/0176
złożonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, S2/0179 złożonego
przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

●

Lidia Kuczmierowska - odnośnie wniosku S2/0176 złożonego przez Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych.

6. Piotr Henzler przedstawił informację o procedurze oceny wniosków, w wyniku której
ustalona została lista wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania
dotacji w konkursie oraz podsumowanie wyników konkursu.
7. Następne Komisja Programu przystąpiła do dyskusji nad rekomendacjami Komisji
Konkursowej. Komisja Programu:
a) podtrzymała rekomendację Komisji Konkursowej odnośnie wniosku S2/0158 złożonego
przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i
podjęła decyzję o zmniejszeniu wysokości dotacji o kwotę 12 500 euro przeznaczoną
na działania w ramach rozwoju instytucjonalnego. Komisja Programu zgodziła się z
Komisją Konkursową, że część wniosku dotycząca tego komponentu została opisana w
sposób ogólnikowy, bez przedstawienia potrzeb, planów działania i ich uzasadnienia;
b) nie podtrzymała rekomendacji Komisji Konkursowej o utworzeniu listy rezerwowej.
Komisja Programu uznała, że prawdopodobieństwo niepodpisania umowy dotacyjnej
przez któregokolwiek z Wnioskodawców wskazanych do przyznania dotacji jest tak
niewielkie, że nie ma potrzeby tworzenia listy rezerwowej, aby zabezpieczyć się przed
ryzykiem niewykorzystania środków w konkursie.
8. Komisja Programu podjęła decyzję o przyznaniu dotacji sześciu Wnioskodawcom, którzy w
ocenie niezależnych ekspertek i ekspertek otrzymali najwyższą liczbę punktów, na łączną
kwotę 800 908 euro. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją Komisji Konkursowej. Lista
wniosków, którym przyznano dotację i którym dotacji nie przyznano, znajduje się w
załączniku do protokołu.

9. Komisja Programu podjęła decyzję o przekazaniu niewykorzystanych w konkursie środków
w kwocie co najmniej 6 901 euro do puli środków przeznaczonych na sfinansowanie tzw.
dużych dotacji w drugim konkursie na projekty tematyczne w Obszarze 2: Ochrona praw
człowieka i równe traktowanie w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Protokół sporządził: Piotr Henzler
Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komisji Programu i protokolanta.

