Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO
w dniu 29 października 2019 r.

W dniu 29 października 2019 r., w budynku siedziby Narodowego Instytutu Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu
Sterująco-Monitorującego FIO, którego głównym punktem było omówienie uwag z
konsultacji społecznych do Regulaminu FIO 2020 – Priorytety 2-4. Ponadto zaprezentowany
został raport pt. Podsumowanie wizyt monitorujących realizację projektów dofinansowanych
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 edycja 2018.

W posiedzeniu wzięli udział:
1. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO;
2. Stefan Kołucki – Kierownik Biura P FIO, NIW CRSO;
3. Agnieszka Lenartowicz- Łysik – Kancelaria Prezydenta RP;
4. Przemysław

Jaśkiewicz

–

RDPP,

Konfederacja

Inicjatyw

Pozarządowych

Rzeczypospolitej;
5. Piotr Marzęda – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych;
6. Karol Gutsze – Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie;
7. Adam Kułanowski – Główny Specjalista w Biurze P FIO, NIW –CRSO;
8. Maja Sekuła – Specjalista w Biurze P FIO, NIW – CRSO;
9. Damian Ziółek – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;
10. Ewa Dzielnicka – Główny Specjalista, Biuro Badań i Analiz NIW-CRSO;

Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem:
11:00 – 11:15

Przywitanie uczestników.

11:15 – 13:00

Omówienie uwag z konsultacji społecznych regulaminu FIO edycja
2020 – Priorytety 2-4.

13:00 – 14:00

Przedstawienie raportu pt. Podsumowanie wizyt monitorujących
realizację projektów dofinansowanych w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 edycja 2018.

14:00 – 14:30

Otwarta dyskusja.
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14:30 – 15:00

Podsumowanie, sprawy różne.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Narodowego
Instytutu Wolności. Na wstępie przywitała zebranych, a następnie ze względu na upływającą
kadencję Komitetu Sterująco-Monitorującego podziękowała wszystkim jego członkom za
owocną i merytoryczną współpracę. Następnie każdemu z uczestników posiedzenia zostały
wręczone dyplomy gratulacyjne. Po części związanej z podziękowaniami głos został
przekazany Panu Stefanowi Kołuckiemu, Kierownikowi Biura Programu FIO, który
przedstawił agendę zebrania, zwracając uwagę na dwa najważniejsze punkty obrad tj.
omówienie uwag z konsultacji społecznych do Regulaminu FIO edycja 2020 w priorytecie 24 oraz prezentację raportu dotyczącego podsumowania przeprowadzonych wizyt
monitorujących dotyczących projektów realizowanych w ramach edycji 2018 Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Rozpoczynając pierwszy punkt obrad dotyczący uwag do Regulaminu Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w priorytetach 2-4 Pan Stefan Kołucki zakomunikował, iż
sumarycznie zgłoszono 33 uwagi dotyczące zróżnicowanych obszarów funkcjonowania
Programu. Dla porządku obrad Pan Stefan Kołucki zaproponował rozpatrywanie kolejnych
uwag w określonych blokach tematycznych odnoszących się do poszczególnych elementów
związanych z realizacją Programu.
Pierwsza kategoria dotyczyła podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie. Głos
zabrał Pan Karol Gutsze, który podkreślił, iż nie należy na obecnym etapie komplikować
zapisów regulaminu. Zaproponował tym samym, aby podczas tworzenia najczęściej
zadawanych pytań zawrzeć informację o tym, że organizacje realizujące projekty w edycji
2019 są uprawnione do udziału w konkursie, o ile rozliczą sprawozdanie z wykonania
bieżącego zadania do czasu podpisania kolejnej umowy o dofinansowanie. Następnie pod
dyskusję podjęto kolejną zgłoszoną uwagę dotyczącą wykluczenia z udziału w edycji 2020
podmiotów realizujących projekty dwuletnie. Głos zabrał Pan Przemysław Jaśkiewicz
podkreślając, iż podobne uwagi były wielokrotnie rozpatrywane w latach ubiegłych. Komitet
biorąc pod uwagę ograniczoną pulę środków przychylił się do podtrzymania obecnych
zapisów regulaminu. Wykluczenie z konkursu podmiotów realizujących projekty 2-letnie
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wynika z faktu, iż organizacje te na podstawie umowy zawartej w 2019 roku będą realizowały
zadania i otrzymają na nie dotację w 2020 roku.
Kolejna grupa uwag dotyczyła partnerstw. Pan Karol Gutsze zarekomendował, aby
analogicznie jak w przypadku podmiotów uprawnionych doprecyzować podczas tworzenia
najczęściej zadawanych pytań, że partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot
nieuprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji, w tym również osoba prywatna. Pan
Stefan Kołucki dodał, iż wychodząc naprzeciw organizacjom również w samym regulaminie
zapisy odnoszące się do partnerstw zostały doprecyzowane.
W dalszej kolejności komisja obradowała nad uwagami dotyczącymi oferty wspólnej.
W Kontekście uwagi o niejasnym sformułowaniu zapisów o niedozwolonych przepływach
finansowych między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej, Pan
Przemysław Jaśkiewicz zasugerował, iż tego typu zapisy powinny być sformułowane w
sposób możliwie najbardziej prosty i niebudzących wątpliwości po stronie podmiotów
dofinansowanych. Dodatkowo Pan Karol Gutsze zawnioskował, aby zawrzeć zapis mówiący
o tym, że w przypadku oferty wspólnej zostaną podpisane oddzielne umowy z każdym z
oferentów. Pan Stefan Kołucki zaproponował dodanie w regulaminie konkursu przypisów
obejmujących treścią podniesione postulaty.
Następnie Komitet obradował nad grupą uwag odnoszącą się do wnioskowanej
kwoty dotacji. Komitet zgodnie stwierdził, iż podniesiony w konsultacjach społecznych
postulat obniżenia tej kwoty to słuszny kierunek. Pan Karol Gutsze zauważył, iż dyskusje na
ten temat podczas obrad trwają od dłuższego czasu, w konsekwencji czego kwota ta została
obniżona. Pan Karol Marzęda dodał, aby w tym zakresie pamiętać również o tym, że w
ramach edycji 2020 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich będą realizowane krótsze
projekty niż zazwyczaj.
Wśród zgłoszonych uwag, najwięcej dyskusji poświęcono tym odnoszącym się do
ogólnej oceny pomysłu. Jako pierwsza głos zabrała Pani Weronika Najda. Na początku
zwróciła uwagę, iż jakiekolwiek dyskusje nad systemem oceny w istocie sprowadzają się do
dylematu jak właściwie zachować i wyważyć proporcje między subiektywizmem Ekspertów
oceniających, a dostrzeżeniem projektów najbardziej wartościowych. Następnie dodała, że
edycja 2020 konkursu FIO jest ostatnią przed kolejną perspektywą, w związku z czym na
obecnym etapie rekomenduje się brak zmian i zachowanie obecnego systemu oceny. Po
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zakończeniu przedmiotowego konkursu przeprowadzona zostanie ewaluacja, a w oparciu o
nią wyciągnięte zostaną wnioski i sformułowane propozycje zmian na przyszłość. Podobny
punkt widzenia zaprezentował Pan Przemysław Jaśkiewicz, który zwrócił uwagę, iż kwestia
systemu oceny była już dyskutowana na wcześniejszych posiedzeniach Komitetu, po czym
dodał, aby ewentualne modyfikacje wprowadzić w nowej perspektywie programowej w
oparciu o przeprowadzone badania ewaluacyjne. W podobnym tonie głos zabrał Pan Stefan
Kołucki zgadzając się, aby na ostatni rok obowiązywania konkursu zachować ocenę pomysłu,
w tym również najwyższą z nich w postaci litery „S”- dodając, że zgodnie z rekomendacją
Komitetu opracowane zostaną bardziej szczegółowe kryteria odnoszące się do jej
przyznawania.
Kolejnym punktem tej części posiedzenia była dyskusja nad zgłoszonymi uwagami
dotyczącymi kryteriów strategicznych. Najwięcej miejsca poświęcono uwadze odnoszącej się
do propozycji, aby przy sprawdzaniu przychodu organizacji weryfikować ostatnie 3 lata i
stanowić średnią za te lata. Pan Piotr Marzęda podczas swojej wypowiedzi potwierdził
ogólną słuszność tego pomysłu, ale dodał jednocześnie, iż jest to uwaga do ewentualnego
wprowadzenia i dyskusji w przyszłości, z czym zgodzili się wszyscy obecni na sali członkowie
Komitetu. Pan Stefan Kołucki zgodził się z rekomendacją Komitetu dodając, że wprowadzenie
tego typu zmiany wymaga pogłębionej analizy, należy bowiem pochylić się nad
ewentualnymi konsekwencjami przyjęcia takiego systemu weryfikacji. Dla przykładu pojawia
się problem jak liczyć średnią w przypadku nowo powstałych podmiotów.
Na zakończenie tej części posiedzenia głos zabrała Pani Weronika Najda, która
podziękowała zebranym za zgłoszone uwagi i konstruktywną dyskusję. Podkreśliła również,
iż jako reprezentantkę Instytucji wspierającej rozwój sektora obywatelskiego w Polsce
szczególnie cieszy ją partycypacja i aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w
tworzenie Programu.
W dalszej części posiedzenia zgodnie z harmonogramem został przedstawiony przez
Panią Maję Sekułę, Specjalistkę w Biurze Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich raport
pt. Podsumowanie wizyt monitorujących realizację projektów dofinansowanych w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 edycja 2018. Zaprezentowane
zostały informacje dotyczące przeprowadzonych przez Biuro Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich wizyt monitorujących w roku 2019. Członkowie Komitetu dowiedzieli się o
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kryteriach doboru, statystykach oraz o najczęściej napotykanych problemach związanych z
realizacją dofinansowanych projektów. Tą część posiedzenia podsumował Pan Stefan Kołucki
informując zebranych, iż założony na ten rok plan wizyt monitorujących na dzień posiedzenia
został już w większości zrealizowany.
Następnie głos zabrała Pani Ewa Dzielnicka, Główny Specjalista w Biurze Badań i
Analiz, która zaprezentowała zebranym postęp prac związanych z badaniami ewaluacyjnymi.
Poinformowała również przedstawicieli Komitetu o możliwości zgłaszania uwag
koncepcyjnych do przygotowywanych narzędzi i raportów.
Po tym punkcie posiedzenia nastąpiło zamknięcie obrad. Pan Stefan Kołucki
podziękował zebranym za przybycie oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę, już w
ramach nowej kadencji kolejnego Komitetu Sterująco- Monitorującego.

Protokół sporządził: Damian Ziółek, Specjalista w Biurze P FIO, 2019-11-07
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