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Protokół z X posiedzenia 

Komitetu Sterująco-Monitorującego 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

w dniu 30 października 2015 r., 

Warszawa, MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala A 

 

Obecni:  

I. Członkowie/zastępcy członków Komitetu Monitorującego P FIO:  

1. Rafał Dymek – Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 

2. Wojciech Wróblewski - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

3. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

4. Karol Gutsze – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

5. Beata Matyjaszczyk - Związek Harcerstwa Polskiego, 

6. Jan Jakub Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, 

7. Karolina Cyran-Juraszek - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

II. Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Pożytku Publicznego  

w MPiPS:  

1. Piotr Kontkiewicz - zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, 

2. Andżelika Wardęga - naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy, 

3. Filip Kołodziejski, 

4. Stefan Kołucki, 

5. Marta Szelągowska, 

6. Jakub Szewczyk. 

Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00-14.00 

 

Ramowy program posiedzenia:  

1. Regranting - założenia na 2017 r. 

a. Regranting regionalny – Priorytet 1 

b. Komponent tematyczny – Priorytet 1 

c. Komponent wkładów własnych – Priorytet 4 

2. Komponent Działań Systemowych w konkursie FIO 2017 

3. Kryteria strategiczne w konkursie FIO 2017 
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4. Założenia do konkursu ogólnego na 2017 r. 

5. Sprawy różne 

 

X posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014-2020 rozpoczął Pan Piotr Kontkiewicz od przywitania uczestników oraz 

przedstawienia programu posiedzenia.  

Ad. 1. Regranting - założenia na 2017 r. 

a. Regranting regionalny – Priorytet 1 

Pan Jakub Szewczyk przypomniał, że założenia dla regrantingu zostały zatwierdzone 

przez Komitet w czerwcu br., jednak w związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, doświadczeniami z 

dotychczasowej realizacji zadań przez operatorów, zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli 

oraz wstępnymi wnioskami z ewaluacji ex post PO FIO 2009-2013, wprowadzone zostały 

poprawki, które następnie zostały omówione.  

Zadanie operatorów polegać będzie na rozwoju i wzmacnianiu wspólnot lokalnych 

poprzez umożliwienie obywatelom i obywatelkom realizacji oddolnych inicjatyw i opierać się 

będzie o 2 filary: 

• regranting (na podstawie art. 16 a UoDPPioW), 

• zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw grup nieformalnych. 

Ponadto operator odpowiedzialny będzie za prowadzenie działań animacyjnych 

edukacyjnych i promocyjnych. 

O dotacje w priorytecie 1 będą mogły ubiegać się podmioty uprawnione do aplikowania 

o środki w konkursie ogólnym. Rozpatrywane będą jedynie oferty wspólne spełniające 

następujące warunki: 

a) liczba oferentów składających ofertę jest równa lub wyższa liczbie podregionów1 w 

województwie, którego dotyczy oferta. 

b) w każdym z podregionów w województwie, którego dotyczy oferta znajduje się 

siedziba przynajmniej jednego oferenta. W uzasadnionych przypadkach wynikających w 

szczególności ze specyficznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

aktywności obywatelskiej lub zakresu terytorialnego działalności oferenta można odstąpić od 

                                                           
1 Wg. klasyfikacji GUS: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/ 
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podziału terytorialnego na podregiony, jednak oferta wspólna musi spełniać warunek 

określony w pkt. a. 

Oferenci będą musieli spełnić łącznie 2 dodatkowe warunki: 

• łączny przychód za rok 2015 wszystkich oferentów będzie nie mniejszy niż 50% 

dotacji przyznanej na realizację zadania w regionie na rok 2017. 

• przynajmniej jeden z oferentów w okresie w latach 2013 – 2016 realizował, co 

najmniej raz zadanie polegające na organizacji konkursu grantowego. 

Działania będą realizowane na terytorium całego kraju. Podział środków zależeć będzie 

od liczby mieszkańców. Oferta złożona w ramach priorytetu 1 powinna obejmować 

działaniami obszar jednego województwa. Minimalna liczba oferentów zależeć będzie od 

liczby podregionów w województwie. W każdym z podregionów powinien mieć siedzibę 

przynajmniej jeden oferent składający ofertę wspólną. 

Operator będzie miał obowiązek przeznaczyć na realizację projektu finansowe środki 

własne, do których zalicza się: 

• finansowe środki własne operatora, 

• środki z innych źródeł (np. dotacje z innych źródeł publicznych). 

Do środków własnych operatora nie będzie zaliczał się finansowy i niefinansowy wkład 

własny wniesiony przez adresatów. 

Zakłada się podział wkładu finansowego wnoszonego przez operatora na: 

• środki własne, które operator może wydać na pokrycie dowolnych wydatków 

kwalifikowalnych ponoszonych w związku z realizacją projektu. Wysokość tych środków 

wynosi nie mniej niż 20% dotacji pomniejszonej o środki z dotacji przeznaczone dla 

adresatów. 

• Środki własne, które operator musi pozyskać i przeznaczyć na zwiększenie puli 

środków przeznaczonych dla adresatów. Wysokość tych środków wynosi 2% od dotacji 

przyznanej na realizację zadania. 

Do zadań operatorów należeć będzie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

oraz kształtowanie liderów  w regionach o najniższej aktywności obywatelskiej. Na etapie 

przygotowania diagnozy, operatorzy opracują listę gmin o najniższej aktywności 

obywatelskiej. Ich liczba nie może przekroczyć 10% gmin w województwie, w którym 

realizowane jest zadanie. Gminy te powinny zostać wyłonione w oparciu o kryteria opisujące 

kondycję społeczeństwa obywatelskiego. 
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Operatorzy będą zobowiązani do przekazania na rzecz młodych organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych z tych obszarów przynajmniej 20% dotacji 

przyznanej na realizację zadania w danym roku. 

Pan Piotr Kontkiewicz podkreślił, że założenia tego komponentu mają na celu przede 

wszystkim zachęcanie organizacji do składania ofert zakładających pozyskiwanie środków z 

innych źródeł oraz premiowanie takich projektów. Propozycja jest do przedyskutowania w 

szczególności w zakresie wysokości premii punktowej za spełnienie dodatkowych przesłanek 

oraz wybór przesłanek za które oferenci otrzymają dodatkowe pkt.  

Pan Karol Gutsze wyraził swoje zaniepokojenie nad możliwością premiowania w taki 

sposób organizacji. Jego zdaniem może to być bardzo trudne a wręcz niemożliwe, w 

szczególności w zakresie oceny ofert, które będą zakładały pozyskanie środków z 

dodatkowych źródeł. Można premiować wysokość środków ale zastanawianie się nad tym 

które środki są lepsze, a które gorsze może doprowadzić do problemów.  

Zdaniem Pana Rafała Dymka jedynym sposobem na uniknięcie potencjalnych trudności 

z oceną projektów, byłoby wprowadzenie mechanicznej punktacji (do ustalenia pozostaje 

ustalenie ile pkt. za ile % środków włożonych do projektu). Problematyczny może okazać się 

zaproponowany podział regionalny oraz wybór odpowiednich koalicji, w szczególności w 

województwach, w których wyodrębniono dużą liczbę podregionów.  

Pan Jakub Szewczyk podkreślił, ze ocena ofert w tym komponencie będzie dokonywana 

przez Zespół Oceny Projektów. Waga aspektu dot. dywersyfikacji źródeł środków zostanie 

zasygnalizowana wprowadzaniem takiego kryterium do karty oceny. Stwierdził, że 

partnerstwo powinno być jak najbardziej merytoryczne i to będzie oceniane na etapie oceny 

merytorycznej. Ważna jest współpraca pomiędzy oferentami oraz wspólna wymiana 

doświadczeń.  

Zdaniem Pana Rafała Dymka zapisy w Regulaminie konkursu odnoszące się do 

partnerstwa nie powinny być formułowane bardzo rygorystycznie.  

Następnie dyskutowano o propozycji odnoszącej się do wsparcia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego na obszarach o najniższej aktywności obywatelskiej. 

Propozycja zapisów wynika z przeprowadzonej ewaluacji ex post PO FIO 2009-2013, której 

wstępne wyniki wskazują, że interesującym sposobem na wspieranie organizacji na 

obszarach, gdzie rozwój społeczeństwa obywatelskiego napotyka na problemy jest regranting. 

Stąd propozycja, aby operatorzy wybrali cn. 10% gmin w województwie, w którym 

realizowane jest zadanie oraz przeznaczyli min. 20% dotacji na wsparcie tych gmin. 
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Ponieważ czas realizacji zadań w tym komponencie będzie wynosił 4 lata, już po 

pierwszym roku możliwa będzie weryfikacja funkcjonowania komponentu oraz ewentualne 

podjęcie działań edukacyjnych stymulujących rozwój. 

Zadaniem Pani Beaty Matyjaszczyk, aby zmiana była trwała aspekt współpracy z 

samorządami powinien być wymogiem obligatoryjnym wpisanym do Regulaminu.  

Ustalono, że jednym z zaleceń dla operatorów realizujących  projekty w ramach tego 

komponentu będzie monitorowanie postępu w zakresie współpracy z samorządami w czasie. 

Wyniki ewaluacji ex post PO FIO 2009-2013 zostaną przedstawione na jednym z 

najbliższych posiedzeń Komitetu. 

b. Komponent tematyczny – Priorytet 1 

Następnie Pan Stefan Kołucki przedstawił propozycje założeń do komponentu 

tematycznego, o którym członkowie Komitetu dyskutowali m.in. na wrześniowym 

posiedzeniu.  Komponent tematyczny w ramach Priorytetu 1 ma służyć wypracowaniu i 

przetestowaniu nowych rozwiązań sprzyjających realizacji inicjatyw oddolnych przez 

obywateli. Jego głównym celem jest wypracowanie nowej kultury dystrybucji środków w 

ramach regrantingu, poprzez wspieranie małych inicjatyw ze środków publicznych, 

wzmacnianie sieci społecznych, a co za tym idzie kapitału społecznego oraz integrację 

społeczną obywateli zajmujących się danym tematem. Zakres tematyczny zostanie ustalony 

ostatecznie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Do czasu ogłoszenia konsultacji 

społecznych ustalony zostanie katalog działań tematycznych. Po przedstawieniu założeń 

rozpoczęła się dyskusja. 

Pan Jakub Wygnański stwierdził, że utworzenie komponentu tematycznego jest 

dobrym pomysłem, największą trudność może sprawić jednak wybór odpowiednich tematów, 

w ramach których realizowane będą projekty. Należy przeprowadzić dokładną analizę i 

znaleźć pewną „niszę” tematyczną obejmującą te obszary, które nie są dostatecznie 

wspierane. Dodał, że Komitet Sterująco-Monitorujący P FIO powinien wziąć 

odpowiedzialność za wybór odpowiednich tematów. 

Pan Rafał Dymek zgodził się z poprzednikiem, mówiąc, że komponent będzie miał 

sens jeżeli uda się wskazać odpowiednie obszary tematyczne wymagające wsparcia. Tematy 

te nie mogą być zbyt szerokie. Przydatne przy wyborze odpowiednich tematów mogą być 

konsultacje społeczne oraz rozeznanie eksperckie. 
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Pan Karol Gutsze stwierdził, że wskazanie odpowiednich tematów może okazać się 

niemożliwe, dlatego też należy pozostawić formułę otwartą i umożliwić organizacjom 

zgłaszanie dowolnych tematów. 

Zdaniem Pana Cezarego Miżejewskiego konieczne jest przeprowadzenie konsultacji 

społecznych, a następnie wyciągniecie wniosków i opracowanie koncepcji. Przydatny w 

wyborze odpowiednich tematów może okazać się również przegląd programów resortowych i 

rozeznanie, które obszary są wspierane w większym, a które w mniejszym stopniu. 

Na zakończenie Pan Stefan Kołucki podsumował ustalenia wynikające z 

przeprowadzonej dyskusji:  

 członkowie Komitetu wyrazili zgodę na ogólne założenia komponentu tematycznego,  

 aby wybrać odpowiednie obszary tematyczne przeprowadzona zostanie analiza, które 

obszary wymagają wsparcia ze środków FIO,  

 o komponencie tematycznym członkowie Komitetu będą dyskutowali na styczniowym 

posiedzeniu. 

c. Komponent wkładów własnych – Priorytet 4 

W dalszej części posiedzenia Pan Jakub Szewczyk przedstawił główne założenia do 

komponentu wkładów własnych, który mógłby być realizowany w Priorytecie 4. Przesłanką 

utworzenia komponentu wkładów własnych w Priorytecie 4 jest zdiagnozowany problem 

związany z niską dywersyfikacją wykorzystywanych źródeł finansowania przez organizacje 

pozarządowe. Celem komponentu ma być wzmocnienie potencjału finansowego podmiotów 

trzeciego sektora.  

Pan Rafał Dymek przedstawił tło dyskusji z ostatniego posiedzenia Komitetu, na 

którym pojawił się pomysł utworzenia komponentu wkładów własnych. W Polsce brakuje 

odpowiedniego sytemu, który umożliwiałby finansowanie wkładów własnych. Jego zdaniem 

FIO jest odpowiednim miejscem na stworzenie i przetestowanie mechanizmu 

umożliwiającego dystrybucję środków finansowych na wkłady własne, a co za tym idzie, 

premiowania organizacji, które starają się pozyskiwać środki z innych źródeł.  

Pan Karol Gutsze zauważył, że na szczeblu samorządowym funkcjonuje taki system a 

diagnoza o tym, że go nie ma jest już nieaktualna. Jego zdaniem przekazywane środki 

mogłyby służyć wspieraniu organizacji, które wykorzystują montaż finansowy (np. wsparcie 

organizacji, która  pozyskała środki z trzech różnych źródeł). 
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Pan Rafał Dymek opowiedział się za utworzeniem komponentu na wkłady własne w 

konkursie FIO. Środki przeznaczane na wkłady własne przekazywane przez samorządy nie są 

wystarczające i dobrym pomysłem byłoby przetestowanie montażu finansowego. Należy 

również przyjrzeć się dokładnie Priorytetowi 4, ponieważ jego zdaniem, środki przekazywane 

w tym priorytecie nie są efektywnie wykorzystywane. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek poparła konieczność przeanalizowania efektywności 

funkcjonowania Priorytetu 4 oraz zaproponowała powrócenie do tej dyskusji po analizie 

danych z Priorytetu 4 na jednym z kolejnych posiedzeń Komitetu. Propozycja zyskała 

aprobatę uczestników spotkania. 

2. Komponent Działań Systemowych w konkursie FIO 2017 

W drugim punkcie posiedzenia Pan Filip Kołodziejski otworzył dyskusję nt. 

Komponentu Działań Systemowych w konkursie FIO 2017. Na wstępie przytoczona została 

wiadomość przesłana przez Pana Karola Gutsze do wszystkich członków Komitetu, dotycząca 

propozycji zmiany logiki interwencji z aktualnego modelu „zamawiania” konkretnych 

tematów na model, w którym to oferenci proponowaliby tematy (spełniające obligatoryjnie 

kryteria, takie jak: zasięg ogólnopolski, istotność dla całego III sektora, zgodność z 

priorytetami FIO i z tworzoną aktualnie strategią III sektora itp.), a preferencje tematyczne 

wyrażane byłyby jedynie poprzez dodatkowe punkty. Pan Karol Gutsze odnosząc się do 

swojej propozycji zaznaczył, że aktualnie tematy do KDS są wybierane intuicyjnie i nie 

zawsze odpowiadają rzeczywistym potrzebom trzeciego sektora. Potrzebna jest dokładna 

diagnoza, która umożliwiłaby zmianę procedury doboru tematów do tego komponentu. 

Pani Karolina Cyran-Juraszek zgodziła się z tym, że aktualnie wybór tematów do KDS 

jest intuicyjny. Jej zdaniem, wybór tematów powinien być wypracowany wspólnie z Radą 

Działalności Pożytku Publicznego.  

Następnie Pan Filip Kołodziejski zaprezentował dane dotyczące wyników konkursu dla 

Komponentu Działań Systemowych w konkursach realizowanych od 2014 r. W konkursie 

FIO 2014 dofinansowano 2 oferty w ramach KDS, w FIO 2015 dofinansowano 4 oferty, a w 

konkursie FIO 2016 (wyniki nieoficjalne) dofinansowano 3 oferty oraz uruchomiono nabór 

uzupełniający dla jednego z tematów (temat nr 3: Wsparcie dla organizacji realizujących 

projekty w zakresie działań strażniczych). Nabór uzupełniający potrwa do 24 listopada br.  

W toku dyskusji podkreślono celowość zorganizowania spotkania z organizacjami 

realizującymi projekty w ramach KDS. Wyniki tego spotkania mogłyby ułatwić wybór 

tematów do Komponentu realizowanego w konkursie FIO 2017. Uczestniczący w posiedzeniu 



Protokół z X Posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w dniu 30 października 2015 r. 

Strona 8 z 9 
 

członkowie Komitetu wyrazili chęć uczestniczenia w takim spotkaniu. Zaproponowano, aby 

spotkanie miało charakter otwarty a do jego udziału zaproszeni zostaną członkowie Rady 

Działalności Pożytku Publicznego oraz oferenci realizujący projekty w ramach KDS, którzy 

otrzymali dofinansowanie w konkursach FIO 2014, FIO 2015 oraz FIO 2016.  

3. Kryteria strategiczne w konkursie FIO 2017 

W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Stefan Kołucki przedstawił propozycje kryteriów 

strategicznych  w 2017 r. Członkowie Komitetu zdecydowali o przyjęciu następujących 

kryteriów: 

1. Projekty realizowane w formule oferty wspólnej. 

2. Projekt złożony w  Priorytecie 2, Kierunku działania 3. Poprawa zdolności 

organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów. 

3. Projekt realizowany przez podmiot spełniający dwa kryteria łącznie: 

 mający swoją siedzibę w gminie poniżej 25 tys. mieszkańców (GUS, 2014); 

oraz 

 której roczny przychód za 2015 r. nie przekracza 100 tys. 

4. Projekt realizowany przez podmiot spełniający dwa kryteria łącznie: 

 od 2014 r. nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego 

konkursu FIO 

oraz 

 został wpisany do właściwego rejestru nie później niż 12 miesięcy przed 

ogłoszeniem konkursu. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu FIO 2016 przeanalizowana zostanie możliwość 

dodania kryterium dotyczącego projektu szczególnie wartego dofinansowania. Zdecydowano, 

że  liczba pkt za poszczególne kryteria zostanie ustalona podczas następnego posiedzenia. 

4. Założenia do konkursu ogólnego na 2017 r. 

  W ostatniej części posiedzenia Pan Filip Kołodziejski omówił założenia do konkursu 

ogólnego na 2017 r. Zmiany dotyczą m.in. Priorytetu 1 oraz, omawianego już podczas 

posiedzenia, nowego kształtu części regionalnej oraz wyodrębnienia komponentu 

tematycznego. Zmiany dotyczą również omawianego wyodrębnienia komponentu w 

Priorytecie 4 dotyczącego wkładów własnych oraz wydłużenia możliwego czasu realizacji 



Protokół z X Posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 w dniu 30 października 2015 r. 

Strona 9 z 9 
 

zadań do 9 i 11 miesięcy (w przypadku projektów rocznych). Następnie przedstawiono 

propozycję zwiększenia poziomu wymaganych wkładów własnych w następującym podziale: 

 w przypadku dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – wkład własny na 

poziomie 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe; 

 w przypadku dotacji ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – wkład własny 

na poziomie 10% wartości dotacji środki własne finansowe; 

 w przypadku dotacji ponad 150 tys. zł do 200 tys. zł włącznie – wkład 

własny na poziomie 20% wartości dotacji środki własne finansowe. 

W dalszej części spotkania członkowie Komitetu dyskutowali nad możliwościami 

wprowadzenia zmian w wymaganiach, co do wysokości wkładu własnego. Ustalono, że 

kwestia stawek zostanie dokładnie przeanalizowana i na jednym z kolejnych posiedzeń 

Komitet pochyli się raz jeszcze nad tą kwestią. 

Pan Filip Kołodziejski omówił pozostałe zmiany dotyczące ustalenia nowych 

kryteriów strategicznych, wyłączenia możliwości składania ofert przez oddziały terenowe 

nieposiadające osobowości prawnej w Priorytecie 1 oraz w komponentach, a także 

poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe. Wspomniano 

również o zmianach wnikających z zaleceń audytu. Powyższe zmiany zostały przyjęte przez 

członków Komitetu. 

Na zakończenie ustalono terminy kolejnych posiedzeń Komitetu Sterująco-

Monitorującego FIO, które odbędą się 7 grudnia 2015 r oraz 11 stycznia 2016 r.  


