
 

  

Protokół z posiedzenia Komisji Programu w sprawie przeznaczenia kwoty 

niewykorzystanych środków z funduszy EOG w programie Aktywni Obywatele 

- Fundusz Krajowy   

Spotkanie odbyło się 19 grudnia 2022 r. za pomocą środków komunikacji na odległość na 

platformie ZOOM. W posiedzeniu uczestniczyli członkinie i członek Komisji Programu 

reprezentujący organy kierujące organizacjami wchodzącymi 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):   

• Zofia Komorowska - Fundacja Stocznia, członkini Komisji Konkursowej Programu,   

• Sylwia Sobiepan - Fundacja im. Stefana Batorego, dyrektorka Programu,   

• Magdalena Brzozowska – protokolantka, członkini zespołu programowego.   

1. Sylwia Sobiepan, jako dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, 

przypomniała zadania i zakres kompetencji Komisji Programu oraz cel spotkania - 

podjęcie decyzji w sprawie alokacji środków niewykorzystanych w organizowanych w 

Programie konkursach.  

2. Członkinie i członek Komisji Programu oraz pozostałe osoby uczestniczące w 

posiedzeniu zobowiązali się do zachowania poufności o przebiegu spotkania i 

podjętych decyzjach do czasu publikacji niniejszego protokołu.    

3. Sylwia Sobiepan przedstawiła informację o kwocie środków z funduszy EOG w 

wysokości 394 121,85 EUR pochodzących ze zwróconych dotacji i środków 

niewykorzystanych w konkursach tematycznych i sektorowych, które - zgodnie z 

zasadami Programu - mogą być przeznaczone na dotacje na wnioski znajdujące się na 

listach rezerwowych.  

4. Osoby uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły konfliktu interesów w stosunku do 

organizacji, których wnioski znajdują się na listach rezerwowych. 

5. Komisja Programu po dyskusji zdecydowała o przeznaczeniu niewykorzystanych 

środków na wsparcie projektów znajdujących się na liście rezerwowej w konkursie 

Media dla demokracji oraz w konkursie na dotacje instytucjonalne. Komisja uznała, że 

wnioski znajdujące się na listach rezerwowych obu konkursów rozstrzygniętych w 

lipcu i październiku 2022 roku zostały przygotowane na tyle niedawno, że 



 

  

zaplanowane w nich działania nie straciły na aktualności i mogą być skutecznie 

zrealizowane. 

6.  Komisja Programu jednomyślnie podjęła decyzję o przyznaniu dotacji na dwa 

projekty złożone w konkursie Media dla demokracji: projekt KM/0050 złożony przez 

Fundację Tygodnika Powszechnego na kwotę 149 948 EUR i projekt KM/0032 złożony 

przez Stowarzyszenie im. Brzozowskiego na kwotę 149 491 EUR.  

7. W przypadku wniosku złożonego przez Fundację Tygodnika Powszechnego Komisja 

podtrzymała swoją decyzję, sformułowaną podczas posiedzenia oceniającego 

konkurs Media dla demokracji, o uzależnieniu podpisania umowy dotacyjnej z 

Wnioskodawcą od uzyskania jego zgody na wydłużenie okresu realizacji działań oraz 

zapewnienie przez niego wsparcia technicznego innym redakcjom, które będą chciały 

skorzystać z narzędzia powstałego w ramach projektu (więcej w Protokole Komisji 

Programu z 8 października 2022). 

8. Członkinie i członek Komisji Programu stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw zdecydowali 

o przyznaniu dotacji w wysokości 89 000 EUR na projekt  KI/0120 złożony przez 

Instytut Spraw Publicznych, który znalazł się na pierwszym miejscu na liście 

rezerwowej w konkursie na dotacje instytucjonalne. 

9. Podsumowanie: Komisja Programu podjęła decyzję o przyznaniu 3 dotacji na 

projekty, które znalazły się na listach rezerwowych w konkursie Media dla 

demokracji i w konkursie na dotacje instytucjonalne na łączną kwotę 388 439 EUR. 

   

Protokół sporządziła: Magda Brzozowska   

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komisji Programu i protokolantkę.   


