Zestawienie uwag z konsultacji
REGULAMINU KONKURSU FIO
na 2014 r.

Warszawa, styczeń 2014 r.
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Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu FIO 2014 trwały od 17 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r. W tym czasie …. Zgłosiło
swoje uwagi. Uwagi przyjmowane były poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pozytek.gov.pl. Większość podmiotów
odpowiedziało jedynie na pytania pomocnicze nie zgłaszając innych uwag do zaproponowanego dokumentu. Jeden z podmiotów zgłosił
uwagi dwukrotnie (pozycja 1 i pozycja 10), obie znalazły się w zestawieniu mimo, że odpowiedzi na pytania pomocnicze były sprzeczne.
4 pomioty, które wzięły udział w konsultacjach zgłosiły, iż ankieta konsultacyjna zbytnio ograniczała maksymalną liczbę znaków. 2 z
nich w uzupełnieniu przesłały dodatkowe uwagi.
W formularzu zdanych zostało 7 pytań pomocniczych. Odpowiedzi na pytania.
1. Czy powinien zostać wprowadzony limit liczbowy / kwotowy odnośnie ofert składanych przez oddziały terenowe nieposiadające
osobowości prawnej?
Na to pytanie odpowiedziało 75 z 83 podmiotów. 48 z nich wypowiedziało się za wprowadzeniem limitu, w tym 3 wyraźnie z
zaznaczeniem iż powinien to być limit kwotowy. 27 podmiotów stoi na stanowisko, że wprowadzenie limitu nie jest konieczne.
Dwa z tych 27 złożyło zastrzeżenia. Pierwsze dotyczyło tego, że oferent nieposiadający osobowości prawnej powinien złożyć
oświadczenie, że „treść oferty nie pokrywa się z treścią innej oferty tej samej organizacji (innej jednostki terenowej). Drugie
zastrzeżenie dotyczyło wieku oddziału terenowego, który powinien wynosić co najmniej pół roku, aby uprawniać do udziału w
konkursie.
2. Czy maksymalna roczna kwota dotacji na poziomie 100 tys. jest odpowiednia? (nie licząc dotacji dla operatorów)
Na to pytanie odpowiedziało 75 z 83 podmiotów. 51 podmiotów uważa, że taka kwota nie jest za niska (pojawiły się 2 głosy, iż
jest za wysoka). 4 podmioty zgłosiły jednak zastrzeżenia (np. że na projekty 3-letnie powinna być maksymalna kwota 200 tys.,
że ten limit powinien odnosić się do 2 i 3 Priorytetu, że powinien dotyczyć tylko organizacji, które uzyskały dotację w ciągu
ostatnich 3 lat, że powinien dotyczyć tylko projektów wieloletnich)
3. Czy powinna być dopuszczona możliwość realizacji projektów 3-letnich? (nie licząc operatorów)
Na to pytanie odpowiedziało 76 z 83 podmiotów. 57 z tych podmiotów poparło ideę projektów 3-letnich. Jeden z tych
podmiotów zaproponował jednak, aby projekty 3-letnie nieprzysługiwały organizacjom realizującym projekty EFS / EOG /
MSzw, a także żeby dotyczyło to 2 i 3 priorytetu. 19 podmiotów uważa, że projekty 2-letnie są wystarczające.
4. Czy w przypadku niewyłonienia operatora w Priorytecie 1. danym regionie do tej roli powinny być dopuszczone podmioty z
siedzibą w innym regionie?
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Na to pytanie odpowiedziało 74 z 83 podmiotów. W tym jeden z podmiotów udzielił odpowiedzi „nie wiem”. Na 73 podmioty
większość, bo 39 większość odpowiedziało „nie”. 34 odpowiedziało na to pytanie pozytywnie, lecz 3 razy pojawiła się
odpowiedź pozytywna z zastrzeżeniem (tak, ale pod warunkiem utworzenia oddziału terenowego w tym województwie / tak,
ale pod warunkiem uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie partnera lokalnego mającego siedzibę w danym województwie /
tak, ale pod warunkiem, że będzie to oferent z sąsiedniego województwa.
5. Czy kategorie kosztów II (Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne) i IV (Koszty funkcjonowania
organizacji związane z realizacją zadania) powinny być połączone, tak, aby był wspólny limit dla wydatków administracyjnych?
Oznaczałoby to, że niektóre pozycje w ramach tej kategorii będą mogły się zmieniać (nieosobowe koszty funkcjonowania
organizacji), a inne będą stałe (osobowe koszty).
Na to pytanie odpowiedziało 77 z 83 podmiotów. Zdecydowana większość (59 podmiotów) opowiedziała się za połączeniem
tych kategorii podkreślając często, iż służyłoby to elastyczności budżetu i ułatwiało rozliczanie. 18 podmiotów nie widzi
potrzeby łączenia tych kategorii.
6. Jaka kwestia dotycząca III sektora powinna być przedmiotem analizy i wsparcia w ramach komponentu systemowego?
Na to pytanie odpowiedziało 43 z 83 podmiotów. Najczęstszą odpowiedzią (5 wskazań), było to, że komponent ten jest zbędny
lub, że w przypadku braku jasnej koncepcji można wyodrębnić ten komponent dopiero w 2015 r . Biorąc pod uwagę, że 40
podmiotów nie odpowiedziało na to pytanie, można uznać, że część z nich nie widzi potrzeby realizacji projektu w tym
komponencie. Wśród propozycji pojawiły się następujące:


zgłoszone 4-krotnie:

uporządkowanie systemu prawnego ngo – deregulacja


zgłoszone 3-krotnie:

Współpraca wewnątrzesktorowa – faktyczna reprezentacja sektora niezależna od władz politycznych / rzecznictwo interesów na
poziomie centralnym


zgłoszone 2-krotnie:

wspieranie inicjatyw na terenach wiejskich
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Dywersyfikacja źródeł finansowania (zwiększenie roli podmiotów prywatnych i indywidualnych darczyńców). / Trwałość i rozwój
sektora w oparciu o filantropię
Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci)organizacji pozarządowych
Rozwój kompetencji kadr ngo’s


zgłoszone raz.

Zrzeszanie.
Crowdfunding, działalność strażnicza / rzecznicza
Określenie skali klubów sportowych w strukturze III sektora / wsparcie org. sportowych.
Wsparcie dla dzieci autystycznych
Innowacyjna edukacja młodzieży
Sektor jak inkubator przedsiębiorczości
Tworzenie miejsc pracy (w III sektorze?)
Fundraising – pozyskiwanie środków pozakonkursowych
Faktyczne wzmocnienie kompetencji faktycznie zmotywowanych kadr jst odnośnie współpracy z ngo  projekt systemowy
„Mechanizmy”
Profesjonalizacja działalności sektora ngo
Wsparcie finansowe, popularyzacja idei aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wsparcie nowych, tworzących się
inicjatyw
Wsparcie systemowe dla mniejszych organizacji
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Przekazywania obowiązków będących w gestii samorządów terytorialnych w zakresie kultury, pomocy społecznej, sportu i turystyki i
promocji przez III sektor
Przejrzystość finansowa organizacji, wypracowanie narzędzi mających służyć do aktywności obywatelskiej.
wsparcie finansowe [znacznie większe niż dotychczas] na zakup środków trwałych, które mogą wzmocnić potencjał organizacyjny dla
kontynuacji założeń, po zakończeniu projektu.
większe wsparcie prawne [doradztwo ] na rzecz organizacji w kwestiach spornych, wątpliwości ustawodawczych, etc.
Rozwijanie współpracy wewnątrz i międzysektorowej. Pokazywanie, że działania wspólne, gdy sumują się kompetencje i doświadczenia
więcej niż jednego zespołu przynoszą dużo większe pozytywne skutki.
Wsparcie dla utrzymania trwałości działań - obecnie wiele działań, np. przeszkolenia, warsztaty to incydent, a powinny być elementem
ciągu działań prowadzących do określonych celów.
stałe, zw. z istotnymi funkcjami zw. z całością lub znaczną cz. sektora - wsparcie już prowadzonych działań np. funkcja informacyjna
(ngo.pl, kwartalnik III sektor), badania (regularne badanie kondycja sektora organizacji pozarz.)
"sprawy do załatwienia", np. działania inform-prom zw. z nowym rozporz. o wzorze oferty, umowy i sprawozdania, działania informszkol zw. z wykorzystaniem bezpłatnego czasu antenowego dla OPP i umiejętnym tworzeniem kampanii społ.
7. Czy kryteria strategiczne powinny odnosić się do:
a) wielkości miejscowości, w której oferent ma siedzibę
b) wysokości budżetu (punkty dla organizacji z relatywnie niskim budżetem)
c) partnerstwa
d) innych cech? Jeśli tak to jakich? ….
Wśród propozycji kryteriów strategicznych podane zostały:
Na to pytanie odpowiedziało 73 z 83 podmiotów. Podmiotów, które wypowiedziały się przeciwko kryterium strategicznym,
lub nie poparły żadnego z kryteriów było 10. Największym poparciem cieszy się trzecie kryterium strategiczne, czyli
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kryterium partnerstwa(44 wskazań) oraz drugie - odnoszące się do budżetu (39 wskazania). Pierwsze – odnoszące się do
wielkości miejscowości, w której siedzibę ma oferent - wskazało 33 podmiotów. 33 podmioty zaproponowało własne
kryteria strategiczne. Oto propozycje:
zgłoszone 4-krotnie:
- doświadczenie w realizacji projektów
zgłoszone 3-krotnie:
wspieranie federacji w P IV
zgłoszone 2-krotnie:
wspieranie terenów o niskim poziomie ngo’izacji
zgłoszone raz:
- wspieranie przedsiębiorczości społecznej,
- małe organizacje – lokalne inicjatywy,
- wsparcie województw mało aktywnych,
- wspieranie młodych organizacji,
- niski wskaźnik projektów FIO,
- bez aktualnych dotacji EFS,EOG,Szwajcarskich,
- kontynuacja projektów FIO,
- doświadczenie 5 letnie w realizacji projektów z FIO,
- rozwiązanie ściśle zdefiniowanego lokalnego problemu;
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- odniesienie się do realizowanych celów,
- zaangażowanie wolontariuszy,
- realizacja projektów ogólnopolskich,
- wspieranie ngo’s działających ponad 10 lat,
- zakresu terytorialnego,
- standardów etycznych,
- cech charakterystycznych terenu objętego projektem,
- powinny odnosić się do miejsca działań a nie rejestracji podmiotu,
- podmiotów które nie dostały do tej pory dotacji z FIO,
- innowacyjność,
- przydatność społeczna projektu
- posiadanie statusu OPP
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l.p.

1
2

3

4

Osoba / podmiot
zgłaszający
uwagi:

A

Pytanie 1

B

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Uwaga

Stowarzyszenie
Amicus
Spółdzielnia Socjalna
WwwPromotion

tak

Związek Stowarzyszeń
Forum Lubelskich
Organizacji
Pozarządowych
Damian Sadza

tak

Uzasadnienie

tak
tak
tak - liczbowy
tak
nie
wspieranie przedsiębiorczości społecznej – jako
kryterium strategiczne

tak

nie

nie

nie
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Maciej Patynowski /
Polska Fundacja
Społeczeństwa
Przedsiębiorczego

-

Stowarzyszenie
EkoQulturka z
Mirosławca- prezes
Stowarzyszenia Anna
Dzida

Moim zdaniem
powinien zostać
wprowadzony limit
zarówno kwotowy
jak i liczbowy dla
ofert składanych

nie, powinno być
150 tys. zł.
Działania na obszarze regionów o niskim
poziomie "NGOizacji" per capita – jako kryterium
strategiczne

tak

nie

-

tak

b, d
Uwaga odrzucona - przedsięwzięcia z zakresu
ekonomii społecznej mogą liczyć na duże wsparcia w
związku z realizacją innych programów, w związku z
przyjęciem KPRES.
c

tak

tak

-

tak

-

nie

Pytanie 7

Wyjaśnienie – zakres uwzględnienia uwag

tak
tak
Wskazane jest dążenie do stopniowego
uniezależniania się beneficjentów docelowych
od środków dotacyjnych poprzez rozwój
działalności odpłatnej lub gospodarczej.
nie
tak

doświadczenie w realizacji projektów w ramach
PO FIO – jako kryterium strategiczne
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Pytanie 6

-

tak

Pytanie 5

tak

Dofinansowanie projektów organizacji
pozarządowych z tych obszarów stanowiłoby
jednocześnie autopromocję takiej działalność
wśród mieszkańców, co przełoży się na
zainteresowanie tego rodzaju aktywnością
społeczną/obywatelską.
nie
tak

Wspieranie
a, d
inicjatyw na
terenach wiejskich
Uwaga odrzucona – doświadczenie jest już
punktowane w karcie oceny. Tymczasem
organizacjom, bez doświadczenia trudniej jest
uzyskać dofinansowanie w konkursach grantowych,
dlatego wymagają one wsparcia za pomocą
kryteriów strategicznych.
c, d
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

-

a, b, d
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przez oddziały
terenowe nie
posiadające
osobowości
prawnej, np 1
oferta do max 35
tyś brutto
wprowadzenie tzw. podoperatorów- operatorów
powiatowo- gminnych

Kryteria strategiczne - warto zainwestować w
małe organizacje, z małych miejscowości, wiosek.

7.

FUNDACJA DLA
ŚLĄSKA

8.

Justyna Wartalska
Stowarzyszenie Nasza
Mała Ojczyzna

nie

nie

tak

tak

tak

tak

Klub Sportowy
Niepełnosprawnych
START

Organizacje te przez brak możliwości (w
większości finansowej oraz braku
doświadczenia), nie są w stanie aplikować o
środki, a tym samym rozwijać się i tworzyć
lepsze jutro dla swojego lokalnego otoczenia
nie
tak

-

9.

organizacje te najlepiej wiedza co potrzebuje
dany lokalny rynek. Operator - jeden główny na
region będzie zabezpieczał potrzeby org.
znajdujących sie najbliżej operatora, co jest
praktykowane. Organizacje z marginesu
terytorialnego, z małych miejscowości nie będą
miały szans, na możliwość skorzystania z
dotacji.

tak
tak
Kryteria strategiczne - doświadczenie w
realizowaniu podobnych zadań

tak

c (jest to szansa na
integrację organizacji,
poodejmowania
wspólnych działań)

zrzeszanie
stowarzyszeń

a (mniejsze
miejscowości nie mają
specjalistów od pisania
wniosków, a to wcale
nie oznacza że nie
mogą dobrze
zrealizować wniosków)

nie

tak

tak

Uwaga odrzucona – nie ma takiej konieczności.
Operator będzie wybierany z uwzględnieniem oceny
jego potencjału – aż 22% możliwych do zdobycia
punktów, ponadto w karcie oceny jest dodatkowe
pytanie: „w jakim stopniu potencjał oferenta
gwarantuje dotarcie do podmiotów na terenie
całego województwa”. Wprowadzenie
„podoperatorów” powiększałoby koszty
administracyjne, czyli efektywność tych środków
byłaby mniejsza.
Zaproponowane kryteria strategiczne właśnie temu
służą.

tak
nie
Na równych zasadach powinny być traktowane
zarówno młode organizacje jak i organizacje

tak
c, d
Uwaga odrzucona – doświadczenie jest już
punktowane w karcie oceny. Wyrównaniem szans
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10.

11.

Stowarzyszenie
Amicus

Krajowy Ruch
Ekologiczno Społeczny

Tak

Tak gdyż mogłoby
skorzystać więcej
beneficjentów.

legitymujące się większym stażem W wielu
jest przyznanie punktów strategicznych
przypadkach organizacje działające w dużych
organizacjom mniejszym (o niższym budżecie) i z
miastach jak i organizacje działające w małych
mniejszych miejscowości.
ośrodkach napotykają na diametralnie różne
Jednocześnie warto podkreślić, iż w tym roku nie ma
problemy, choć ich działalność może być
propozycji kryteriów strategicznych ze względu na
ukierunkowana na podobną problematykę lub
młody wiek organizacji.
dotyczy podobnej grupy beneficjentów
Raczej dwuletnich. Nie będzie chyba
Tak, byłoby to
Umocnienie i
a, b, c
takiej potrzeby.
nawet z korzyścią
rozwój III sektora.
Operatorzy się
by te kategorie
znajdą.
mogły ulegać
zmianie w miarę
potrzeb.

Ponieważ nie był mi dany do zapoznania się
"Regulamin Konkursu PO FIO 2014 -więc bez
uwag.
tak - 1 oferta na
nie, powinno być
nie, maks. 2 lata
województwo
120 tys. zł.

Podmiotami uprawnionymi (...) są:
* stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego
postulujemy WYKREŚLENIE tej kategorii

tak

obojętnie

JST są częścią składową systemu administracji
publicznej, pełnią rolę przede wszystkim
służebną wobec społeczeństwa, zatem nie
należy im nadawać cech samodzielnego bytu
społecznego. Rola JST to przede wszystkim
PARTNER dla III sektora, a nie jego część
składowa. Należy promować partnerstwa III
sektor - JST. Nie należy umożliwiać
konsumowania budżetu FIO przez JST.

crowdfunding oraz c, d (Program FIO
monitorowanie
powinien służyć
działalności
wspieraniu małych
administracji
organizacji i lokalnych
publicznej /
inicjatyw, a także
rzecznictwo
wspieraniu kooperacji
lokalnych
w ramach III sektora).
społeczności
wobec
administracji.
Uwaga odrzucona. Stowarzyszenia jst są wymienione
w art. 3 ust. 3 UoDPPiOW jako podmioty realizujące
działalność pożytku publicznego (obok np.
spółdzielni socjalnych zrównane z organizacjami
pozarządowymi). Ponadto są wymienione w
Programie FIO.

10

(12)Wydatki w ramach konkursu FIO 2014 są
kwalifikowalne, jeżeli są: (...)
zgodne z odrębnymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
USUNĄĆ "odrębnymi".

(s.12) Jesli dobrze rozumiemy intencję autora,
wydatki są kwalifikowane jeśli są zgodne z
prawem, wszelkim prawem obowiązującym w
Polsce i UE. A nie jedynie odrębnymi przepisami
(czyli którymi?).

(13) Kategoria VIII - Koszty związane z działaniami
promocyjnymi zadania (w tym m. in. plakaty,
ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości
5% dotacji.
PODWYŻSZYĆ LIMIT DO 10%

(s.13) Podniesienie limitu wydatków na
promocję do 10% budżetu - Wsparcie celu
jakim jest wzmocnienie wizerunku III sektora w
Polsce. Budżet promocyjny w ramach projektu
to często jedyny budżet promocyjny, jakim
dysponuje dana NGO.
Sprzeciwiamy się uznaniowym decyzjom w
procedurze konkursowej (albo nie nazywajmy
tego konkursem, tylko naborem wniosków o
dotacje).
Minister dysponuje budżetem Ministerstwa i
może z niego finansować cenne zdaniem
Ministra inicjatywy.

W kompetencji Ministra pozostaje możliwość
dofinansowania projektu, który nie kwalifikuje się
do dofinansowania według procedury opisanej
powyżej w punktach 1-5...
USUNĄĆ LUB ZASTĄPIĆ:
W kompetencji Ministra pozostaje możliwość
odmowy dofinansowania projektu, który
kwalifikuje się do dofinansowania według
procedury opisanej powyżej w punktach 1-5,
jednakże ze względu na ważny interes społeczny
jego dofinansowanie nie jest zasadne.
12.

Arkadiusz
Niefiedowicz

Tak, powinien
pozostać na
dotychczasowych
zasadach.

Raczej tak*

Nie, maks 2 lata
(Duża rotacja
personalna w
organizacjach oraz
brak środków
własnych mogą być
powodem do
braku
prawidłowego
rozliczenia
projektu).

Nie, raczej
należałoby
dopuścić
organizacje, które
są aktywne i
prężne w danym
województwie a
nie spełniają
określonego 1
kryterium np.
doświadczenia w
„regrantingu"

Uwaga odrzucona. Odrębne przepisy to prawne
sformułowanie na ogół obowiązujących przepisów.

Uwaga odrzucona. Limit na poziomie 5% jest
adekwatny do potrzeb promocyjnych projektów
realizowanych w ramach FIO.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z
pewnością można stwierdzić, iż limit ten pozwala na
realizację udanych przedsięwzięć.
Uwaga odrzucona.
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
Jednocześnie należy podkreślić, iż Minister nie ma
możliwości przekazywania środków „w celu
finansowania cennych inicjatyw” poza konkursem.
Dotychczasowa
I - określenie skali
a, b, obserwując
formuła była
klubów i org
działalność organizacji
przejrzysta i
sportowych w
w małych miejs. 5, 10,
klarowna,
strukturze III
20, 30 i 50 tys.
proponowana
sektora
zauważalny jest silny
może skutkować
(dotychczasowe są wpływ działań
przesunięciami w
mało precyzyjne)
samorządowych i
kategorii z kosztów II - pomoc org.
politycznych, co
funkcjonowania na sportowym w
czasami pomaga ale
administracyjne,
aplikowaniu o
także i przeszkadza. W
chyba że takie
różne środki
dużych miejsc, orga.
zastrzeżenie
(badania, szkolenia staje się jedną z wielu
znajdzie się w
itp.)
funk. i staje się
zapisach
anonimową,
konkursowych,
proponuję podnieść
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które nie dotyczyć
będzie
wynagrodzeń

* Należy rozważyć - z uwagi na równy podział
środków na projekty 1,2,3 letnie - czy nie
należałoby nieznacznie zwiększyć poziomu
dofinansowania dla jednorocznych o np. 10-20%.

Oceniając projekty PO FIO co roku (od 2007)
spotykam się z pytaniami ekspertów czy
Uczniowskie Kluby Sportowe posiadają
osobowość prawną i czy mogą ubiegać się o
wsparcie.
Szczególne pytania dotyczą pkt.
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników .
gdzie eksperci mylą te pojęcia, a w ustawie o
sporcie Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010
r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857) gdzie w rozdz 2 art 4
mówi o Uczniowskim Klubie Sportowym, w tym o
uzyskiwaniu osobowości, braku możliwości
prowadzenia dz. gospodarczej itp.
Może należałoby zawrzeć taki zapis w

Właśnie ok 10-20 % środków przeznaczanych
jest na wyposażenie, zakupy sprzętu do
realizacji zadania itp wydatki materiałowe. W
kolejnych latach te zakupy nie są już potrzebne
więc mogłyby zostać na dotychczasowym
poziomie.

wartość z 25 tys np. do
70, 100 tys miesz
Większość partnerstw
jest zaw. "sztucznie" na
potrzeby punktów. Pkt
powinny być proj w
których wykaże się
wcześniejsze
partnerstwo, przed
realizacją projektu np.
za 1 rok - 1 pkt
Uwaga odrzucona. Równe kwoty to prostsze, a tym
samym bardziej przejrzysty Regulamin. Ponadto
należy zwrócić uwagę, iż projekty „jednoroczne”
trwają do 7 miesięcy, czyli maksymalna kwota
dofinansowania średnio na miesiąc i tak jest wyższa
niż w przypadku projektów wieloletnich.
Oba typy podmiotów są uprawnione.
Odpowiedzi na te pytania mogą znaleźć się w części
„Najczęściej zadawane pytania”.
Zarówno Uczniowskie Kluby Sportowe –
zarejestrowane u starosty, nie prowadzące
działalności gospodarczej jak i Kluby Sportowe
zarejestrowane w KRS działające np. jako spółki
akcyjne / spółki z o.o. (które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników) są
podmiotami uprawnionymi.
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13.
14.

Młodzieżowa
Sieć Klimatyczna
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ DZIECI
AUTYSTYCZNYCH I
NIEPEŁNOSPRAWNYC
H SUN RISE W MIELCU

regulaminie lub poinformować ekspertów o
takim przypadku.
tak
Nie, wszelkie limity I TAK I NIE. LIMIT
TO DOBRY
to dyskryminacja.
TAKI POZWOLI
POMYSŁ,ZWŁASZC
ROZDZIELIĆ
ZA W
PIENIĄDZE
ORGANIZACJACH
WIĘKSZEJ LICZBIE
NOWYCH I W
PODMIOTÓW.
TAKICH, KTÓRE
PROWADZĄ
DZIAŁALNOŚĆ DLA
GRUPY OSÓB,
KTÓRE SĄ GDZIE
INDZIEJ
OGRANICZANE.

-

15.

Stowarzyszenie zwykłe
Forum Rdzawka

16.

Gmina Miasta Sanoka

-

-

-

Tak

-

Tak, limit jest
potrzebny w celu
wyrównania szans.

Tak, pozwala na
wykonanie
zadania.

Tak, w tym okresie
można zrealizować
lepiej i dokładniej
działanie.

-

-

-

-

-

WSPARCIE DLA
DZIECI
AUTYSTYCZNYCH ,
KTÓRE POWYŻEJ 7
-MEGO ROKU
ŻYCIA SĄ
POZOSTAWIONE
BEZ TERAPII,A
KTÓRĄ POWINNO
SIĘ
KONTYNUOWAĆ,G
DYŻ TYLKO CIĄGŁA
I INTENSYWNA
TERAPIA (4
GODZINY
CODZIENNIE) JEST
KLUCZEM DO
SUKCESU TYCH
DZIECI I SZANSĄ
NA
FUNKCJONOWANI
E W NASZEJ
SPOŁECZNOŚCI.

-

Tak, działania
systemowe są
potrzebne w tym
zakresie.

a, b Im większa
miejscowość tym
łatwiej zrealizować
zadanie.
Budżet powinien być
wsparty.

-

-

-

-

Tak, wesprze to
wydatkowanie
środków.

Tak, pomoże to w
pracach
księgowych i
organizacyjnych.

-

-

-

-
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koszty dojazdów w trakcie delegacji to obecnie 6
a nie 4,6 PLN a koszty diety 30 a nie 23 PLN na
dobę

17.

Fundacja Kwitnące
Talenty

18.

Związek Stowarzyszeń
Polska Zielona Sieć

19.

Karol Gutsze,
Stowarzyszenie na
rzecz Pamiętowa i
Adamkowa

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra
Uwaga uwzględniona
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. (Dz.U.2013.167) w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju oraz poza granicami kraju z
dniem 01 MARCA 2013 r. zmieniają się stawki
ryczałtów oraz zasady naliczania diet z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju.
Tak. Zastanawiam
Powinna być
Tak. Takie
tak
Nie
Innowacyjna
a, b, d (Województw
się nad tym ile...
wyższa - na
rozwiązanie
edukacja
mało aktywnych)
uważam, że 30 tys. poziomie 200 tys.
spowoduje
młodzieży
zł.
zł
pełniejsze i
efektywniejsze
realizowanie
zadań.
Kryteria strategiczne – wsparcie województw
Rzeczywiste wyrównywanie szans
mało aktywnych
nie
tak
tak
nie
b, c, d
Kryteria strategiczne - rok założenia organizacji
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
(młode organizacje powinny być traktowane
uznane za najistotniejsze.
priorytetowo)
nie
W przypadku
Tak, ale z
Jedynie w
W przypadku
1. Tworzenie
a, b, c
projektów
budżetem
przypadku braku
operatorów (w tym funkcjonującego
trzyletnich łączna
całkowitym nie
operatora
także w I
modelu
kwota dotacji
większym niż w
lokalnego - FIO
priorytecie)
współpracy
powinna zostać
przypadku
powinno w
wprowadzanie
wewnątrzsektorow
zmniejszona do
projektów
pierwszej
limitów mija się z
ej, dzięki któremu
200 tys. zł (taka
dwoletnich kolejności
celem i jest
zapewniona będzie
sama, jak w
specyfika projektu
wzmacniać lokalny nielogiczne prawidłowa
projektach
może wymagać
potencjał.
jedynym
współpraca
dwuletnich) - ze
trzeciego roku
zasadniczym
międzysektorowa.
względu na
realizacji, budżet w
limitem powinna
RDPP są ciałami
możliwość
wysokości 200 tys.
być kwota
doradczymi
pozyskania
zł pozwala na
przeznaczona na
powoływanymi
dodatkowych
realizację takich
dotacje. Jeśli
przez
środków na
projektów.
istnieje możliwość, administrację, a
realizację projektu
należy
nie faktyczną
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(np. kolejna
transza FIO po
dwóch latach) oraz
na demarkację w
stosunku do
projektów
finansowanych ze
środków UE (FIO
pozwala na
realizację
projektów
innowacyjnych, o
większym stopniu
elastyczności i
ryzyka, a za to o
mniejszym
budżecie).

Str. 7 Partnerstwo i oferta wspólna

uelastyczniać
wydatki, a więc
łączyć kategorie.

„W przypadku projektów partnerskich potencjał
organizacyjny i finansowy oferenta liczony jest
łącznie z potencjałem wszystkich partnerów.”

W tym punkcie nie jest zdefiniowane, czy
potencjał partnera będzie wliczany do
potencjału organizacji składającej wniosek. Ma
to zasadnicze znaczenie w przypadku oceny
zasobów możliwych do wykorzystania przy
realizacji projektu, a w przypadku konkursu na
operatorów także przy określaniu budżetu w
poprzednich latach wymaganego do spełnienia
warunków przystąpienia do konkursu.

Str. 9 Partnerstwo i oferta wspólna: Partnerstwo
wewnątrzsektorowe – oferta wspólna
Proponowany zapis:
Zapis „UWAGA: Niedozwolone jest dokonywanie
pomiędzy partnerami transakcji handlowych
(zakup towarów i usług, wynajem, dzierżawa itp.)
opłacanych ze środków projektowych, tj.
dofinansowania lub wkładu własnego do
projektu.”

Zapis „UWAGA: Niedozwolone są przepływy
finansowe między oferentami realizującymi
zadanie.” jest nieprecyzyjny. Wyklucza on
jakiekolwiek przepływy finansowe, w tym
przekazanie części dotacji na zadania
realizowane przez partnera, wszelkie
pozaprojektowe przepływy finansowe itp.
Prawdopodobnie intencją zapisu było
wykluczenie powierzania partnerowi zleceń

Proponowany zapis uzupełniający:

reprezentacją
sektora. Potrzebny
jest działający
model współpracy.
2. III sektor jako
inkubator
przedsiębiorczości
Innowacyjne
źródła
finansowania,
innowacyjne
modele biznesowe
często nie
kwalifikują się do
wsparcia w
tradycyjnym
systemie - tu III
sektor może
odegrać ważną
rolę.
Uwaga przyjęta.

Uwaga odrzucona. Zakaz został wprowadzony, aby
dotacja nawet w części nie mogła być przekazywana
np. drugiemu oferentowi. Budżet w ofercie wspólnej
jest rozpisywany na oferentów i to jest wiążące.
Natomiast zakaz ten nie odnosi się do przepływów
pozaprojektowych. Nie jest to przedmiotem
zainteresowania IZ. Dlatego Regulamin stanowi, że
„Niedozwolone jest dokonywanie pomiędzy
partnerami transakcji handlowych opłacanych ze
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Str. 11 Wysokość wnioskowanej dotacji
Proponowany zapis:
Dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł do 200
tys. zł

Str. 11 Udział środków własnych
Proponowany zapis:
W przypadku projektów „dwuletnich” lub
„trzyletnich” udział środków własnych liczony jest
na poziomie całego projektu, nie musi więc być
zrealizowany w każdym roku projektu.
Str. 15 Koszty niekwalifikowane
Ostatni punkt wyklucza z kosztów
kwalifikowanych opłaty (z drobnymi wyjątkami).
Propozycja: Wykreślenie zapisu lub jego
doprecyzowanie.
Str. 19

płatnych ze środków projektowych, takich jak
wynajęcie sali czy wyposażenia, wynajmowanie
personelu czy odpłatne wykonywanie usług.
Należy jednak uszczegółowić ten zapis tak, by
oddawał on rzeczywiste intencje.
Uzasadnienie: projekty FIO charakteryzują się
znacznie mniejszą wielkością niż projekty
finansowane ze środków Unijnych, pozwalają za
to na znacznie większą elastyczność przy
realizacji i większy stopień ryzyka, a więc na
większą innowacyjność. Trzyletni projekt
wymagający
kontynuacji
umożliwia
przygotowanie do aplikacji o środki z innych
źródeł, w trzecim roku może być już także
finansowany z kolejnej edycji FIO, może więc
otrzymać mniejszą alokację w trzecim roku.

środków projektowych”.

Uzasadnienie: specyfika projektu wieloletniego
może powodować, że w jednym z etapów
przewidziane jest np. duże zaangażowanie
wolontariuszy stanowiące pozafinansowy wkład
do projektu – poprzedzone procesem
pozyskiwania tychże w poprzednim etapie.
Narzucanie wkładu w każdym roku może
stanowić utrudnienie w realizacji projektu.

Uwaga przyjęta.

Uniemożliwia to poniesienie opłat takich jak np.
opłata za zajęcie pasa drogowego na cel
przeprowadzonego działania projektowego,
opłata za korzystanie z infrastruktury
niezbędnej do realizacji zadania. Zapis wydaje
się zbyt restrykcyjny, jego cel nie jest w pełni
jasny.
Niejasne znaczenie skrótu „R. V.”

Częściowo uwzględniona. Zapis nie zniknie, ale
zostanie poszerzony katalog wyłączeń.
Celem jest uniknięcie finansowania ze środków
publicznych wydatków na opłaty publiczne.

Uwaga odrzucona. IZ stoi na stanowisku, że kwota
dla projektów 3-letnich na poziomie 300 tys. zł. jest
uzasadniona. Niemniej jednak ich liczbę ograniczy
kwota alokacji na projekty 3-letnie.

Uwaga przyjęta. Zmieniono na „rozdziale VI”.

„Procedura oceny ofert pod kątem kryteriów
formalnych znajduje się w R. V.”
Propozycja: Rozpisanie skrótu do zrozumiałej
formy lub usunięcie zapisu.
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Str. 27 Tworzenie listy projektów pkt 3 i 4.
Zapis niejasny, wymaga rozpisania pozwalającego
na szczegółowe stosowanie się do instrukcji.

Niejasne jest, w jakiej kolejności listy są
tworzone. Możliwa logika wygląda następująco:
Tworzona jest lista projektów „trzyletnich”
przeznaczonych
do
dofinansowania
na
podstawie alokacji na 2016 rok. Alokacja ta nie
może przekroczyć zakładanego poziomu.
Następnie, biorąc pod uwagę wykorzystaną na
projekty trzyletnie alokację na rok 2015
tworzona jest lista projektów dwuletnich
przeznaczonych do dofinansowania. Alokacja ta
nie może przekroczyć zakładanego poziomu.

Uwaga uwzględniona. Dodano zdanie w pkt. 4
„Listy projektów wieloletnich tworzone są

przed listami projektów jednorocznych.”
Kolejność tworzenia list jest następująca.:
1. Listy Projektów 3-letnich i 2-letnich są
tworzone w pierwszej kolejności (nie ma
znaczenia, która z nich jest pierwsza).
2. Następnie tworzone są listy projektów
jednorocznych.

Następnie, biorąc pod uwagę środki
przeznaczone na projekty trzy- i dwuletnie
tworzona jest lista projektów rocznych
przeznaczonych do dofinansowania.
Powyższa procedura przeprowadzana jest w
każdym priorytecie po kolei.
Str. 27 Tworzenie listy projektów pkt 9.
Propozycja: Skreślenie punktu 9 (sugerującego
istnienie procedury), pozostawienie (jeśli jest
taka konieczność, choć osłabia to całą procedurę)
punktu 10 w brzmieniu
„Minister
właściwy
ds.
zabezpieczenia
społecznego
może
zadecydować
o
dofinansowaniu
5%
alokacji
środków
przeznaczonych na dotacje w danym roku.”
Str. 29 Tworzenie listy projektów pkt 12.
Proponowany zapis:
W sytuacji wykorzystania kwoty przypadającej na
dany priorytet na oferty na określonym pułapie
punktowym, pozostała kwota, która nie
wystarcza na dofinansowanie ofert znajdujących
się na minimalnie niższym pułapie punktowym
rozdysponowywana jest na projekty w
następujący sposób. Tworzona jest lista

Obecnie stosowana ocena strategiczna w żaden
sposób nie pozwala na zrozumienie intencji
Ministra. Jeśli istnieje konieczność utrzymania
tejże oceny, należy zrezygnować z nazwy
„ocena strategiczna” a nazwać zamiast tego
rzecz po imieniu: „środki leżące w gestii
ministra”. 10% alokacji w gestii Ministra to
stanowczo za dużo, proponuję zmniejszenie do
5 % (im mniejsza kwota tym lepiej).

Uwaga odrzucona.
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.

Proponowane jest doprecyzowanie poprzez
wprowadzenie pojęcia „listy rezerwowej”, z
której dofinansowane będą kolejne projekty.
Listę rezerwową można później wykorzystać
także do projektów finansowanych z różnego
rodzaju „resztówek”. Jest to o tyle ważne, że
resztówki stanowią znaczącą część budżetu – w
2013 roku ponad 8%

Uwaga odrzucona.
Zaproponowany w tym roku mechanizm znacznie
zmniejszy kwoty tzw. „resztówek”, czyli środków
pozostających do dyspozycji Ministra (w wyniku
uwolnienia środków wynikających z przypadków o
których mowa w rozdziale VI, podrozdziale 3, pkt 15.
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rezerwowa, na której znajdują się oferty, które
otrzymały minimalnie niższy poziom punktowy,
uszeregowane od najmniejszej do największej
kwoty wnioskowanej dotacji, następnie oferty,
które otrzymały kolejny minimalnie niższy
poziom punktowy, znów uszeregowane od
najmniejszej do największej kwoty wnioskowanej
dotacji, następnie oferty, które otrzymały kolejny
minimalnie niższy poziom punktowy,
uszeregowane od najmniejszej do największej
kwoty wnioskowanej dotacji itd. Dofinansowanie
otrzymują oferty znajdujące się najwyżej na liście
rezerwowej, których kwota wnioskowanej dotacji
nie przekracza kwoty dostępnej.
Str. 29 Tworzenie listy projektów pkt 14.
Proponowane uzupełnienie zapisu:
Nie dopuszcza się także nieformalnej procedury
odwoławczej. Wszystkie odwołania zwracane
będą bez rozpatrzenia.
Str. 30 Tworzenie listy projektów pkt 18.
Proponowany zapis:
W przypadku uwolnienia środków wynikającego z
… dofinansowanie otrzymują projekty znajdujące
się na pierwszym i kolejnych miejscach listy
rezerwowej. Stosowana jest procedura opisana w
punkcie 12, str. 29.
Str. 35 Zasady zmiany treści umowy
proponowany jest zapis „zalecany termin to nie
później niż miesiąc przed końcem … Odstępstwa
od tego terminu możliwe są jedynie w
wyjątkowych przypadkach.”
Str. 36 Część B 1. Podmioty uprawnione do
realizacji zadań
Konieczne jest doprecyzowanie, czy to oferent
czy partnerstwo (a więc co najmniej jeden z
partnerów lub wszyscy łącznie) muszą spełniać
warunki, tzn. realizować program polegający na
przekazywaniu dotacji oraz mieć budżet o
wystarczającej wysokości.

-

Uwaga odrzucona. Dotychczasowy zapis jest
wystarczający.

Uzasadnienie: Obecna procedura, bazująca na
nieoficjalnych odwołaniach do Ministra,
wzbudza poważne wątpliwości. Konieczne jest
zwiększenie jej transparentności.

Uwaga odrzucona. Dotychczasowy zapis jest
wystarczający. W porównaniu z „Zasadami…”
obowiązującymi w roku 2013 dodano zapis:
„Minister podejmując decyzję w tym zakresie kieruje
się kryteriami podanymi w punkcie 9”, dzięki czemu
zwiększona została transparentność tej procedury.

Konieczność zgłoszenia propozycji zmian nie
później niż miesiąc przed końcem realizacji
zadania powinna być zaleceniem.

Uwaga odrzucona. Taki zapis nie gwarantuje
minimalnego czasu dla IZ na przeanalizowanie
wniosku.

Logicznym wydaje się wymaganie, by to
partnerstwo spełniało te warunki – taki jest
przecież cel działań partnerskich.

Uwaga przyjęta.
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Str. 39 pkt 2.6 Koszty kwalifikowane i koszy
niekwalifikowane
Tabela zawierająca uszczegółowienie kategorii
kosztów i restrykcje dla operatorów związane z
kategoriami kosztów nie wydaje się być celowa w
stosunku do operatora. Właściwsze byłoby
zastosowanie tabeli uproszczonej, podobnie jak
na str. 49 „Koszty kwalifikowane – operator”.

W przypadku operatora kluczowe jest
zachowanie proporcji pomiędzy dotacją a
administracją. Różna charakterystyka
operatorów może skutkować znaczącymi
różnicami kosztorysu.

Str. 40 Kryteria Merytoryczne b) Kryteria
horyzontalne
Propozycja: usunięcie punktów za kryteria
horyzontalne.

Zadaniem operatora jest realizacja dotacji w
postaci „małych grantów”, trudno jest
oczekiwać od operatora uzasadniania ich
potrzeby – ustalonej na poziomie Programu
Operacyjnego FIO.
-

Str. 41 Ocena merytoryczna; ostatni punkt –
ewaluacja
Pytanie: Czy ewaluacja leży po stronie operatora?
Jeśli tak, powinna ona znaleźć jakieś
odzwierciedlenie w budżecie, jeśli nie, to punkt
ten nie powinien podlegać ocenie merytorycznej.

Str. 42 Ocena merytoryczna
Zapisy wskazują na planowane powołanie 6 ZOP,
z których każdy wyłaniać będzie operatora w
danym makroregionie. Sugerowana zmiana:
Powołanie ZOP oceniającego wszystkie złożone
wnioski.

Uzasadnienie: liczba wniosków nie powinna być
zbyt duża, analiza wniosków z całego kraju
pozwoli na porównanie ich poziomu w
poszczególnych województwach, także na
sugerowanie zastosowania dobrych praktyk z
innych makroregionów w ramach procedury
negocjacyjnej.

Str. 46 Tryb przyznawania mikrodotacji i)

Sformułowanie to odwołuje się do limitów

Uwaga odrzucona. W przypadku priorytetu 1 do
dyspozycji operatora pozostanie (w zależności od
roku realizacji projektu) 20% lub 40 % dotacji.
Natomiast w komponencie działań strażniczych i
rzeczniczych w priorytecie 3 operatorzy mają
obowiązek przekazać beneficjentom nie mniej niż
90% przyznanej dotacji. W związku z tym niemożliwe
jest przekroczenie limitu 10% w innych niż III
kategoriach kosztorysu. Specyfika wsparcia
realizowanego w ramach priorytetu 1 wymaga
przeznaczenia większych środków na działania
administracyjne i promocyjne w projektach.
Jednakże DPP stoi na stanowisku, iż proporcje
między kategoriami objętymi limitami powinny
zostać zachowane..
Uwaga odrzucona. Kryteria horyzontalne wynikają z
zapisów Programu. Poza tym operator powinien na
tyle dobrze znać temat, że uzasadnienie spełniania
tego kryterium nie powinno być problematyczne.
Uwaga częściowo uwzględniona. Operator nie ma
obowiązku prowadzenia ewaluacji. Nie mniej jednak
powinien on na etapie składania oferty przewidzieć
sposób dokumentowania działań projektowych oraz
gromadzenia informacji o wykorzystywanych
mikrodotacjach, aby w przyszłości umożliwić IZ
przeprowadzenie ewaluacji.
Zmieniono zapis w części B rozdziale I podrozdziale 5
odnośnie aspektów podlegających ocenie w ofertach
w punkcie dotyczącym ewaluacji.
Uwaga odrzucona. 6 ZOPów x 2/3 województwa to
optymalne rozwiązanie. Szacujemy, iż jeden ZOP
oceniać może ok. 10 ofert. Tymczasem 1 ZOP
ogólnopolski musiałby ocenić nawet około 60 ofert
 eksperci mieliby bardzo utrudnione zadanie
oceniając tak dużą liczbę ofert, co może się
negatywnie przełożyć na jakość ocen lub poświęcony
czas.
Intencją przywołanego zapisu było wskazanie zasad
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kwalifikowalność kosztów
Sformułowanie „mają zastosowanie zasady
kwalifikowalności kosztów określone w Części A
regulaminu” [propozycja usunięcia]

kosztów kwalifikowanych, jest więc tym samym
sprzeczne z ideą mikrodotacji, która może być
przeznaczona na doposażenie organizacji w
niezbędny sprzęt i wyposażenie, a nie tylko na
działania merytoryczne.

Str. 51 pkt 6
Określenie „Kwota alokacji na organizacje
rzecznicze powinna być równa kwocie alokacji na
organizacje strażnicze.” może prowadzić do
problemów. Proponowany zapis:

kwalifikowalności kosztów do inicjatyw polegających
na realizacji projektów. W przypadku
dofinansowania organizacji na początku jej
funkcjonowania (start-up) nie mają zastosowania
limity dotyczące wydatków ponoszonych w
poszczególnych kategoriach. Niemniej jednak, do
wydatków takich stosuje się ogólne reguły opisane w
części A rozdziale III. 6 Regulaminu takie jak:
racjonalność, efektywność. Konieczność
uwzględnienia w kosztorysie i udokumentowania itp.
Uwaga uwzględniona.

„Kwota planowanej alokacji…” – umożliwia on
faktyczną rozbieżność obu alokacji w fazie
realizacji, niezawinioną przez operatora.

20.

Organizacja
pozarządowa

21.

Stowarzyszenie
WIARUS

22.

Skarżyskie

Str. 51 pkt 9, 10 oraz 15
Określenie „organizacji goszczących” jest
niezrozumiałe w tym kontekście.
nie
myślę że tak

Nie powinien
zostać
wprowadzony limit
liczbowy odnośnie
składanych ofert.
Limity kwotowe jak najbardziej.
Tak. Optymalnym

Uważamy, że
odpowiednia
byłaby kwota 150
tys. złotych.

Uwaga uwzględniona.

tak

tak

Projekty 3-letnie są
dobrym
rozwiązaniem.

tak

tworzenie miejsc
pracy

b, c (organizacje
mające niski budżet są
na starcie
dyskwalifikowane
poprzez fakt że mają
niski budżet, trochę nie
fair)

-

a, c

-

b, c,

nie

Kwota 100 tys. PLN

tak

Nie. Wątpliwości

Powinny być
połączone.

Tak. To rozsądne
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Stowarzyszenie
Inicjatyw
Obywatelskich

rozwiązaniem
wydaje się
wprowadzenie
limitu kwotowego,
który pozwala na
zachowanie
konkurencyjności
konkursu i
efektywniejsze
rozłożenie
wsparcia - dotacji
FIO, bez
ograniczania
możliwości
składania wersji
wniosków
dostosowanych do
lokalnych potrzeb
(w ramach limitu
na całą
organizację).

jest znacząco
niższa od
dotychczas
obowiązującej 200 tys. PLN.
Należałoby
rozważyć, czy nie
obniżać kwoty
maksymalnej
rocznej kwoty
dotacji stopniowo
np. 2014 - 150 tys.
PLN, 2015 - 125
tys. PLN, 2016 100 tys. PLN i
powiązać
obniżanie kwoty
dotacji z
oczekiwanym
rosnącym
potencjałem
trzeciego sektora
(co za tym idzie z
rosnącymi
możliwościami
partycypacji w
kosztach realizacji
zadań przez
organizacje
pozarządowe).
W tabeli kryterium strategiczne (I kryterium):
"Projekt realizowany przez organizację, której
roczny budżet za rok 2011/2012 nie
przekracza...."
Po czym na stronie 30 jako warunek do
podpisania umowy widnieje:
"Podmiot, który uzyskał punkty za I kryterium
strategiczne zobowiązany jest do przesłania

budzić może to,
czy podmiot spoza
województwa
będzie znał
specyfikę regionu i
specyfikę lokalnych
organizacji.

rozwiązanie uproszczenie
dotychczasowych
zasad.

Należałoby to ujednolicić, by uniknąć błędnej
interpretacji na etapie składania wniosków i
problemów podczas podpisywania umów
(umowa nie zostaje podpisana jeśli
oświadczenie złożone razem z ofertą np.
dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych
okaże się niezgodne ze stanem faktycznym).

Uwaga uwzględniona.
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23.

24.

Fundacja Wspierania
Osób
Niepełnosprawnych I
Wykluczonych
Społecznie "Ponad
Przeciętni"

Stowarzyszenie im.
Brata Krystyna w
Gorzowie Wlkp.
Iwona Filon - Król,
Dyrektor

sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2013."
Nie powinien
Nie jest ponieważ
tak
oznacza
ograniczenia w
wielkości
projektów.

TAK - zarówno
limit liczbowy jak i
kwotowy.
Liczbowy
szczególnie w
odniesieniu do
oddziałów na
terenie jednego
województwa.
Kwotowy oddziały tylko w
ramach
najniższego pułapu
dofinansowania.

100 tys. jako
maksymalna kwota
dotacji tak, ale:
- tylko dla
organizacji, które
otrzymały dotacje
w ciągu ostatnich
trzech lat
- z pominięciem
Priorytetu I i IV (tu
próg na poziomie
40 tys.)
- dla organizacji z
województw o
wysokim
wskaźniku "ngo"

Tak, ale tylko dla
organizacji, które:
- nie realizują w
tym czasie
projektów
wieloletnich ze
środków EFS,
Szwajcarsko Polskiego
Programu
Współpracy oraz
Mechanizmu
finansowego EOG;
- realizują projekty
w ramach
Priorytetów: 2 i 3

tak

tak

Moim zdaniem
największym
problemem w III
sektorze są
trudności w
pozyskiwaniu
środków
pozakonkursowych
dlatego szczególny
nacisk na dotacje
szkoleniowe ad
fundraisingu bym
położył.

a, b

FAKTYCZNE
wzmocnienie
kompetencji TYLKO
POZYTYWNIE
ZMOTYWOWANYC
H kadr
administracji
publicznej w
samorządach: od
gminy do
województwa
mających na celu
usprawnienie
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi.

c, d

NIE! To się nie
sprawdza. Biuro w
danym
województwie na
czas projektu - to
za mało. Nie
uznajemy tzw.
"zaistnienia" na
czas projektu i
"zniknięcia" po
jego realizacji.
Gdzie trwałość
projektu?

Proponujemy
połączenie
następujących
kategorii kosztów
razem na max.
poziomie 20%
wartości projektu:
II. Koszty obsługi
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne
IV. Koszty
funkcjonowania
organizacji
związane z
realizacją zadania
VII. Koszty
wyjazdów
służbowych osób
zaangażowanych w
realizację zadania
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Kryteria strategiczne –
1/ najniższy wsk. liczby ngo
2/ najniższy wsk. projektów FIO
3/ ngo bez aktualnych dotacji z EFS,
Szwajcarii,EOG;
4/ ngo bez dotacji FIO / EFS / Szwajcarii/Mech.
EOG w l.2011 - 2013;
5/ kontynuacja - po FIO
6/ 5 lat dośw. w priorytetach 2 i 3

25.

26.

Agnieszka Świderska

IQon Sp. z o.o.

Zdecydowanie tak

Partnerstwo – min. 5 pkt. w woj. z niskim wsk.
liczby ngo
1 i 2/ niski wsk. to utrudniona aktywizacja ngo i
obywateli, partnerstw; woj. lubuskie wg
naszych wyliczeń jest na ostatnim miejscu
uzyskanych dotacji z FIO
3 i 4/ FIO dla ngo, które działają w sposób ciągły
po FIO - choćby w ograniczonym zakresie;
sprzeciw dla ngo „projektowych”
5/ obligatoryjne we wniosku- jak ngo utrzyma
ciągłość po dofinansowaniau;
6/ zeskanowana rekomendacja od jst - do
wniosku – punkty od asesora!
tak
tak

Tak, ale tylko przy
tak
projektach
kilkuletnich
Uwaga redakcyjna dotycząca całej części B: brak
spójności z innymi częściami dokumentu używając słowa "priorytet" stosowana jest mała
litera, a nie, jak w innych częściach wielka.
Dokument wydaje się być czytelny i bardzo
Są to niuanse, ale może warto by to konkretnie
dopracowany.
określić w zasadach, zaoszczędziłoby
Nasuwają się tylko pytania dotyczące
późniejszych, rozbieżnych interpretacji
kwalifikowalności, czy np.:
ekspertów.
- koszty ubezpieczenia (NW uczestników działań,
ubezpieczenie aut, żaglówek, które są własnością
Oferenta i wykorzystywane w projekcie) mogą
być kwalifikowane?
- czy ta sama osoba zaangażowana do projektu
może jednocześnie pobierać wynagrodzenie i
część wykonywać społecznie?
- jako określić wysokość limitu kosztów dojazdu
beneficjentów samochodem osobowym, w
przypadku, gdy nie ma połączeń środkami
komunikacji publicznej umożliwiających udział w
wydarzeniach projektowych? (Tak się może
zdarzyć w przypadku małych miejscowości).
nie
jest za mała
nie, 2-letnie są
nie, nie będą
tak
wystarczające
dobrze

Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

-

b, c

Uwaga uwzględniona

Te pytania i odpowiedzi na nie mogą znaleźć się w
dziale „najczęściej zadawane pytania”.
Koszty ubezpieczenia są wydatkiem
kwalifikowalnym. Ta sama osoba może być
zaangażowanie do projektu jako pracownik i jako
wolontariusz pod warunkiem, że zakres zadań w
umowie o pracę / umowie wolontariackiej nie będzie
się pokrywał.
W przypadku gdy nie ma połączeń środkami
komunikacji publicznej wysokość limitu kosztów
dojazdu może być ustalona na podstawie wyceny
przewoźnika prywatnego. Jednocześnie kwota nie
może być wyższa niż w przypadku zasad rozliczania
dojazdu podróży służbowych.

profesjonalizacja
działalności

d
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27.

Fundacja Regionów

28.

Fundacja "Trzmiel"

Kryteria strategiczne –
rozwiązanie istotnego problemu, ściśle
zdefiniowanego, lokalnego
liczbowy nie - gdyż tak to limit który
warto rozważyć
powala na
każdy ciekawy
realizację ważnych
projekt
zadań i ogranicza
kwotowy - tak ze
przed sztucznym
względu na
wydatkowaniem zagrożenia
zwłaszcza przez
wynikające z
małe organizacje
niestabline
struktury w
kontekście
dysponowania
środkami
tak
-

zorientowane w
lokalnych/regional
nych problemach
jest to najważniejsza sprawa, ważniejsza niż
wysokość budżetu czy miejscowość
zdecydowanie tak jeśli charakter i
rezultaty projektu
wymagają
dłuższego cyklu
zadań

tak

Kryteria strategiczne – powinny odnosić się do
realizowanych celów

29.

Małgorzata
Stradomska-Kalinka

tak
-

tak

nie

tak

Tak
jednakże tylko w
wyjątkowych
przypadkach;
projekt powinien
prowadzić co do
zasady regionalny
lub lokalny
operator

sektora NGO

można je połączyć
jeśli nie będzie to
implementować
ich obniżeniapozwoli to
skutecznie
wydatkować środki
w zależności od
realnych potrzeb
danej organizacji jak i ułatwi ich
rozliczenie

-

a, b, c

Tak, wspólny limit
zwiększy
elastyczność

wsparcie
b, d
finansowe,
popularyzacja idei
aktywnego
społeczeństwa
obywatelskiego,
szczególne
wsparcie inicjatyw
nowych tworzących się
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

kryteria powinny zaczynać się od celów, a
kończyć na rzeczach najmniej istotnych np.
wielkości miejscowości, gdyż w praktyce nie ma
problemu z określeniem siedziby w każdym
miejscu, a to nie przesądza o celowości czy
jakosci realizowanych celów
Nie wiem
Powinny być
oddzielone
-

-

a, b
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30.

Monika Baraniewska

TAK.
Występuje
możliwość
sztucznego
podziału dużego
projektu na kilka
mniejszych.
Zagrożenia:
1. uzyskanie
punktów
strategicznych
przez jedn.
terenowe podczas
gdy organizacja
takich punktów by
nie uzyskała
2. przekazanie
jednej organizacji
łącznej kwoty
wyższej niż
dozwolona w
ramach limitów
3. sztuczne
mnożenie kosztów
administracyjnych
Rozwiązaniem
mogłoby być
ocenianie
wszystkich
oddziałów
terenowych
nieposiadających
osobowości
prawnej tej samej
organizacji przez
jednego eksperta.

tak

NIE
Powinno to być
finansowanie
inicjatyw
obywatelskich, a
nie środki na
utrzymywanie
dużych organizacji,
które potrafią
pisać projekty.

TAK.
Pod warunkiem
utworzenia np.
oddziału, jednostki
terenowej, biura
projektu w
województwie, w
którym będą
operowały.

TAK,
część kosztów już
dziś może zostać
przyporządkowana
do jednej z tych
kategorii np.
księgowość.
Ułatwi to również
organizacjom
przygotowywanie
budżetu.

Ułatwienia dla
funkcjonowania III
sektora, w tym
upraszczanie
przepisów,
zwłaszcza dla
małych organizacji.
Warto również
ograniczyć
możliwość analizy
kwestii, które są
już przebadane,
chodzi o to aby nie
powtarzać badań
podobnych do już
zrealizowanych
zwłaszcza ze
środków
publicznych.

b, c (FIO powinno
przede wszystkim
wspierać mniejsze
organizacje, co
przełoży się na
wzmocnienie ich
potencjału
(aplikowanie o środki
FIO jest łatwiejsze niż
EFS).
Realizacja projektów w
partnerstwie wzmacnia
umiejętności
współpracy na rzecz
rozwiązywania
problemów, z czym
nadal są spore
problemy.)
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Uwaga 1 (do rozdziału II): podmioty uprawnione
do składania ofert:
stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego - podmioty te nie powinny być
uprawnione do aplikowania w ramach PO FIO.

Uwaga 2 (do rozdziału II): Umowa partnerska
może również zawierać informacje (...) - należy
doprecyzować zapis

Uwaga 1: FIO powinien wspierać dział.obywat.,
a nie samorządową. Samorządy posiadają
środki publiczne na realizacje wielu zadań
zbieżnych z FIO. Mają również lepsze
możliwości kadrowe i rzeczowe.
Jest to transfer środków przeznaczonych na III
sektor do sektora administracji.
Uwaga 2: Należy uszczegółowić kwestie
kosztów partnerów, którzy sami są podmiotami
nieuprawnionymi do ubiegania się o dotację

Uwaga odrzucona. Stowarzyszenia jst są wymienione
w art. 3 ust. 3 UoDPPioW jako podmioty realizujące
działalność pożytku publicznego (obok np.
spółdzielni socjalnych zrównane z organizacjami
pozarządowymi). Ponadto są wymienione w
Programie FIO.
Uwaga uwzględniona. Zapis został zmieniony:
Umowa partnerska może również zawierać
informacje o wysokości środków finansowych na
pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez
oferentów.
Uwaga odrzucona. Zapis wydaje się jasny i do tej
pory nie budził wątpliwości. W przypadku
pojawiających się pytań odpowiedź znajdzie się w
dziale „najczęściej zadawane pytania”.

Uwaga 3 (do rozdziału II): UWAGA:
Niedozwolone są przepływy finansowe między
oferentami realizującymi zdanie - zapis powinien
zostać uszczegółowiony lub podany przykład

Uwaga 3: zapis może nie być zrozumiany przez
podmioty aplikujące

Uwaga 1 (do rozdziału III): "Wydatkowanie
środków (...) za wydatek niekwalifikowany" niespójny – str. 54: "Zleceniobiorca może
dokonywać płatności (...)", oraz str. 59 pkt. 12

Uwaga 1: Zapisy powinny być ze sobą spójne,
jeżeli dopuszczone jest płacenia zaliczkowe za
faktury to należy wyraźnie wskazać na
podstawie jakiego dokumentu należy tego typu
wydatki rozliczać

Uwaga uwzględniona. Zapisy zostały ujednolicone
(zmiana na stronie 12 i 61).

Uwaga 2 (do rozdziału III): "jak również osób
zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu" zapis niepotrzebny

Uwaga 2: wskazany zapis innymi słowami
opisuje możliwe koszty, może on tylko
wprowadzić niezrozumienie

Uwaga uwzględniona. Zapis został zmieniony na: „jak
również innych osób zatrudnionych specjalnie na
potrzeby projektu”

Uwaga 3 (do rozdziału III): Koszty osobowe należy
wprowadzić obowiązek przedstawiania
zaangażowania czasowego o (um o pracę i
zlecenie)
Uwaga 4 (do rozdziału III): "podatki i opłaty z
wyłączeniem (...) oraz składek (...)" - należy
uzupełnić również o FP oraz FGŚP

Uwaga 3: brak inf. o zaangażowaniu czasowym
przy określonej kwocie powoduje niemożność
oceny, czy wydatek jest racjonalny.

Uwaga odrzucona. Oferent jeśli chce uzasadnić daną
pozycję kosztorysową powinien przedstawić
planowane zaangażowanie czasowe. To wynika z
katy oceny merytorycznej.
Uwaga uwzględniona.

Uwaga 1 (do rozdziału IV): "Niedostarczenie
umowy partnerskiej w przypadku określenia w
ofercie projektu partnerskiego może skutkować
niepodpisaniem umowy o dofinansowanie" -

Uwaga 1: brak przedstawienia kopii umowy
powinien stanowić bezwzględną przesłankę do
niezawarcia umowy

Uwaga 4: należy uwzględnić wszelkie narzuty
na koszty pracy

Uwaga odrzucona. Dotychczasowy zapis jest
wystarczający. Każdy przypadek będzie rozstrzygany
indywidualnie w zależności od zawartości
merytorycznej oferty i uzasadnienia wniosku.

26

słowo może należy zastąpić: "będzie"

Uwaga 1 (do rozdziału V): "Czy siedziba Oferent
znajduje się na terenie województwa na którym
realizowany ma być projekt?" - zapis powinien
zostać uzupełniony o np. oddziały terenowe.

Podpisanie umowy, w takiej sytuacji, będzie możliwe
tylko wyjątkowych przypadkach.

Uwaga 1: Brak siedziby w danym województwie
nie przesądza o braku przedstawicieli / biura /
oddziału organizacji na danym terenie, stąd
warto uwzględnić również inne formy
obecności organizacji w danym województwie.
Uwaga 1: niespójność zapisów

Zapis ten został wykasowany z części A, rozdziału V,
gdyż odnosi się jedynie do Priorytetu 1.

Uwaga 2 (do rozdziału VI): w niejasny sposób
opisano procedurę od punktu 5 do 8 - czy to na
pewno właściwa kolejność

Uwaga 2: zapisy mogą mylące

Uwaga uwzględniona.

Uwaga 3 (do rozdziału VI): pkt. 8 "W kompetencji
Ministra pozostaje możliwość dofinansowania
(...) i udostępniona publicznie" - informacja ta
powinna być zawarta w treści listy rankingowej
np. w polu Uwagi
Uwaga 4 (do rozdziału VI): "w ramach w
kompetencji Ministra (...)." - uznaniowość decyzji,
punkt 7 nie mówi o kryteriach

Uwaga 3: wskazanie inf. o korekcie na liście
rankingowej zapewnia transparentność.
Uzasadnienie decyzji powinno być publikowane
równocześnie z listami rankingowymi.

Uwaga uwzględniona. Tak właśnie jest (patrz: lista
rankingowa FIO 2013 – kolumna decyzja o
dofinansowaniu „DOS – dofinansowany, ocena
strategiczna”).

Uwaga 4: przy dodatkowym dofinansowaniu
powinny być brane pod uwagę wyłącznie
kolejne projekty z listy, a w przypadku gdy tę
samą ilość punktów ma kilka organizacji decyzja
Ministra polegałaby na wybraniu kolejności w
jakiej mogłyby być dofinansowywane.
Uwaga 1: należy dopuścić np. 1% możliwość
różnicy

Uwaga częściowo uwzględniona. Nowy zapis to
odwołanie do punktu 9.

Uwaga 1 (do rozdziału VI): "spełnienie (...) maks.
212 pkt. (...) - niezgodność tabela ze str. 20 każdy z ekspertów przyznaje po 100

Uwaga 1 (część B, do rozdziału II): pkt. 6 konieczność alokacji z dokładnością co do 1 gr.

Uwaga uwzględniona.

Uwaga 2 (część B, do rozdziału II) pkt 12 - a co z
projektami w 2016r.

Uwaga 2: na rok 2016 przewidziano 500 tys. zł

Uwaga uwzględniona. Możliwa będzie nawet
większa różnica. Założenie to 30% na każdy z typów
działań.
Uwaga uwzględniona.

Uwaga 1 (część C, do rozdziału I): "Data końcowa
(...) na dzień 31 grudnia 2014 roku." - a co z
projektami dwu i trzyletnimi

Uw. 1 - niespójne zapisy

Uwaga uwzględniona.
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31.
32.

33.

ops
Kołobrzeska
Spółdzielnia Socjalna
"Morska Odyseja"
Polska Fundacja im.
Roberta Schumana

Uwaga 2 (część C, do rozdziału I): - niespójność
zapisów dot. ponoszenia wydatków po okresie
realizacji zadania ze str. 11

Uw. 2 opisane w części A

Uwaga uwzględniona.

Uwaga 3 (część C, do rozdziału I): pkt. 4-6 - opisy
dokumentów powinny być zgodne z
wewnętrznymi regulacjami, nie ma też
konieczności umieszczania dekretu na
dokumencie

Uw. 3 dostosowanie zapisów do
obowiązujących przepisów oraz możliwości
technicznych (komputeryzacja)

Uwaga odrzucona. Niezrozumiałe uzasadnienie.

Uwaga 4 (część C, do rozdziału I)- nieaktualne
przepisy dot. podróży służbowych

Uw. 4 - należy wskazać aktualną podstawę
prawną oraz stawkę diety

Uwaga uwzględniona.

Uwaga 1 (część C, do rozdziału II): "1)
Sprawozdanie (...) liczy się data (...)" - należy
wskazać 1 konkretną datę

Uw. 1 - należy podać 1 datę lub wyjaśnić w
jakich przypadkach która data będzie
stosowana

Uwaga częściowo uwzględniona. Zapis został
zmieniony na: „liczy się data złożenia lub

Uwaga 2 (część C, do rozdziału II) pkt. 4 - należy
usunąć

Uw. 2 - nie dotyczy sporządzania sprawozdania

Uwaga odrzucona. Zapis jest pomocny w
zrozumieniu procedury sprawozdawczej.

Uwaga 3 (część C, do rozdziału II) pkt. 12 niespójność dot. terminów płatności
(wykazywane już wcześniej)

Uw. 3 - zapisy dotyczące terminów powinny być
spójne ze sobą w całym dokumencie

Uwaga uwzględniona.

Zbyt mało miejsca na zgłaszanie uwag, może to
powodować ich nieczytelność.
Przede wszystkim należy zadbać, żeby zapisy były
we wszystkich punktach ze sobą spójne, bo
obecnie jest kilka rozbieżności.
tak
tak
tak
tak
tak
tak
za duży nacisk na doświadczenie w realizacji
projektów
Tak. Inaczej będzie Tak. Pozwoli to na
Projekty
prowadziło to do
dofinansowanie
wieloletnie są
wyraźnego
większej ilości
bardziej efektywne
zachwiania zasady
projektów, przy
i ilość środków na

data

stempla pocztowego”

Uwaga uwzględniona. W kolejnych konsultacjach ten
limit zostanie znacznie zwiększony, lub zniesiony, tak
aby wypowiedzi były bardziej swobodne.

nie

tak

tak

a, b, c

doświadczenie

a, b, c

Dywersyfikacja
źródeł
finansowania
sektora, w tym

-

nie

tak
-

-

Tak. Jedna i druga
kategoria dot.
kosztów
administracyjnych.
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równości pomiędzy bardzo dużej
nie powinna zostać
Z punktu widzenia
zwiększenie
podmiotami
liczbie zgłaszanych zwiększona.
celów projektu nie udziału podmiotów
aplikującymi.
do Programu
Proponujemy
widać przeszkód,
prywatnych i osób
Organizacje
wniosków.
jednak
aby organizacja
indywidualnych.
nieposiadające
Dookreśla to także skoncentrowanie
rozdzieliła sobie te Uporządkowanie
jedn. terenowych
charakter całego
się na projektach
koszty według
systemu prawnego
będą uprawnione
Programu,
2-letnich.
uznania, w
dot. III sektora i
do złożenia jednej
służącemu przede
Przeznaczenie
zależności od
działalności
aplikacji,
wszystkim jako
alokacji z 'trzylatek'
specyficznej
obywatelskiej,
organizacje
inicjatywa
na 'dwulatki',
sytuacji,
przede wszystkim
posiadające takie
wspierająca
pozwoli zwiększyć
przeznaczając np.
tzw. ‘deregulacja’.
jednostki, do
różnego rodzaju
ich liczbę.
więcej na koszty
większej ich liczby. inicjatywy
osobowe, a mniej
Biorąc pod uwagę
obywatelskie i
na biuro (lub na
bardzo dużą
społeczne
odwrót). Tym
konkurencję w
niedużych
bardziej, że
ramach FIO
rozmiarów,
znalezienie
posiadanie takiego niekoniecznie w
kompetentnych
prawa byłoby
pełni
pracowników
istotnym
profesjonalne.
obsługi (np.
uprzywilejowanie
księgowość,
m.
zarządzanie) za
Najpraktyczniejszy
stawki
m rozwiązaniem
dopuszczone w
byłby limit
niektórych
kwotowy dla
projektach jest
wszystkich
bardzo trudne lub
wniosków
nawet niemożliwe
złożonych w
w dużych
ramach jednej
aglomeracjach.
organizacji.
Proponujemy zwiększenie puli dla projektów
Z prowadzonych przez nas dotychczas
Uwaga uwzględniona. Pula na projekty dwuletnie
dwuletnich (w stosunku do proporcji w FIO 2007- konsultacji wynika, że dłuższe projekty są
została zwiększona z 10% do 14%.
13), kosztem projektów jednorocznych.
zdecydowanie bardziej efektywne,
zabezpieczają przed wydawaniem środków ‘na
siłę’, dają pewną stabilność i perspektywę
działań dla organizacji. Jest to tym bardziej
istotne, że projekty ‘jednoroczne’ w praktyce są
projektami 6-8 miesięcznymi (z czego część to
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34.

Andrzej Wojtyło

35.

osoba prywatna

36.

Piotr Zajączkowski

okres wakacyjny, kiedy realizacja niektórych
działań jest niemożliwa lub utrudniona).
Udział wkładu własnego powinien być zachowany Organizacjom czasem trudno zapewnić
Uwaga uwzględniona.
łącznie dla całego projektu, a nie dla każdego
równomierny wkład, ponieważ:
roku osobno (w przypadku projektów
•
Może on pochodzić ze środków innych
wieloletnich).
dotacjodawców, gdzie czas trwania projektów
nie zawsze pokrywa się z czasem realizacji
całego projektu FIO.
•
Praca wolontariuszy nie musi być
rozłożona równomiernie na cały projekt, jest
bowiem uzależniona od szczegółowego
harmonogramu i natężenia zadań (w przypadku
gdy wkład wolontariuszy jest częścią wkładu
własnego).
tak
jest za wysoka
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Tak. Dotychczas
Tak. Mniejsza
Tak. Dzięki temu
Tak, jeżeli
Tak. Kategoria II i
jedna organizacja
kwota dotacji
możliwa będzie
zapewnią wsparcie IV w pewnym
mogła złożyć tylko
umożliwi
realizacja
w danym regionie. stopniu się
jedną ofertę. Nie
dofinansowanie
projektów
Operatorzy nie
pokrywają i te
ma powodu, dla
większej liczby
cyklicznych i
powinni być
same koszty mogą
którego oddziały
podmiotów. Do tej długoterminowych zobowiązani do
być różnie
terenowe nie
pory progi
.
posiadania
kwalifikowane
posiadające
punktowe
siedziby w
przez różne
osobowości
potrzebne do
województwie,
organizacje.
prawnej mogłyby
dofinansowania
które ma zostać
składać
były bardzo
objęte wsparciem.
nieograniczoną
wysokie i dobrze
Operator z innego
liczbę ofert w
ocenione projekty
województwa
imieniu jednej
nie otrzymywały
może zaplanować
organizacji. Może
dotacji.
działania, które
to doprowadzić do Proponowana
umożliwią mu
paraliżu konkursu i zmiana może
realizację działań
sytuacji, w której
poprawić tę
na terenie innego
formalnie jedna
sytuację.
województwa.
organizacja
Powinno być to
otrzyma bardzo
oceniane na etapie

a, b
a, c
c, d
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dużą łączną kwotę
dotacji.
zaangażowanie wolontariuszy – jako kryterium
strategiczne
37.

38.

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań
Ludzi Zaginionych
Galicyjska Szkoła
Zdrowia

tak
Zbyt niska
tak
Czy ngo wykonuje zadania publiczne na terenie
całego kraju, czy tylko na małym obszarze
tak
nie
tak

analizy oferty przez
ekspertów.
Powinny być to kryteria, możliwe do osiągnięcia
przez wszystkie organizacje, stymulujące do
konkretnych działań.
nie
tak
Preferowane powinny być organizacje
działające na rzecz ogółu obywateli RP.
nie
nie

Uwaga do części A, do rozdziału I: po słowie
obywateli (priorytet 1, 2, 3, dodać):...i służby
publiczne...uwaga; pracują w projektach
nieodpłatnie
+ 25 pkt za posiadanie statusu opp

pracownik służb publicznych Gminy najczęściej
nie rozumie jak działać zadaniowo w
projektach, zatem dodatkowa ilość pkt jest
motywacją w jej zadaniach własnych
status opp, to zwiększenie odpowiedzialności i
przejrzystości rozliczeń środków publicznych

partnerstwo publiczno-społeczne + 20 pkt oceny
wkład własny pokrywa partner publiczny lub
prywatny w 80%

8; Gmina najczęściej nie rozumie jak działać
zadaniowo w projektach, zatem dodatkowa
ilość pkt jest motywacją w jej zadaniach
własnych
11:III sektor jest z ustawy bez zysku, zatem
wkład własny w wysokości 20% całości jest
wystarczającym obciążeniem (np. obowiązkowe
z ustawy składki członkowskie w
stowarzyszeniach)
wartość dodana daje miernik celowej dotacji na
realizację zadania publicznego
włączenie odpowiednich parterów w zadania
publiczne i nagroda wg pkt + w ocenie winno
być motywacją dla rozwoju społeczności

dodać do oceny merytorycznej wartość dodaną
projektu
zwiększyć ilość pkt wg powyższych propozycji

pkt 14: jest możliwość odwołania się od oceny

każda decyzja administracyjna PODLEGA

-

d

Ilość lat
c
funkcjonowania na
rynku w RP
podmiotu III
sektora, np. ponad
10.
Uwaga odrzucona. Uzasadnienie niejasne.

Uwaga odrzucona. OPP mają swoje przywileje, które
są określone w odrębnych przepisach. Program FIO
jest kierowany do wszystkich podmiotów
realizujących działalność pożytku publicznego.
Uwaga odrzucona. Uzasadnienie niejasne.
IZ stoi na stanowisku, że wszystkie źródła wkładu
własnego są jednakowo cenne, dlatego nie
przewidziano preferencji dla pokrywania wkładu
własnego ze środków publicznych lub prywatnych.

Uwaga odrzucona. Zaproponowana karta oceny jest
wystarczająca.
Uwaga odrzucona. Miary punktowe są optymalne.
W karcie oceny dodano część dotyczącą
zaangażowania społeczności. Ponadto
zaangażowanie partnerów realizacji zadania
premiowane będzie przez kryteria strategiczne.
Uwaga odrzucona. Dofinansowanie oferty w ramach
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merytorycznej wg obowiązującego prawa w RP

wykreślić grupy nieformalne w priorytecie 1

wykreślić słowa: 200 tys. z kryteriów dostępu i
formalnych
dodać słowa: kryterium dostępu i formalnie
stanowią co najmniej 2 urzędowo potwierdzone
dokumenty w obszaru działań strażniczych
39.

Towarzystwo "Powrót
zU

Owszem nieposiadanie
osobowości
prawnej, nie
skutkuje żadną
prawną sankcja dla
oddziału
terenowego.
Odpowiedzialność
/konsekwencje
ponosić będzie ZG
- stowarzyszenia.

Niekoniecznie -ten
limit ogranicza
działania spójne,
wymagające
realizacji np. w
kilku placówkach
na terenie kraju
[mowa o
stowarzyszeniach
/fundacjach] ,
które obejmują
swoim zasięgiem
kilka obszarów na
terytorium kraju.

rozpoznaniu przez niezależne Sądy
Administracyjne. Brak respektowania trybu
odwołania się od decyzji urzędnika i jego
ekspertów czyni regulamin FIO 2014
bezprawnym.
grupy nieformalne, to akceptacja służąca
korupcji oraz lekceważenie norm prawnych: kto
prowadzi w sposób ciągły zadania, ma
obowiązek ponoszenia np. podatków
zachowanie słów" 200 tys. jako kryterium
dostępu i formalne, to DYSKRYMINACJA
podmiotów pracujących nie dla zysku, jakim
jest w większości III sektor

Zdecydowanie TAK
- kiedy jest mowa o
projektach
systemowych,
obejmujących kilka
aglomeracji na
terenie kraju.
Zapewniłoby to
ciągłość realizacji bez zawieszania jej
do momentu
pozyskania
kolejnych środków
w celu zakończenia
projektu ze
skutkiem
pozytywnym.

Owszem - nie ma
przeciwskazań jako
takich, które by
ograniczały pojęcie
nadzoru i
monitoringu
realizacji projektu.
Współczesne
środki komunikacji
- przepływu
informacji, etc.
pozwalają na
zborne zarządzanie
firmami i
instytucjami itp.

konkursu nie jest decyzją administracyjną.

Uwaga odrzucona. Grupy nieformalne są
wymienione w Programie FIO w Priorytecie 1.

Uwaga odrzucona. Podmioty działające nie dla zysku
mogą osiągnąć kwotę przychodów na poziomie 200
tys. poprzez np. realizację zadań publicznych na tym
poziomie. Operatorzy muszą mieć doświadczenie w
obracaniu środki finansowymi na co najmniej takim
poziomie.
Niekoniecznie W ujęciu podejścia d
dotychczasowe
systemowego co
praktyki [w tym
do sektora
zakresie] nie są i
[obszaru i zakresu]
nie sprawiają
- wydaję się, że
szczególnych
wysokość środków
utrudnień w
przyznanych na
realizacji projektu.
realizację tak
znaczących
problemów, z
jakimi mierzą się
realizatorzy
(Wnioskodawcy),
jest zbyt mała.
Zakres wsparcia a
zatem skuteczności
/efektywności
wymiernej wymaga
kompleksowego
dofinansowania, a
ten stan rzeczy
generuje większe
koszty /nakłady.
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Kryteria strategiczne powinny odnosić się do Zakresu terytorialnego - na jaki będą
realizowanie działania.
Regulamin - wydaje się być przejrzysty ewentualne uwagi [merytoryczne] mogą mieć
zastosowanie, po wdrożeniu w życie jego
zapisów.
40.

Agnieszka Deja /
Federacja MAZOWIA

nie

tak

Realizacja projektu w kilku miejscach
[środowiskach} na rzecz beneficjentów,
generuje większe środki finansowe.

tak, oczywiście!

Powinno być także punktowane partnerstwo
wewnątrzsektorowe - tylko pod warunkiem
oceny jego jakości, przydatności dla realizacji
projektu.

Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.
Dziękujemy.

Nie. W takim
wypadku
należałoby wziąć
pod uwagę
podmioty
(organizacje
pozarządowe),
które nie mają
doświadczenia w
regrantingu, ale
mają
doświadczenie, np.
minimum 3 letnie,
we wspieraniu
innych organizacji
bądź społeczności
lokalnych
(animowanie
społeczności
lokalnych).

tak, należałoby w
takim wypadku
zwiększyć ten limit
do 20%.

1. Monitoring, na
poziomie
krajowym, prawa
dot. III sektora zbieranie uwag,
prace nad
usprawnianiem
systemu prawnego
(np. nad jego
urealnianiem)
2. Rzecznictwo
interesów III
sektora na
poziomie
centralnym
3. Tworzenie
reprezentacji III
sektora

b, c, d w przypadku
priorytetu IV
należałoby
zrezygnować z
kryterium
strategicznego dot.
wielkości gminy gdzie
ma siedzibę
organizacja.

Uwaga uwzględniona.

W priorytecie IV - dot. wzmacniania potencjału
organizacji należałoby punktować dodatkowo
projekty realizowane przez federacje. W tym
wypadku także należałoby zrezygnować z
kryterium strategicznego dot. siedziby organizacji
gdyż federacje w zdecydowanej większości mają
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siedziby w większych gminach niż te liczące 25 tys
mieszkańców.
1) Proponujemy zmianę nazwy priorytetu 3 - z:
Aktywni obywatele
na: Partycypacja obywateli.

1) wkład własny w przypadku projektów o wart.
pow. 150 tys zł - możliwość 10% wkładu
niefinansowego + 10% wkładu finansowego.

1) kryteria formalne - w przypadku OPP sprawdzenie czy złożono stosowne sprawozdania
(czy są w bazie dot. sprawozdań OPP) - jeżeli nie
ma organizacja powinna być wykluczona z
konkursu.
2) kryteria szczegółowe - w przypadku priorytetu
IV należałoby zrezygnować z kryterium dot.
podmiotu mającego siedzibę w gminie poniżej 25
tys. mieszkańców, a dodatkowo punktować
wnioski złożone przez federacje.

1) Gdy brak oferentów ubiegających się o funkcję
operatora w danym woj.-należałoby wziąć pod
uwagę możliwość ubiegania się o tą funkcję przez
organizacje, które mają doświadczenie (np. min.
3 letnie) we wspieraniu innych organizacji bądź
społeczności lokalnych (a nie mają doświadczenia
w regrantingu, ale np. ich budżet z ostatnich 2 lat

1) Jest to uwaga porządkowa, gdyż nazwa
priorytetu 2 i 3 w kształceni zaproponowanym
w dokumencie są do siebie zbliżone i mogą być
mylące (jest: 2. Aktywne społeczeństwo, 3.
Aktywni obywatele). Zaproponowana zmiana
nie wpływa na zakres priorytetu 3.
1) W przypadku największych projektów (pow.
150 tys. zł) należałoby wziąć pod uwagę
możliwość wkładu własnego jako środki
niefinansowe (10% środki finansowe własne i
10% środki niefinansowe - praca osobowa lub
20% środki finansowe) - warto byłoby dać
wybór organizacjom, tym bardziej, że nadal ich
stabilność finansowa jest nietrwała (możliwości
finansowe dot. wkładu własnego).
1) Zaproponowana przez weryfikacja jest
działaniem regulacyjnym -dot. weryfikowania i
egzekwowania obowiązków OPP.

2) Federacje w zdecydowanej większości mają
siedzibę w większych gminach (większych niż 25
tys. mieszkańców) - stąd zaproponowane w
regulaminie punkty strategiczne są
bezużyteczne (prawdopodobnie nie będą
przyznawane). Skoro podkreślono wsparcie
oferowane przed federacje, to wnioski złożone
przez te podmioty powinny być dodatkowo
punktowane.
1) Korzystniejsze wyłonienie operatora z
danego woj.-zna realia i ma doświad. we
współpracy w tym regionie. Można także wziąć
pod uwagę wys. jej budżetu w ciągu ostat.
2lat,to pokaże zdolności do gospodar.
budżetem, środkami fin.

Uwaga odrzucona. Zmiana nazwy Priorytetu na tym
poziomie nie jest możliwa, gdyż Priorytety zostały
ustalone na poziomie Programu FIO.

Uwaga uwzględniona. Wymagany wkład własny nie
będzie przekraczał 10%.

Uwaga odrzucona.
Regulacje dotyczące OPP są odrębną kwestią.
Posiadania statusu OPP nie daje większych praw,
więc przyczyny do jego utraty też nie powinny mieć
konsekwencji dla organizacji startujących w
konkursie.
Uwaga uwzględniona.

Uwaga odrzucona. W przypadku naboru
uzupełniającego w P 1. Będzie obowiązywała
następująca zasada: „o funkcję operatora ubiegać się
mogą również podmioty uprawnione z siedzibą w
innych województwach. W takiej sytuacji oferenci
zobowiązani będą do składania oferty wspólnej z
podmiotem, którego siedziba leży na terenie
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jest pow. 500 tys. zł).

województwa objętego wsparciem.”. Doświadczenie
w regrantingu jest bardzo istotne przy takim zadaniu
i takiej wysokości dofinansowania.

2) tryb przyznawania mikrodotacji - ustalenie
jednego wzoru oferty składanej na mikrodotacje.
Należałoby stworzyć forum operatorów.

41.

Sieć obywatelskaWatchdog Polska

nie

nie

tak

Kryteria strategiczne powinny odnosić się do standardów etycznych
42.

Powiatowe
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Gospodarczych w
Lwówku Śląskim

43.

Stowarzyszenie

tak

tak

tak

-

tak

tak

2) Doprecyzować ofertę - by w całym kraju
obowiązywał jeden wzór. Pozwoli to na solidną
ewaluację, da równe szanse inicjatywom
startującym w całym kraju. Forum operatorówsieć współpracy-pozwoliłaby na wymianę
doświadczeń i stały monitoring ich
działań(ułatwiłoby ewaluację).
tak
tak

To jeden z większych problemów sektora i
akurat na niego najłatwiej znaleźć dowody.
Partnerstwa zaś mogą być zupełnie sztuczne.
nie
tak

-

Uwaga odrzucona. Operatorzy będą mogli ustalić
optymalny wzór oferty. IZ planuje zorganizować
spotkanie operatorów w celu wypracowania
najlepszych rozwiązań.

Nie wiemy, zależy
a, b, d
od wyników
konkursu
systemowego w
funduszach
norweskich.
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.
Wsparcie NGO z
obszarów
wiejskich zgodnie
z definicją GUS
Aktywizowanie
wszystkich Ngo poprzez system
przyznawania
corocznie
niewielkich dotacji
na dziania
statutowe.. jak
największej liczbie
Stowarzyszeń

a, b, c (wielkość
miejscowości
kryterium ok 70%
budżet - kryterium ok.
5 proc
partnerstwo- 25 proc.
najważniejsze jest
wspierani ngo z
terenu wsi oraz
wymuszanie
partnerstw..
na rzecz współpracy.)

tak

b (Organizacjom z

tak

tak
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"Zrównoważony
Rozwój" z Gdańska

44.

Fundacja Ekspert Kujawy
88-100 Inowrocław
ul. Dworcowa 65

45.

Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem
Oddział w Rzeszowie

46.

Gdańska Fundacja
Terapii i Rozwoju

niskim budżetem
trudno się przebić
przez konkurencję
organizacji
korzystających częściej
z dotacji, o dłuższym
stażu).
-

-

-

Tak, ale pod
tak
warunkiem
uzupełnienia
wniosku, poprzez
wskazanie
Partnera
lokalnego,
mającego siedzibę
w danym
województwie.
strona 44
Powyższe rozwiązanie funkcjonuje w ramach
P. 7.3 Tryb przyznawania mikrotodacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
lit. m. Za działania bądź zaniechania lokalnej
Minister Rozwoju Regionalnego w piśmie z dn.
organizacji, operator odpowiada jak za swoje
18.04.2012 r. znak DZF-IV-82252-224- MCh/12
własne.
NK 49252/12 wskazał warunki uznania takich
Uzupełnić o słowa "chyba, że operator dołożył
wydatków za nie obciążające Wnioskodawcy.
należytej staranności i podjął wszystkie dostępne Narzucenie pełnej odpowiedzialności za
środki dla odzyskania tych środków".
poczynania podmiotów otrzymujących
mikrodotacje, jest sprzeczne z konstytucyjną
zasadą zaufania do organów Państwa.
tak
nie
tak
nie
tak
Kryteria strategiczne powinny odnosić się do niski budżet nie zawsze oznacza dobrą jakość, a
cech charakterystycznych terenu objętego
cechy które zostały wyżej wymienione są ważne
projektem np. wysokie bezrobocie, gęstość
z uwagi na to, że wsparcie dotrze do najbardziej
zaludnienia, częstość występowania osób
potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, w
niepełnosprawnych, brak wsparcia na danym
miejscu lokalizacji problemu np. tam gdzie jest
terenie itp.
najwyższe bezrobocie
Tak np. do dwóch
tak
Tak daje to
Nie mam zdania
tak
ofert łącznie lub
możliwość
do pewnej kwoty
skupienia się na
łącznie
zadaniu, nie traci

-

-

Uwaga odrzucona. Zaproponowany zapis ma na celu
zmobilizowanie operatorów do:
a) Profesjonalnego wyboru ofert
zapewniających poprawną realizację
zadania,
b) Skonstruowania umowy z podmiotami,
które otrzymają mikrodotację, w sposób
umożliwiający operatorom
wyegzekwowanie nierozliczonej dotacji.
d
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze. Ponadto wprowadzenie
takiego kryterium oznaczałoby zróżnicowanie
kryteriów strategicznych dla każdego z województw.

-

c, d
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się energii na
zdobywanie
środków, które i
tak zwykle trzeba
wydać do końca
roku. Okres
pierwszych
miesięcy w roku
kalendarzowym, to
trudny czas dla
wielu organizacji.
Możliwość
realizacji 3 letnich
projektów to
marzenie naszego
sektora.
Kryteria strategiczne powinny odnosić się do Jesteśmy organizacją, która działa głównie na
miejsca realizacji zadania, a nie miejsca
wsi, ale jest zarejestrowana w dużym mieście
REJESTRACJI podmiotu

47.

48.

Lokalna Grupa
Działania Brama na
bagna

Centrum PISOP, w
imieniu Sieci
Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT

100 000 zł. z
zaznaczeniem w
celu weryfikacji, że
składa taki
podmiot i wniosek
nie może pokrywać
się w treści z
innym wnioskiem
innego oddziału
tego samego
podmiotu
Złożenie jednej
oferty przez
oddział terenowy
bez osobowości

tak

Brak uwag

zbyt długie przy
takiej kwocie. Max
2-letnie

Brak zastrzeżeń

Nie. Należy ogłosić
ponowny konkurs

Operator powinien
działać na terenie
województwa,
które będzie

Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze. Celem tego kryterium jest
wspieranie organizacji, które mają siedzibę na
danym terenie. Z reguły działają one na wsi lub w
małych miasteczkach, ale nie jest to niezbędne do
uzyskania punktów.
Tak, jednak
tak
a, b, c (Należy wspierać
powinny być
mniejsze organizacje,
zaliczone do
które działają w
wkładu własnego
mniejszych
środowiskach i
wykonują działania na
rzecz swego
środowiska lokalnego,
zaś partnerstwo
pozwala na
wzmocnienie
doświadczenia)
Propozycja:
Przedm analizy i
a, c, d
wprowadzenie
wsparcia powinny
możliwości
być: rozwój i
ponoszenia
doskonalenie
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prawnej nie
powinien
wyczerpywać
limitu 1 oferty
przez zarząd
główny lub
pozostałe oddziały
terenowe.

Kryteria strategiczne powinny odnosić się do podmiotów, które do tej pory nie realizowały
projektów dofinansowanych z FIO.
Wnioskuje się o przesunięcie granicy
premiowania wniosków na poziomie
miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców gdzie
jest największa koncentracja wsparcia - EFS,
obszary wiejskie, programy PAFW. Proponuje się
podniesienie tej granicy do 50 tysięcy
mieszkańców i premiowanie Wnioskodawców z
miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
1.Rozkład procentowy środków w podziale na
lata jest nierówny. Dla projektów jednorocznych
średnia miesięczna wysokość dotacji wynosi 14
285,71zł; dla projektów dwuletnich 11 111,11zł;
dla proj. trzyletnich 10 344,82zł przy założeniu, ze
Projektodawcy wnioskują o 100%wysokość
dotacji.

obsługiwał w
ramach
regrantingu.
Pozwoli to na
efektywną i
rzetelną ocenę
Wnioskodawców, z
uwagi na
znajomość
specyfiki
środowiska w
którym działają

kosztów w
wysokości
20%dotacji na kat
II.10%Limit
powodują, że
wys.wynagr.koord
ynatorów często
jest nieadekwatna
do nakładu ich
pracy, tym bardziej
w projektach
regrantingowych.P
onadto w koszty
obsł.zad.publiczn.
wchodzą także
wynagr.księgowośc
i i innych
pracowników.

organizacji, rozwój
kompetencji
zespołu
zarządzającego,
zarządzanie
finansami,
komunikowanie i
kształtowanie
relacji - ma to na
celu dostosowanie
się organizacji do
nowych wyzwań
rynkowych oraz
przygotowanie
organizacji do
okresu, kiedy
fundusze
zewnętrzne (w
szczególności
unijne) będą
ograniczane.
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.
Uwaga odrzucona. Zdaniem IZ podmioty z
miejscowości do 25 tys. mieszkańców wymagają
szczególnego wsparcia. Zmianą w porównaniu z
konsultowanym projektem jest rezygnacja tego
kryterium w Priorytecie 4.

1. Rozkład procent. środków w podziale na lata
jest nierówny. Wnioskuje się o wyrównanie
średniej mies kwoty dotacji przy proj 1,2,3letnich,tym bardziej, że wysokość wkładu
własnego jest najwyższa przy realizacji
projektów w których dotacja wynosi od 150300tys.zł.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Kwota alokacji na projekty 2-letnie została
zwiększona. Dodatkowo wysokość wkładu własnego
dla największych projektów została zmniejszona do
10%. Nie ma jednak konieczności, aby średnia kwota
na projekty 1,2,3-letnie była taka sama.
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2.Ponadto w przyp. realizacji proj. trzyletnich
sugeruje się znieść ograniczenie możliwości
aplikowania o dotacje z FIO po drugim roku
realizacji proj.(2015r.)

49.

Fundacja Autonomia

tak

tak

tak

Kryteria strategiczne powinny odnosić się do kryterium obszaru objętego projektem: gmina,
powiat, województwo - kryterium dla organizacji
sieciowych (federacji)

w przypadku komponentu wspierającego
działania rzecznicze i strażnicze - premiowanie
doświadczenia w realizacji podobnych zadań

Kryterium siedziby organizacji
Projekt realizowany przez podmiot mającą
siedzibę w gminie poniżej 25 tys. mieszkańców
(weryfikowane na podstawie danych GUS za
rok….)

50.

Stowarzyszenie

nie, jeśli będą to

tak

2.Wprowadzone ograniczenie nie ma
uzasadnienia. Możliwość ubiegania się o
dotację w2015r.to szansa na wprowadzenie
nowych działań na obszarze realizacji danego
podm, wprowadz kompleksowego wsparcia,
kontynuowanie płynności działań.
tak

Uwaga odrzucona. Ze względu na ograniczone środki
IZ stoi na stanowisku iż, jeden podmiot nie powinien
w tym samym czasie realizować więcej niż 2
projektów.

Tak, ale wraz z
zsumowaniem lub
nawet
zwiększeniem
limitu dla
połączonej
kategorii

Wspieranie
a, b, c, d
formalnych sieci
(federacji)
organizacji
pozarządowych,
organizacji
strażniczych i
rzeczniczych
(możliwe
połączenie
kategorii
strażniczej i
rzeczniczej)
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

We wszystkich priorytetach i komponentach
premiowane jest doświadczenie w realizacji
podobnych działań. W przypadku tego komponentu
punktacja za doświadczenie to 6 pkt. czyli 2 razy
więcej niż w przypadku ogólnej karty oceny.
Uwaga odrzucona. Zdaniem IZ podmioty z
miejscowości do 25 tys. mieszkańców wymagają
szczególnego wsparcia. Zmianą w porównaniu z
konsultowanym projektem jest rezygnacja tego
kryterium w Priorytecie 4.

Proponujemy, aby Kryterium siedziby
organizacji dotyczyło gminy do 39 999
mieszkańców. zgodnie z kryteriami GUS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce
Sprawi to, ze precyzyjnie określić można będzie
gminy (miasta), siedziba w których
kwalifikowała będzie do spełnienia kryterium.
nie, max 2 letnie
nie. podmiot w
tak. da to większe

tak. takie wsparcie

a, b mniejsze
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Miłośników Rozwoju
Wsi Targonie Wielkie

51.

Stowarzyszenie
Światowid

niezależne
projekty, a nie
powielane w wielu
oddziałach

Niejasna jest tez
procedura
przyznawania
mikrodotacji
grupom
nieformalnym. To
także może być
kłopot praktyczny
dla operatów, więc
wydaje się, że
powinna być
wskazana formalne
ścieżki
przyznawania i
rozliczania tego
typu dotacji czyli
formuła
analogiczna do
formuły inicjatywy
lokalnej opisanej w
UDPPiW. Warto
też zapisać w
regulaminie
wyraźnie, że
operator będzie
podpisywać
umowę z 3
przedstawicielami

regionie lepiej zna
specyfikę terenu i
potrzeby
mieszkańców, by
wyeliminować
organizacje
zewnętrzne,
nastawione na
zarabianie na
projektach
tak

nie

nie - konkurs
powinien być
ponowiony lub z
podmiotem który
nie spełnił
wszystkich
oczekiwań
dokonana tzw.
dogrywka i
uzupełnienie
dokumentacji

środki na realizację
merytorycznych
działań

W regulaminie na
stronie 39, w
kosztach
kwalifikowalnych
pokazano w tabeli
limity na
poszczególne typy
kosztów. Warto
jednak rozważyć
połączenie
kategorii II (koszty
obsługi zadania w
tym koszty
administracyjne) i
kategorii IV (koszty
funkcjonowania
organizacji) i dać
na to łączny limit
20%, aby
organizacje same
decydowały czy na
koszty obsługi chcą
przeznaczyć 8, 10
czy 12%, a na
koszty
funkcjonowania
różnicę do 20%.
Daje to większą

byłoby wskazane
dla mniejszych
organizacji

organizacje, działające
bliżej obywateli mają
większą wiedzę o
potencjale i potrzebach
środowiska

Przekazywania
obowiązków
będących w gestii
samorządów
terytorialnych w
zakresie kultury,
pomocy
społecznej, sportu i
turystyki i promocji
przez III sektor

c, d
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grupy (a nie jak
jest teraz, z
liderem (s. 46,
pkt.g).
doświadczenie w realizacji podobnych zadań
przez organizację – jako kryterium strategiczne

Dyskusyjne są propozycje wskaźników,
szczególnie niebezpieczny jest wskaźnik na
poziomie rezultatu dotyczący celu szczegółowego
1 (czyli wzrost inicjatyw oddolnych).

Projekt realizowany przez organizację, której
roczny budżet za rok 2011/2012 nie przekracza
Mediany rocznego budżetu organizacji
pozarządowych na rok 2011/2012 - jest to kwota
18 tys. zł - organizację mające duże
doświadczenie w realizacji regrantingu mają
często zdecydowanie wyższy budżet ;
Regulamin PO FlO zawiera sporo określeń, które
nie są jasne i mogą być różnie interpretowane,
warto przygotować jasna definicję jak rozumie to
MPiPS, np.
życie publiczne, polityki publiczne, inicjatywy
lokalne, sprawy publiczne, grupy nieformalne czy
grupy samopomocowe albo zleceniobiorcy i
operator (np. s. 45 regulaminu).

swobodę przy
konstruowaniu
budżetu
Doświadczenie przy realizacji takich zadań
wpłynie pozytywnie na osiągnięcie wskaźników
oraz celu programu

Uwaga odrzucona – doświadczenie jest już
punktowane w karcie oceny. Tymczasem
organizacjom, bez doświadczenia trudniej jest
uzyskać dofinansowanie w konkursach grantowych,
dlatego wymagają one wsparcia za pomocą
kryteriów strategicznych.

Wymusza on przekształcanie inicjatyw
oddolnych w organizacje pozarządowe, co w
wielu przypadkach nie ma uzasadnienia, a
niejednokrotnie jest początkiem końca
oddolnej inicjatywy. Celem jest raczej wsparcie
tych inicjatyw w osiąganiu stawianych przez nie
celów, a nie ich formalizacja.
Organizacja która potrafi prawidłowo wdrażać
większe budżety powinny być preferowane ze
względu an swoje doświadczenie, potencjał i
kapitał ludzki ; wskaźniki muszą wpływać na
rozwiązywanie problemów w perspektywie
dłuższej niż czas trwania proejktu

Uwaga odrzucona – odnosi się do Programu FIO na
lata 2014-2020, a nie do Regulaminu Konkursu.

Jasne zrozumienie zasad na początku i mniejsze
problemy interpretacyjne

Uwaga odrzucona – większość z kluczowych
terminów jest zdefiniowana (grupa nieformalna,
grupa samopomocowa – w części B, rozdział I,
podrozdział 7). Z Regulaminu wynika też, kto może
być operatorem.

Uwaga odrzucona – zgodnie z projektem Regulaminu
kryteria strategiczne nie odnoszą się do Priorytetu 1.

Nie ma konieczności definiowania pewnych
sformułowań, które funkcjonują w powszechnym
rozumieniu. Poziom szczegółowości wyjaśnień w
Regulaminie został dostosowany do różnorodności
składanych ofert. Ponadto definiowane ogólnych
pojęć na poziomie Regulaminu niepotrzebnie
zwiększyłoby jego objętość.
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52.

Filip Brzozowski/
Stowarzyszenie
Transformator Kultury

tak

W tej kwocie na
dzień dzisiejszy
można realizować
większość zadań.
Ale oczywiście w
2020 roku kwota ta
może być
niewystarczalna.
Przesuwanie co
roku progu o np:
10 tyś zł. było by
bardziej rozsądne.

Wydaje mi sie że
nie

innowacyjność

53.

Stowarzyszenie
Centrum Informacji
Społecznej CIS
Warszawa

Nie, każde
Było by to prostsze
województwo
dla
powinno mieć
wnioskodawców.
swojego operatora
- każdy region ma
swoją specyfikę i
najlepiej
organizacja z woj.
Lubelskiego wie co
jest potrzebne w
regionie, a nie
operator z woj.
mazowieckiego.
Wyrównywanie szans małych miejscowości
które podlegają często wykluczeniu/

Tak powinien być
Nie, jest zbyt niska Tak, ale powinna
wprowadzony limit
być wyższa kwota
liczbowy odnośnie
dotacji na projekty
ofert składanych
3-letnie
przez oddziały
terenowe
nieposiadające
osobowości
prawnej.
przydatność społeczna projektu – jako kryterium
strategiczne
wszystkie 3 cele są do siebie bardzo podobne
(str. 5)

poddajemy w wątpliwość takie podmioty
uprawniony jak stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego (str. 6)

Tak powinny być
dopuszczone
podmioty z innych
regionów

nie, nie powinny
być łączone. Ale
jeśli byłyby
połączone to limit
powinien stanowić
min 20%

z naszych doświadczeń wynika, że istnieją grupy
osób bez potencjału do zwiększenia ich
aktywności, lub ich aktywność ogranicza się
wyłącznie do korzystania z usług danej
organizacji - ich potrzeby także powinny być
zaspokajane

Tak

a, b, d

-

d

Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.
Uwaga odrzucona – cele zostały określone na
poziomie Programu FIO na lata 2014-2020, a nie
Regulaminu Konkursu.

Uwaga odrzucona. Stowarzyszenia jst są wymienione
w art. 3 ust. 3 UoDPPiOW jako podmioty realizujące
działalność pożytku publicznego (obok np.
spółdzielni socjalnych zrównane z organizacjami
pozarządowymi). Ponadto są wymienione w
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Programie FIO.
Uwaga odrzucona. Taka maksymalna wysokość
dotacji umożliwi dofinansowanie większej ilości
projektów przy jednoczesnym zachowaniu
sprawności w ich realizacji.

bardzo dobrym posunięciem jest wprowadzenie
programów 2 i 3 - letnich
proponowana maksymalna wysokość; kwot dla
każdego z projektów (rocznych, 2 i 3-letnich) jest
zbyt niska
zbyt duża lb punktów za aktywizację i
partycypację - patrz uwagi do części A, rozdz. I

Uwaga odrzucona. Kryterium to wynika z zapisów
programowych („Projekty realizowane w ramach
PFIO muszą zakładać zaangażowanie społeczności
lokalnej w działania projektowe, a organizacje
pozarządowe powinny w ramach realizacji projektu
zbliżać się w swoich działaniach do obywateli).
Uwaga uwzględniona. Wprowadzony został
dodatkowy zapis: „W szczególnych przypadkach (np.
kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia
potrzebę zachowania anonimowości beneficjenta) IZ
może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego
zobowiązania”
W opinii IZ wytyczne są w miarę możliwości skupione
i przejrzyste.

co z osobami, które nie wyrażą zgody na
udostępnianie ich danych Ministerstwu Pracy, czy
mają być pozbawione pomocy? (str. 32)

54.

Podkarpackie
Stowarzyszenie
Turystyczno-Sportowe
NSZZ ,,Solidarność'' w
Rzeszowie
ul Matuszczaka 14

55.

Fundusz Lokalny
Masywu Śnieznika
Dorota Komornicka prezes

Wytyczne do projektu są "rozproszone" w
dokumentacji konkursowej, znajdują się w kilku
miejscach, co bardzo utrudnia korzystanie z nich i
sprawia że bardzo łatwo jest popełnić błąd.
tak
tak
nie
Proponujemy aby dotacja była przyznawana
proporcjonalnie od ilości otrzymanych punktów.
Aby także wnioskodawca który nie otrzymał
dotacji powinien automatycznie otrzymać
informację zwrotną o możliwości odwołań.
Nadmieniamy, że jako Zarząd PST-S,,S'' działamy
społecznie i nie mamy czasu na bieżąco śledzić
informacji.
Proponujemy aby organizacje, które mają w
swojej ofercie szeroką gamę usług mogły sie
podzielić dotacją z mniejszymi organizacjami.
-

nie

tak

Nie mam zdania
Uwaga odrzucona. Takie rozwiązanie oznaczałoby
konieczność dopasowania zdecydowanej większości
kosztorysów do wysokości przyznanych dotacji, co
znacznie wydłużyłoby proces podpisywania umów.

Nie powinny być
dopuszczone inne
podmioty.
Jeśli Państwu
zależy na

w naszej ocenie
dobrze by było
połączyć koszty
obsługi zadania (w
tym koszty

-

-
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uruchamianiu i
wspieraniu
aktywności
lokalnej to 1
operator nie jest w
stanie wykonać
tego zadania "na
maxa". Bywa, że
Urząd
Marszałkowski
mimo przyznania
dotacji podpisuje
ją po 6-8
miesiącach, choć
zatrudnia rzeszę
pracowników.
Najlepszy byłby
podział wg granic
starych
wojewodztw, to
gwarancja, ze
rezultaty będą
widoczne ew. 2
operatorów w
regionie.
1. Mam wątpliwości dot. rezultatu celu
szczegółowego dot. wzrostu inicjatyw oddolnych.
Taka inicjatywa nie zawsze musi przerodzić się w
NGO i podejrzewam, że taka informacja dla
wnioskującego może zniechęcić go do podjęcia
jakichkolwiek działań.
2. Nie jasna jest dla mnie sprawa przyznawania
mikrodotacji grupom nieformalnym. Uważam, że
umowa powinna być podpisana co najmniej z 3
osobami.

administracyjne) z
kategorią IV
kosztów
funkcjonowanie
organizacji z
limitem 20%.
Łatwiej
konstruować
budżet.

Uwaga odrzucona. Rezultaty dla celów
szczegółowych zostały określone na poziomie
Programu FIO na lata 2014-2020.

Uwaga odrzucona. W opinii IZ wystarczy umowa z
liderem grupy nieformalnej. Niemniej jednak
operator może zdecydować, iż podpisywać będzie
umowę z kilkoma liderami takiej grupy.
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56.

Wspólnota Robocza
Związków Organizacji
Socjalnych (WRZOS)

3. Budzi moje obawy czas trwania konkursu w
2014 roku. To tylko 7 miesięcy z największym
budżetem., może warto przesunąć część budżetu
na 2015 r.

Uwaga odrzucona. Nie ma możliwości przesunięcia
części budżetu na kolejny rok. Wysokość alokacji na
rok została ustalona na poziomie Programu FIO na
lata 2014-2020.

4. Wg mnie zrzucanie pełnej odpowiedzialności
na operatora za działania jest co najmniej
wątpliwe.

Uwaga odrzucona. Zaproponowany zapis ma na celu
zmobilizowanie operatorów do:
a) Profesjonalnego wyboru ofert
zapewniających poprawną realizację
zadania,
b) Skonstruowania umowy z podmiotami,
które otrzymają mikrodotację, w sposób
umożliwiający operatorom
wyegzekwowanie nierozliczonej dotacji.
d

Tak

Naszym zdaniem
tak
jest zbyt niska.
W przypadku priorytetu 4 należy sformułować
kryterium strategiczne odnoszące się do
federacyjnego charakteru organizacji
wnioskującej.

tak

-

W części A, punkt I.2 zapis priorytetu 4 brzmi:
"Projekty (...) powinny w różnych formach
przyczyniać się do wzmocnienia potencjału
organizacji obywatelskich, w szczególności
wspierania przez organizacje FEDERACYJNE
innych podmiotów III sektora". Federacje
umożliwiają uporządkowane relacje pomiędzy
organizacjami i ich grupami docelowymi a
organami władzy publicznej, również ze
względu na reprezentatywność opinii,
wiążących również dla organizacji biorących
udział w ich formułowaniu.

Uwaga uwzględniona.

1. Ze względu na szczególną rolę organizacji o
charakterze federacyjnym należy wprowadzić
odrębną ścieżkę dla projektów związanych z
funkcją federalizacyjną lub dodatkową punktację
za kryterium strategiczne odnoszące się do
federacji.

Uwaga uwzględniona. Wprowadzone zostało
kryterium strategiczne odnoszące się do
federacyjnego charakteru oferentów.

2. Należy zwiększyć liczbę punktów za kryteria
strategiczne z 12 do 20

Uwaga odrzucona. Tak wysoka punktacja za kryteria
strategiczne miałaby charakter wykluczający
podmioty, które nie są w stanie ich spełnić.
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3. W przypadku Priorytetu 4 należy w jasny
sposób zdefiniować pojęcie projektu
systemowego odróżniającego ten typ projektu od
projektów w innych priorytetach. W przypadku
braku jasnej koncepcji należy w 2014
zrezygnować z wyodrębnienia kwoty na projekty
systemowe pozostawiając to do dyskusji w 2014
roku.
4. W przypadku Priorytetu 1 należy wprowadzić
kryteria strategiczne za partnerstwo sektorowe,
o ile powoduje to budowę sieci na terenie
regionu (oferta wspólna) lub międzysektorowe o
ile spowoduje to zwiększenie środków
finansowych na regranting o co najmniej 20%
(określony za pomocą listu intencyjnego).
Kryterium to powinno być mocno
wyakcentowane. Niezbędne jest również
zdefiniowanie przyznawania środków dla grup
nieformalnych i samopomocowych.
5. Uwaga redakcyjna - korekta daty na stronie
tytułowej na samym dole (grudzień 2013, zamiast
grudzień 2014).
57.

Dorota Róż

58.

Centrum Opatrzności Wotum Narodu

59.

Okręg Mazowiecki
ZHR

tak
nie

tak

nie

Zapisy dotyczące tego komponentu zostały
doprecyzowane o tematy, które mają być
przedmiotem realizowanych zadań. Systemowość
polega na innowacyjnym sposobie odpowiedzi na
istotne problemy III sektora i jego otoczenia.

Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

Uwaga uwzględniona.

tak

nie

-

a, b, c

tak, byłoby to
nie
nie widzimy takiej
naszym zdaniem
a, b, c
znaczne ułatwienie
potrzeby
komponent
dla organizacji
systemowy jest
pozarządowych
zbędny
organizacje członków Komitetu SterującoKomitet Sterująco-Monitorujący ma tak
Uwaga odrzucona. Członkowie KSM nie są członkami
Monitorującego nie powinny być podmiotami
rozbudowane uprawnienia, że jego członkowie
komisji konkursowej i nie uczestniczą bezpośrednio
uprawnionymi do startowania w konkursie
mogą starać się zapewnić sobie większe szanse
w procesie oceniania złożonych ofert, tym samym
w konkursie
nie przesądzają o rozstrzygnięciach w zakresie
przyznanych dotacji.
nie
nie, mogłaby być
tak, zdecydowanie nie
nie
komponent
a, b, c
wyższa dla dużych
jest to dobry
systemowy jest
organizacji
pomysł.
zbędny
organizacje powiązane z członkami Komitetu
Komitet Sterująco-Monitorującego ma tak
Uwaga odrzucona. Członkowie KSM nie są członkami
Sterująco-Monitorującego nie powinny być
szerokie uprawnienia, że jego członkowie
komisji konkursowej i nie uczestniczą bezpośrednio
tak
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podmiotami uprawnionymi do startowania w
konkursie FIO
60.

Artur Łobocki
Fundacja RECAL

nie

tak

Uprawniony podmiot może złożyć
tylko jedną ofertę - powinna być możliwość
złożenia kilku ofert

61.

Wojciech Spychała

automatycznie mogą mieć większe szanse w
konkursie

tak

tak

nie

Organizacje pozarządowe realizują często kilka
mniejszych projektów. Przy limicie 1 wniosku,
nie ma możliwości pozyskania większego
wsparcia. Najczęściej kilka projektów mniejszy
oznacza mniejszą wartość całkowitą projektów,
czyli też mniejszą możliwą dotację.
Jeżeli organizacja posiada siedzibę w jednym
mieście, a prowadzi działalność ogólnopolską,
to nie będzie mogła złożyć wniosku na inne
województwo niż jego siedziba.

Kryterium formalne "Czy siedziba Oferent
znajduje się na terenie województwa na którym
realizowany ma być projekt?" Nie ma potrzeby,
aby organizacja miała siedzibę w województwie,
w którym będzie realizowany projekt (str. 19)
nie
Tak, wydaje się, że Zdecydowanie tak.
jest odpowiednia
przy założeniu że
chcemy wesprzeć
dużą liczbę
organizacji.

Nie, w tym
wypadku
zastanowiłbym się
nad kwestią
umożliwienia
udziału w
konkursie
organizacjom,
które nie spełniły
warunku
doświadczenia
realizacji programu
polegający na
przekazywaniu
dotacji ale mają
doświadczenia
wspierania
organizacji
merytorycznie,
infrastrukturą lub
rzeczowo poprzez
zakup usług czy

Tak, te koszty
powinny być
połączone.

w procesie oceniania złożonych ofert, tym samym
nie przesądzają o rozstrzygnięciach w zakresie
przyznanych dotacji.
c (Ważna jest
współpraca, która daje
lepsze efekty)
Uwaga odrzucona. Ze względu na ograniczone środki
IZ stoi na stanowisku iż, jeden podmiot nie powinien
w tym samym czasie realizować więcej niż 2
projektów.

Uwaga przyjęta!

Działania
dotyczące
otoczenia
prawnego
przyjaznego
aktywnym
obywatelom i
organizacjom,
finansowaniem
działalności
organizacji,
przejrzystości
finansowej
organizacji,
wypracowania
narzędzi
zachęcających
mieszkańców do
aktywności
obywatelskiej.

c - To że organizacje
mają duży budżet
często nie oznacza, że
są stabilne finansowo i
w kolejnym roku będą
miały podobne środki
do dyspozycji (wiele
organizacji działa
projektami a duży
budżet w danym roku
oznacza, że wygrała
jakiś konkurs, na
przykład ze środków
europejskich). Gdy
projekt zostanie
zakończony sytuacja
finansowa tej
organizacji jest taka
sama jak przed
projektem i podobna
do tej, którą mają
organizacje z niskim
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materiałów na
rzecz organizacji
czy grup
nieformalnych.
62.

Monika Pyda

Tak

nie, za duża

Nie. Najlepiej
roczne projekty
gdzie na koniec
roku można
podsumować
rezultaty
wszystkich
beneficjentów.

Doświadczenie w prowadzeniu takich konkursów
– jako kryterium strategiczne

W kryteriach formalnych wyboru operatorów
mikrodotacji powinna znaleźć się statutowa

budżetem w
poprzednim roku).

Tak. Warto
d
rozważyć
połączenie
kategorii II (koszty
obsługi zadania w
tym koszty
administracyjne) i
kategorii IV (koszty
funkcjonowania
organizacji) i dać
na to łączny limit
20%, aby
organizacje same
decydowały czy na
koszty obsługi chcą
przeznaczyć 8, 10
czy 12%, a na
koszty
funkcjonowania
różnicę do 20%.
Daje to większą
swobodę przy
konstruowaniu
budżetu.
Jeśli organizacja już prowadziła takie konkursy
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
ma opracowane formularze i procedury które
uznane za najistotniejsze.
gwarantują sprawne i rzetelne
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż „doświadczenie w
przeprowadzenie projektu. Jeśli operator nie
prowadzeniu konkursów” jest wymagane w
będzie umiał przeprowadzić konkursu i wypłat
przypadku podmiotów, które składają oferty w
dotacji wtedy zagrożona jest realizacja nie
Priorytecie 1.
jednego projektu ale około 100 zależnie od
województwa.
Brak takich możliwości formalnie uniemożliwia
Uwaga odrzucona. Istnieje kryterium formalne „Czy
realizację mikrodotacji.
działania przewidziane w projekcie są zgodne ze
Nie. Ponieważ
organizacja z
innego regionu nie
będzie znała
realiów danego
województwa.
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możliwość przyznawania dotacji dla podmiotów
działających na wskazanym obszarze
geograficznym.
Czas trwania konkursów: w 2014 roku każdy
operator/operatorzy otrzymują największe środki
na najkrótszy czas (7 miesięcy).

Regulamin nie precyzuje czy grantobiorcy
operatorów regionalnych mają wnieść wkład
dodatkowy do projektu.
W regulaminie (pkt. 2 Kryteria Szczegółowe) jest
błąd. Zamiast „Kryteria strategiczne zostały
ustalone dla Priorytetów 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem
iż w Priorytecie 4 nie obowiązuje I kryterium, a w
Priorytecie 3 nie obowiązuje I kryterium”
powinno być „Kryteria strategiczne zostały
ustalone dla Priorytetów 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem
iż w Priorytecie 4 nie obowiązuje I kryterium, a w
Priorytecie 3 nie obowiązuje III kryterium”.
W regulaminie w pkt. 10 przewidziano, ze
Minister może dysponować pulą 10% środków i
przyznać z tych pieniędzy dotacje projektom,
które spełniły wymagania merytoryczne i
formalne, ale dotacji nie otrzymał.

Regulamin PO FlO zawiera sporo określeń, które
nie są jasne i mogą być różnie interpretowane,
warto przygotować jasna definicję jak rozumie to
MPiPS, np.
życie publiczne, itd.

statutem organizacji”?

warto przesunąć część środków na 2015, który
obejmuje 12 miesięcy.

Uwaga odrzucona. Nie ma możliwości przesunięcia
części budżetu na kolejny rok. Wysokość alokacji na
rok została ustalona na poziomie Programu FIO na
lata 2014-2020.

Warto założyć wkład własny dla grantobiorców,
chociażby nie finansowy.

Regulamin świadomie w tej kwestii zostawia wolne
pole Operatorom. To ich decyzja.
Uwaga uwzględniona.

10% to kwota ok. 5 mln zł, warto pomyśleć o
zmniejszeniu tej kwoty.

Uwaga odrzucona.
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
Uwaga odrzucona.
Nie ma konieczności definiowania pewnych
sformułowań, które funkcjonują w powszechnym
rozumieniu. Poziom szczegółowości wyjaśnień w
Regulaminie został dostosowany do różnorodności
składanych ofert. Ponadto definiowane ogólnych
pojęć na poziomie Regulaminu niepotrzebnie
zwiększyłoby jego objętość.
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Nieprecyzyjne w Regulaminie są informacje
dotyczące rozliczania mikrodotacji. Otóż podana
jest informacja, ze mikrodotacje muszą być
rozliczone przez operatora do końca roku. Jest to
informacja prawdziwa tylko w przypadku
projektów jednorocznych.

W przypadku projektu dwuletniego, w drugim
roku realizacja zadania kończy się z dniem 30
listopada, więc operator może mieć kłopot z
rozliczeniem się z IZ, jeżeli sam rozliczy dotacje
dopiero do 31 grudnia.

Oznacza to, że mikrodotacje mogą być przeznaczane
na dany rok kalendarzowy. W tym przypadku nie ma
projektów 2-letnich.

merytorycznym i finansowym składanym IZ
Niejasna jest tez procedura przyznawania
mikrodotacji grupom nieformalnym. Powinna być
wskazana formalne ścieżki przyznawania i
rozliczania tego typu dotacji czyli formuła
analogiczna do formuły inicjatywy lokalnej
opisanej w UDPPiW. Stosowanie innych
rozwiązań może wpędzić operatora w problemy
formalne. Warto też zapisać w regulaminie
wyraźnie, że operator będzie podpisywać umowę
z 3 przedstawicielami grupy (a nie jak jest teraz,
z liderem.
Niejasny jest pk.t j na stronie 46 regulaminu.
Operator w umowie zobowiązuje młodą
organizację pozarządową do złożenia
sprawozdania końcowego z realizacji zadania po
zakończeniu jego realizacji, w terminie
określonym w umowie. Za rozliczenie projektów
realizowanych przez grupy nieformalne
odpowiada operator.
Nieprecyzyjne w Regulaminie są informacje
dotyczące rozliczania mikrodotacji. Otóż podana
jest informacja, ze mikrodotacje muszą być
rozliczone przez operatora do końca roku. Jest to
informacja prawdziwa tylko w przypadku
projektów jednorocznych. W przypadku projektu
dwuletniego, w drugim roku realizacja zadania
kończy się z dniem 30 listopada, więc operator
może mieć kłopot z rozliczeniem się z IZ, jeżeli
sam rozliczy dotacje dopiero do 31 grudnia.
(str. 54)
Warto rozważyć przeniesienie odpowiedzialności

Uwaga odrzucona. W opinii IZ wystarczy umowa z
liderem grupy nieformalnej. Niemniej jednak
operator może zdecydować, iż podpisywać będzie
umowę z kilkoma liderami takiej grupy.

Podobna sytuacja dotyczy ostatniego roku
realizacji w projektach trzyletnich. Wydaje
się, ze bezpieczniej dla operatorów będzie
doprecyzowanie tych zapisów, żeby mieli
jasność, ze muszą rozliczyć mikrodotacje w
takim terminie, aby uwzględnić to
rozliczenie w sprawozdaniu. Zadanie może być
realizowane w roku budżetowym 2014 albo
2015 albo 2016
Podobna sytuacja dotyczy ostatniego roku
realizacji w projektach trzyletnich. Wydaje
się, ze bezpieczniej dla operatorów będzie
doprecyzowanie tych zapisów, żeby mieli
jasność, ze muszą rozliczyć mikrodotacje w
takim terminie, aby uwzględnić to
rozliczenie w sprawozdaniu merytorycznym i
finansowym składanym IZ

Uwaga odrzucona. Zapis w jasny sposób zobowiązuje
operatora do wymagania sprawozdania od
organizacji, która uzyskała mikrodotację. W razie
wątpliwości operatorzy podpowiedź uzyskają w
„Najczęściej zadawanych pytaniach”. Ponadto IZ
planuje zorganizować spotkanie operatorów w celu
wypracowania najlepszych rozwiązań.

Operator ma pod sobą wiele organizacji może

Uwaga odrzucona. „Beneficjent”, czyli podmiot

Uwaga odrzucona. Zapis „Zadanie może być
realizowane w roku budżetowym 2014 albo 2015
albo 2016.” oznacza, że mikrodotacje są projektami
tylko jednorocznymi.
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na operatora i beneficjenta – obecnie w
regulaminie jest zapis, że operator ponosi pełną
odpowiedzialność za działania, nawet za
problemy, które zaistniały nie z jego winy.
Dyskusyjne są propozycje wskaźników,
szczególnie niebezpieczny jest wskaźnik na
poziomie rezultatu dotyczący celu szczegółowego
1 (czyli wzrost inicjatyw oddolnych). Wymusza on
przekształcanie inicjatyw oddolnych w
organizacje pozarządowe, co w wielu
przypadkach nie ma uzasadnienia, a
niejednokrotnie jest początkiem końca oddolnej
inicjatywy. Celem jest raczej wsparcie tych
inicjatyw w osiąganiu stawianych przez nie celów,
a nie ich formalizacja.

trafić się jedna nie rzetelna, jakie ma
możliwości operator aby zmusić beneficjenta
do rozliczenia lub zwrotu dotacji.

Uwaga odrzucona. Wskaźniki zostały określone na
poziomie Programu FIO na lata 2014-2020.

Wymagania dla oferentów są trafnie opisane, tj.
•
Oferent w ciągu ostatnich trzech lat
realizował co najmniej raz program polegający na
przekazywaniu dotacji oraz średnia kwota jego
przychodów za ostatnie trzy lata ujęta w
sprawozdaniu rocznym stanowi nie mniej niż 50
% wnioskowanej dotacji.
•
Oferenta ma siedzibę w województwie,
które planuje objąć wsparciem. W przypadku
oferty wspólnej kryterium to jest spełnione gdy
choć jeden z oferentów ma siedzibę w danym
województwie.
Warto utrzymać te kryteria.
Warto aby organizacje składające wniosek do
Priorytetu 1 mogły też złożyć wniosek do innego
komponentu. Teraz jest to niemożliwe.

63.

Fundacja "Opoka"

Nie

Uważamy, że nie
ma sensu
ograniczanie tej
kwoty, jeśli

tak

dofinansowany w ramach regrantingu odpowiada
przed operatorem. To musi wynikać z umowy
pomiędzy nimi.

Uwaga uwzględniona.

-

Uwaga odrzucona. Nie ma uzasadnienia, aby
odchodzić od ogólnej zasady jeden podmiot – jedna
oferta. Ze względu na ograniczone środki IZ stoi na
stanowisku iż, jeden podmiot powinien w jednym
konkursie uzyskać najwyżej jedno dofinansowanie.
To dobry pomysł,
c (wg diagnozy
bo bardziej
społecznej w Polsce
elastyczny.
jest problem z
zaufaniem i
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organizacja jest w
stanie wykonać
większy projekt w
1 rok, to dlaczego
to ograniczać.

64.

Fundacja Wspierania
Rozwoju Wspinaczki
"Wspinka"
Mateusz Paradowski Prezes Zarządu

Proponujemy wprowadzenie możliwości
składania projektu w 2 wariantach, na mniejszą
lub większą skalę.
np. Dany projekt ma dotrzeć do maksymalnie 300
osób, po 100 w każdym roku trwania projektu.
Wnioskodawca mógłby określić np. 3 możliwe
warianty: 1. dotarcie do 100 osób rocznie przez
rok; 2. dotarcie do 200 osób rocznie przez 2 lata;
3. dotarcie do 300 osób w ciągu 3 lat trwania
projektu.
Dziękuję za możliwość przesłania uwag.
To dobry pomysł - wszak co "n" głów to nie jedna
:-)
Regulamin zyska na innowacyjności :-)
Pozdrawiam
Krzysztof Piądłowski
Tak
nie
tak
posiadanie statusu OPP – jako kryterium
strategiczne

Wprowadzenie wariantów grantu dałoby
szansę realizowania pomysłów na mniejszą
skalę, ale jednak realizowania. Ponadto
umożliwiłoby otrzymanie dotacji przez większą
liczbę podmiotów. Obecnie podmioty, które
składają wniosek o dłuższy, kosztowniejszy
projekt mają mniejsze szanse na jego
otrzymanie.

współpracą, co potem
rzutuje na
innowacyjność (a
wiadomo, że co 2
głowy to nie jedna)
dlatego należy
stymulować
współpracę między
organizacjami, a także
zachęcać do włączania
się w większe projekty
mniejszych organizacji
lub wolontariuszy)
Uwaga odrzucona. Znacznie skomplikowałoby to
rozstrzygnięcie konkursu. Ponadto stałoby się ono
mniej przejrzyste.

Dziękujemy.

nie
nie
Posiadanie statusu OPP przez organizację
świadczy o jej rzetelności i wiarygodności.
Dodatkowo wymaga od organizacji dopełniania
znacznie liczniejszych obowiązków nie dając
obecnie adekwatnych przywilejów z uwagi na
możliwość zbierania odpisów 1% przez
podmioty nie posiadające statusu OPP i
zbierające za pośrednictwem innej organizacji
OPP.

b, c, d
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.
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65.

Stowarzyszenie
Dobroczynne RES
SACRA MISER w
Olkuszu wraz z A. Delą
- ekspertem ds. oceny
PO FIO

Tak – uniknie się w
ten sposób
sytuacji, w której
oferty złożone
przez poszczególne
oddziały będą
tożsame
(współtworzone
np. przez zarząd
główny danej
organizacji).

Tak – umożliwi się
w ten sposób
dofinansowanie
większej liczby
projektów,
preferując
jednocześnie
organizacje o
niskim budżecie/
mniej
doświadczone w
pozyskiwaniu
środków (co jest
zgodne z
kryteriami
strategicznymi).

nie

Niespójność dotycząca konieczności dostarczenia
umowy partnerskiej, tj. Jako załączniki niezbędne
do dostarczenia na etapie aplikowania wskazano
umowę między oferentami, podczas gdy w

Co do zasady – nie
powinno to być
możliwe (brak
wiedzy
potencjalnego
operatora dot.:
specyfiki
funkcjonowania
trzeciego sektora
w tym regionie,
zaangażowania
społ. na obszarze
danego woj.).
Możliwa jest
jednak sytuacja, w
której Operator
mający siedzibę w
innym woj.
wykaże, że
realizował projekty
w zakresie
wzmocnienia
aktywności społ.
na danym
obszarze. W takiej
sytuacji (po
konkretnym
określeniu
wymagań) może
on być wyłoniony
do udzielania
regrantingu w
Priorytecie I.

Tak – z
zachowaniem
odpowiedniego
limitu tych kosztów
(do 20 % wartości
dotacji).

Obecny zapis nie jest jasny, należy jasno
wskazać, czy na etapie aplikowania obowiązek
dostarczenia umowy dot. Oferentów
składających ofertę wspólną.

NGOs coraz
a, b, c (wielkość
częściej pracują
miejscowości - do 50
metodą proj., co
tys. mieszkańców)
wymaga znacznego
zaangażowania
czasowego
personelu i
tworzenia dużej il.
dokument., przy
znacznie
ograniczonych
środkach finans. i
osobowych. Stąd
można skupić się
nad analizą
możliwości
wprowadzenia do
działalności NGOs
rozwiązań
technologicznych
(np. opracowanie
programu na
użytek NGO do
zarządzania proj.,
który będzie
udostępniani
bezpłatnie;
opracowanie zasad
dot.
elektronicznego
obiegu dokument z
możliwością
taniego zakupu
niezbędnego
sprzętu).
Uwaga odrzucona. Należy rozgraniczyć umowę
między oferentami (która jest wymagana przy
składaniu oferty – przy ofercie wspólnej) od umowy
partnerskiej (pomiędzy oferentem a partnerem,
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dalszej części opisano, że oferenci realizujący
projekty partnerskie będą zobowiązani
dostarczyć umowy partnerskie ... na etapie
ustalenia ostatecznego kształtu harmonogramu i
kosztorysu.
Wskazanie kryt. form. w tab.– „czy siedziba
Oferenta znajduje się na terenie woj., na którym
realizowany ma być proj.”. Z lektury wynika, iż
kryt. obowiązuje w Prior. I przy wyłonieniu
operatorów. W karcie oceny meryt. (zał. nr 1), w
zakresie kryt. formal. weryfikowanych przez
ekspertów nie ma pyt.o siedzibę oferenta.

składanej na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie)

Obecny zapis nie jest jasny – czy kryterium
siedziby obowiązuje we wszystkich
Priorytetach?

Uwaga uwzględniona.

W tabeli kryteriów merytorycznych wskazano, iż
inf. o kryt. horyz. dla danych Priorytetów
wskazano w R.II.2. W całym Regulaminie znajduje
się zapis dot. k. horyz. jedynie dla Prior. I (str. 40).

Brak informacji o kryterium horyzontalnym dla
Priorytetów 2-4. Nie jest więc możliwe
odpowiednie odniesienie się do poszczególnych
kryteriów na etapie aplikowania.

Informacja o kryteriach horyzontalnych znajduje się
na str. 5/6 Regulaminu.

Z zapisów dot. oceny meryt. wynika, że to
eksperci przyznają punkty za spełnienie kryt.
strateg. Nie ma jednak odpowiednich pól oceny
w karcie oceny, stanowiącej zał. nr 1 do
Regulaminu.

Niejasne jest, kto przyznaje punkty za kryteria
strategiczne.

Uwaga uwzględniona. Większość kryteriów
strategicznych wynika z deklaracji organizacji.
Kryterium odnoszące się do „federacyjnego
charakteru” oceniane jest przez ekspertów.
Odpowiednia rubryka w karcie oceny została
wprowadzona.

Czy procedura dot. tworzenia list opisana w pkt.
8 (uprawnienia Ministra do zatwierdzenia
projektów, który nie kwalifikuje się do
dofinansowania wg. „normalnej” ścieżki) jest
odrębna od procedury opisanej w pkt. 9
(dokonanie oceny strategicznej oferty ze względu
na realizację bieżących polityk publicznych)?

Z obecnych zapisów wynika, iż możliwe jest
dofinansowanie projektów ocenionych
stosunkowo nisko na podstawie albo decyzji
Ministra, albo oceny strategicznej. Z uwagi na
błędne odwołanie w pkt. 10 (tj. do pkt. 6-7
zamiast do pkt. 8-9 - nie można jednoznacznie
stwierdzić, jaka jest pula środków
przeznaczonych na dofinansowanie projektów
ocenionych stosunkowo nisko przez
ekspertów.

Uwaga uwzględniona. Poprawiono odwołanie.
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Niespójna inf. zawarta na str.21 („z
zastrzeżeniem, iż w Priorytecie 4 nie obowiązuje I
Kryt., a w Priorytecie 3 nie obowiązuje I kryt.”) z
tabelą na stronie 22. Dodatkowo, z tabeli wynika,
że w ramach różnych Priorytetów inna jest
całkowita liczba pkt. do uzyskania w ramach
oceny meryt. i pkt. strat. (tj. w priorytecie 2 -212,
w priorytecie 3 – 206, w Priorytecie 4 – 209. Stąd
nie jest prawdziwa informacja zawarta na stronie
23 „Łączna liczba punktów, jaką może otrzymać
oferta wynosi 212 pkt”
Na jakiej podstawie zastosowano algorytm
wykorzystujący liczbę mieszkańców danego
regionu przy podziale środków dotacyjnych
przeznaczonych dla danego województwa w
Priorytecie I?

Wprowadzenie nowego kryterium oceny
„zaangażowanie społeczne” i ustalenie
minimalnego limitu punktowego na poziomie 8
pkt (na 12 możliwych) może spowodować, iż
znaczna część ofert otrzyma negatywną ocenę w
tym obszarze i tym samym całość oferty będzie
oceniona negatywnie pod względem
merytorycznym.

całość - W Regulaminie nie odniesiono się do
zasady innowacyjności, która została wskazana w
P FIO 2014-2020 jako jedna z zasad ogólnych
Programu (str. 36).

Zapisy w obecnej wersji są niespójne.

Uwaga uwzględniona.

W Priorytecie I przewidziano regranting
środków dla młodych organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i
samopomocowych. Zasadne byłoby więc
zastosowanie kryterium aktywności społecznej
na danym obszarze (np. Liczba działających
organizacji pozarządowych, itp).
Doświadczenie eksperta oceniającego POFIO
wskazuje, że NGO rzadko czytają „kartę oceny
meryt”. Przykład: konkurs z 2013 r. z nowymi
kryt. oceny. Ok. 80% NGO nie odniosło się do
nowych kwestii. Wprowadzenie nowego kryt. z
może skutkować dużą liczbą ofert ocenionych
negat..
Należy zadbać, aby w „Inst. wypełniania oferty”
znalazły się zapisy dot. części oferty, w której
należy odnieść się do nowych zagadnień oraz
zdef. co oznaczają poszczególne pytania (np.
czym jest kapitał społeczny?).

Uwaga odrzucona. Liczba działających organizacji
pozarządowych nie może być decydującym
kryterium aktywności społecznej. W Priorytecie I
wspierane mają być również grupy nieformalne,
które nie mogłyby być uwzględnione w takim
kryterium ze względu na swój charakter.
Uwaga odrzucona. Wprowadzenie nowego
kryterium wynika z zapisów programowych „Projekty
realizowane w ramach PFIO muszą zakładać
zaangażowanie społeczności lokalnej
w działania projektowe, a organizacje pozarządowe
powinny w ramach realizacji projektu zbliżać się w
swoich działaniach do obywateli”.
Konkurencja w konkursach FIO jest bardzo duża.
Wprowadzanie nowych elementów w karcie oceny
merytorycznej przeciwdziała funkcjonowaniu
mechanizmowi „wąskiego podium”.
Innowacyjność nie jest w tym roku kryterium
horyzontalnym jak było dotychczas, ale została
uwzględniona poprzez formę działań w Priorytecie 1,
a także Komponent Działań Systemowych w
Priorytecie 4.

Konieczna korekta dokumentu – duża liczba
błędnych odwołań, zaburzona numeracja
rozdziałów, podrozdziałów, błędne przywołanie
załącznika, itp.
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66.

Stowarzyszenie
Trzeźwości Klub
"GRAPKA"

67.

Fundacja Court Watch
Polska

Tak

Tak

tak

nie

nie, powinna być
2-3 krotnie wyższa

tak

nie

tak

koszty obsługi
zadania
publicznego i
koszty
funkcjonowania
organizacji
związane z
realizacją zadania
powinny być
połączone.
tak

-

a (dlatego, iż małe
miejscowości do 3
tysięcy mieszkańców są
bardziej zaangażowane
w realizację danego
zadania dlatego, gdyż
mniej mają możliwości
udziału w jakichkolwiek
przedsięwzięciach).

Trwałość i rozwój
sektora w oparciu
o filantropię
(wsparcie
darczyńców
prywatnych,
szczególnie osób
fizycznych);
promocja postaw
polegających na
finansowaniu
działań
społecznych
bezpośrednio
przez samych
obywateli, jako
elementu
niezbędnego dla
rozwoju sektora szczególnie w
obszarze działań,
które powinny być
niezależne od
finansowania ze
środków
publicznych lub
przez
przedsiębiorstwa,

b, d
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Kryteria strategiczne:
1. innowacyjności
2. działań na rzecz grup wykluczonych
ekonomicznie

Kategoria III powinna być zdefiniowana szeroko,
np. "nieosobowe koszty realizacji zadania" i
uwzględniać wydatki, w których nie można
wskazać konkretnego beneficjenta, np. działania
na rzecz interesu publicznego, kampanie
społeczne itp.

Kategoria VIII (promocja) nie powinna być
wydzielana lub limit powinien dotyczyć tylko
wydatków na promocję, które "nie służą realizacji
celów zadania" (np. edukacyjnych,
aktywizacyjnych itd.), czyli mają walor
WYŁĄCZNIE promocyjny.

Kategorie II, IV i VII powinny zostać połączone w
jedną kategorię kosztów pośrednich. Powinna
istnieć możliwość rozliczania kosztów pośrednich

Ad. 1. Projekty lub działania nowatorskie, aby
stymulować rozwój jakościowy sektora, w
konsekwencji zwiększając jego skuteczność i
efektywność.
Ad. 2. Działania na rzecz grup, które mają
trudności z finansowaniem działań w swoim
interesie. Celem tych działań powinno być p/w
budowanie kapitału społecznego, kulturowego i
ekonomicznego, aby z czasem mogły
samodzielnie organizować i finansować takie
działania.
Aktualny podział na kategorie jest mglisty.
Koszty osobowe merytoryczne są przecież także
związane z udziałem beneficjentów.
Proponujemy jasny podział na koszty zadania
osobowe (Kat. I) i nieosobowe (Kat. III) lub
rezygnację z tego podziału i utworzenie łącznej
kategorii "kosztów wynikających ze specyfiki
zadania".
Kategoria I i III w chwili obecnej nie wyklucza
się z Kategorią "promocja", co jest niefortunne,
ponieważ może powodować, że
zakwestionowanych zostanie cześć wydatków
na aktywizację lub edukację, które mają postać
podobną do materiałów promujących projekt.
Ulotki, broszury, spoty, plakaty itd. mogą
zarówno służyć aktywizacji, rzecznictwu, czy
edukacji, jak i czystej promocji projektu.
Ryzyko, że narzędzia tego typu zostaną przez
asesorów lub kontrolerów ocenione jako
promocyjne może doprowadzić, że organizacje
będą unikać ich stosowania, co oczywiście mija
się z celami FIO.
Limity kosztów w kategoriach II, IV i VII powinny
zostać połączone w jedną kategorię kosztów
pośrednich (wydatków związanych z

np. organizacji
strażniczych.
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

Uwaga uwzględniona. Tak jest. Zwrócimy na to
uwagę ekspertów.

Uwaga odrzucona. Obowiązujący podział jest
sprawdzoną i skuteczną formułą.
Wszystkie koszty, które nie służą celowi realizacji
zadania są niekwalifikowalne. Kwalifikacja do
kategorii zależy m.in. od charakteru projektu.

Uwaga odrzucona. Obowiązujący podział jest
sprawdzoną i skuteczną formułą.
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ryczałtem.

Do kosztów kwalifikowanych powinno zaliczyć się
koszty postępowań sądowych wynikających ze
specyfiki zadania.

funkcjonowaniem organizacji nie wynikających
ze specyfiki zadania), umożliwiając organizacji
rozłożenie proporcji pomiędzy tymi kosztami w
swoim zakresie w zależności od potrzeb
wynikających ze specyfiki zadania. Powinna
istnieć także możliwość, aby koszty te były
rozliczane ryczałtowo, tzn. zamiast rozliczania
wydatków w limicie 25% organizacja mogłaby
otrzymać ryczałt w postaci 15-20% budżetu
dotacji z przeznaczeniem na porycie kosztów
pośrednich. Brak konieczności rozliczania
kosztów pośrednich byłby szczególnie korzystny
dla małych organizacji oraz dla samego
operatora (mniejsza biurokracja).
Do kosztów kwalifikowanych powinno zaliczyć
się koszty postępowań sądowych, ponieważ ich
prowadzenie może wynikać ze specyfiki
projektu, np. litygacja w ramach działań
rzeczniczych, strażniczych, czy konsumenckich.

Budżet na komponent dla organizacji
strażniczych i rzeczniczych jest zdecydowanie
nieadekwatny do potrzeb. Aby wydzielenie
komponentu stanowiło rzeczywiste wsparcie dla
rozwoju tego sektora organizacji w Polsce budżet
powinien być co najmniej 5 krotnie wyższy i
sukcesywnie zwiększany w kolejnych latach

Wydzielanie osobnego komponentu dla
organizacji strażniczych i rzeczniczych przy tak
ograniczonym budżecie (0,5 mln zł rocznie) mija
się z celem, ponieważ zamiast zachęcać do
starania się o środki z tej puli, będzie skłaniać
organizacje do kategoryzowania swoich działań
inaczej, by uniknąć konkurowania o tak
ograniczone środki zmniejszając swoją szansę
na uzyskanie dofinansowania. Przy takiej
alokacji wydzielanie tego komponentu jest
szkodliwe i dyskryminujące dla organizacji
strażniczych i rzeczniczych.

Podział środków pomiędzy organizacjami
strażniczymi i rzeczniczymi nie powinien mieć
miejsca lub powinien mieć charakter
jednostronny, tj. minimum 45% budżetu na
projekty w ramach których będą prowadzone

Podział środków pomiędzy organizacjami
strażniczymi i rzeczniczymi zmusza organizacje
do zawężania swoich działań projektowych do
jednego z typów. Tymczasem działania
rzecznicze są naturalnym następstwem i

Uwaga odrzucona. Przedstawione uzasadnienie jest
niewystarczające i nie uzasadnia potrzeby
finansowania kosztów prowadzonych postępowań
przed sądami powszechnymi.
Ponadto dotychczas był to koszt niekwalifikowalny, a
projekty z tego zakresu były realizowane poprawnie.
Uwaga odrzucona.
W związku z ograniczoną - przez zapisy Programu FIO
- wysokością alokacji na priorytet 3, zwiększenie
kwoty na komponent oznaczałoby zmniejszenie
kwoty na pozostałe działania przewidziane w tym
priorytecie.
Komponent organizacji rzeczniczych i strażniczych
jest nowością. Zaproponowana kwota umożliwi jego
sprawną realizację. Decyzja w sprawie kontynuacji
funkcjonowania tego komponentu od 2017 r. i
przeznaczonej kwoty zapadnie z uwzględnieniem
efektów realizacji i zdiagnozowanych potrzeb.

Uwaga częściowo uwzględniona. Minima zostały
obniżone do 30% na każdy z typów działań.
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działania rzecznicze (ALE nie wyłącznie
rzecznicze!).

Zastosowane definicje organizacji strażniczej i
rzeczniczej są generalnie poprawne, ale w
odniesieniu do FIO rozgraniczenia nie powinny
odnosić się do typów organizacji, ale do typów
projektów lub rodzajów działań.

68.

Stowarzyszenie na
rzecz wspierania
rodzin "Nowe
Perspektywy"

69.

Fundacja Na Rzecz
Zapobiegania
Narkomanii
"MARATON"

towarzyszą działaniom strażniczym.
Zdecydowana większość organizacji
strażniczych prowadzi działalność rzeczniczą.
Konieczność opowiedzenia się za jednym z
typów jest nienaturalna i może prowadzić do
absurdalnego z punktu widzenia celowości
działań ograniczania projektów do działań tylko
jednego typu.
Działania strażnicze może prowadzić równie
dobrze organizacja, której podstawowa
działalność jest inna. Nie powinno się zatem
ograniczać finansowania działań strażniczych do
wspierania organizacji, które prowadzą tylko i
wyłącznie taką działalność. Ma to zastosowanie
także do działań rzeczniczych.
tak
nie

Nie

tak

tak

TAK - z uwagi na
rozdrobnienie
kompetencji władz
oddziałowych, a
rzeczywistej
odpowiedzialności
Zarządu. Znaczące
środki finansowe

Przy aktualnych
progach cenowych
/kosztach etc
znaczącego
wzrostu. jakie
należy
zabezpieczyć na
prawidłowy

Zdecydowanie TAK
- z uwagi na płynny
przebieg założeń
merytoryczno organizacyjnych,
który gwarantuje
ciągłość procesu i
jest stabilizatorem

TAK - nie powinno
to stanowić
przeszkody, że
operator nie jest
umocowany w tym
samym regionie.
Liczyć powinny się
kompetencje

Uwaga odrzucona. Nie będzie miało znaczenia, czy
działania strażnicze / rzecznicze są działalnością
„podstawową”. Istotne jest to, czy organizacja
prowadzi takie działania i ma je uwzględnione w
statucie.

Raczej NIE dotychczasowy
system nie jest zły.
Proponowane
zmiany niczego nie
wnoszą nic
nowego w
ostatecznym

Indywidualna
(skierowana do
konkretnego
odbiorcy)
pomoc/wsparcie
dla III sektora przez
instytucje
samorządowe,
państwowe ,
publiczne.
Poczucie
osobistego
doradztwa i opieki
przez
org.publiczne.

B (Odpowiednie środki
finansowe pomogą
organizacjom
"młodym",
rozwijającym się
pokazać swoje
możliwości, zaistnieć i
być równorzędnym
partnerem w
przyszłości)

I - wsparcie
finansowe
[znacznie większe
niż dotychczas] na
zakup środków
trwałych, które
mogą wzmocnić
potencjał

d
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(wysokość)
przyznane
najprawdopodobni
e byłyby
nieadekwatne do
możliwości; ich
efektywnego
wykorzystania a
także należytej
kontroli ich
wydatkowania.

przebieg
[efektywny]
realizacji
projektów -kwota
wspomniana nie
jest adekwatną
[wystarczającą] dla
projektów np.
realizowanych w
kilku miejscach na
terenie kraju.

kadry realizującej
założenia.

Kryteria strategiczne powinny odnosić się do:
Zakresu oddziaływania względem terytorium /
środowiska na rzecz, którego są prowadzone
działania.

70.

Fundacja Concordia

poparte
doświadczeniem w
tego lub
podobnego
rodzaju
przedsięwzięciu.

rozrachunku.

Projekt, który ma zakres terytorialny większy
niż miejscowość / środowisko w której jest
osadzona organizacja - wymaga znacznych
nakładów, które przekładają się na większą
liczbę odbiorców.

Projekt zdecydowanie wychodzi na przeciw
oczekiwaniom NGO - informacje są zborne i
odnoszą się do aktualnych problemów; zarówno
NGO jak i społecznych, wobec których należy
podjąć działania.
tak limit liczbowy
i tak i nie. Tak, bo
tak. jeśli projekt
(tak jak w
gwarantuje, że
zakłada realizację
przypadku
większa liczba
jakichś
pozostałych
projektów
modelowych
oferentów, tj. 1
skorzysta z
działań, to
oferta w danym
dofinansowania w
dlaczego
roku lub oferta
ramach dostępnej
ograniczać termin
wieloletnia.
puli środków. Nie - jego realizacji.
tak - limit kwotowy może okazać się,
Modelowe
określony na
że wartościowe
działania jako
podstawie
projekty o
"wzorcowe"
przychodów tych
budżecie
powinny być
oddziałów za rok
przekraczającym
realizowane w
poprzedzający rok
100 tyś. zł (bo
dłuższym okresie.
składania oferty
chyba o tę walutę

organizacyjny dla
kontynuacji
założeń, po
zakończeniu
projektu.
II - większe
wsparcie prawne
[doradztwo ] na
rzecz organizacji w
kwestiach
spornych,
wątpliwości
ustawodawczych,
etc.
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
uznane za najistotniejsze.

Dziękujemy.

tak, jeśli nie ma
podmiotu o
odpowiednich
kompetencjach do
samodzielnego
działania. Zawsze
jednak w takim
przypadku
powinno być
obowiązkowe
partnerstwo z
podmiotem z
danego regionu.

Koszty osobowe
trudno określić,
gdyż np. w opinii
księgowych
księgowanie
wszelkich dotacji
jest niezwykle
czasochłonne i
zajmuje dużo
więcej czasu niż
księgowanie
działań
niedofinansowanyc
h.
Koszty nieosobowe

Rozwijanie
współpracy
wewnątrz i
międzysektorowej.
Pokazywanie, że
działania wspólne,
gdy sumują się
kompetencje i
doświadczenia
więcej niż jednego
zespołu przynoszą
dużo większe
pozytywne skutki.
Wsparcie dla
utrzymania

d
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(realizacji zadania),
np. 50%

chodzi) nie mogą
skorzystać z
dofinansowania.
Lepiej, żeby
pozostał ten limit,
gdyż bardziej
wpisuje się w
strategię P FIO promowania
inicjatyw
oddolnych, a one
najczęściej są
działaniami
niedużymi, o
lokalnym zasięgu,
o niedużych
budżetach.

efektywność ekonomiczna (koszt oferty
przypadający na 1 beneficjenta) – jako
kryterium strategiczne
W rozliczaniu wkładu osobowego do
identyfikacji osoby wykonującej pracę
społeczną na rzecz organizacji podano dane:
imię nazwisko i nr dowodu osobistego.
Powinno być: imię i nazwisko + PESEL.
71.

Iwona Olkowicz Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce

nie, ale sądzę, że
warunkiem
uczestnictwa w
konkursie
powinien być
zapis, ze do
konkursu mogą
przystąpić oddz.
działające min. 1/2
lata. Rozumiem, że

tak

tak

łatwo określić:
trwałości działań teraz wiele
obecnie wiele
usługodawców
działań, np.
(tel, internet)
przeszkolenia,
umożliwia
warsztaty to
dopasowanie
incydent, a
abonamentu do
powinny być
klienta, zatem
elementem ciągu
opłacenie np. 60 zł działań
abonamentu
prowadzących do
gwarantuje takie
określonych celów.
limity rozmów,
które wystarczą do
realizacji zadań w
ramach projektu zatem to one
powinny być stałe,
a koszty osobowe
zmienne.
czasem lepiej zrobić projekt obejmujący większą
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
grupę beneficjentów, gdyż maleje jednostkowy
uznane za najistotniejsze.
koszt (dotyczy szczególnie wszelkich materiałów,
w tym drukowanych materiałów promocyjnych).
Tylko kombinacja imię i nazwisko + PESEL to
Uwaga uwzględniona.
jedyna skuteczna metoda identyfikacji. Dowód
osobisty nadawany jest obywatelom powyżej 18
r.ż i jest tymczasowy )na 10 lat) - jest on jedynie
potwierdzeniem, że osoba zidentyfikowana po
imieniu i nazwisku i PESELU jest tą osobą.
tak, ale wyłącznie
zdecydowanie tak! nie wiem
a, b (w zależności od
te, które działają w może zdarzyć się
priorytetu. W 4 nie, w 3
sąsiedztwie
taka sytuacja, że
tak, bo warto
województwa, z
beneficjent będzie
stymulować aktywność
którego nie
miał zapewnione
organizacji rzeczniczych
złożono oferty
finansowanie np.
i strażniczych w małych
kosztów
miejscowościach (w
funkcjonowania i
dużych ośrodkach już
nie będzie
zwykle są), choć tu
pokrywać ich z
wysokość budżetu
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zagrożeniem było,
że org. będą
sztucznie
powoływać oddz.,
tylko na potrzeby
FIO. Taki zapis
pozwoli uniknąć
zagrożenia, a da
możliwość
aktywnym oddz.
(które uzyskają
pełnomocnictwo
zarządu) złożenia
atrakcyjnych ofert.
I tak pierwszym
"selektorem"
będzie zarząd gł.,
więc nie sądzę, aby
wpłynęło 100-200
ofert od oddziałów
terenowych jednej
org.
Dyskusyjne są propozycje wskaźników,
szczególnie niebezpieczny jest wskaźnik na
poziomie rezultatu dotyczący celu szczegółowego
1 (czyli wzrost inicjatyw oddolnych).

Warto rozważyć możliwość, aby organizacje
składające wniosek do Priorytetu 1 mogły też
złożyć wniosek do innego komponentu.

w pkt. 2 Kryt. Szczegółowe chyba jest błąd.
Zamiast „Kryt. Strateg. zostały ustalone dla
Priorytetów 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem iż w
Priorytecie 4 nie obowiązuje I kryt., a w

dotacji, a z kolei
będzie
potrzebować
więcej niż 10%
środków na koszty
obsługi.
Dotychczasowe
limity blokują
organizacje, warto
rozluźnić ten zapis i
zaufać
organizacjom - one
wiedzą co jest im
potrzebne, aby
dobrze zrealizować
projekt

Wymusza on przekształcanie inicjatyw
oddolnych w organizacje pozarządowe, co w
wielu przypadkach nie ma uzasadnienia, a
niejednokrotnie jest początkiem końca
oddolnej inicjatywy. Celem jest raczej wsparcie
tych inicjatyw w osiąganiu stawianych przez nie
celów, a nie ich formalizacja.
zwykle organizacje wspierające lokalne
społeczności mają szeroką ofertę dla swoich
społeczności - prowadzą szkolenia, doradztwo,
granty, działania wspólne - warto otworzyć dla
nich możliwość aplikowania w priorytecie 1
oraz w innym komponencie.
Tabela ze str. 22 wskazuje, ze w priorytecie 3
nie obowiązuje III kryterium.

powinna tu mieć
mniejszy wpływ.)

Uwaga odrzucona. Wskaźniki zostały określone na
poziomie Programu FIO na lata 2014-2020.

Uwaga odrzucona. Nie ma uzasadnienia, aby
odchodzić od ogólnej zasady jeden podmiot – jedna
oferta. Ze względu na ograniczone środki IZ stoi na
stanowisku iż, jeden podmiot powinien w jednym
konkursie uzyskać najwyżej jedno dofinansowanie.
Uwaga uwzględniona.
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Priorytecie 3 nie obowiązuje I kryt.” powinno być
„Kryt. Strateg. zostały ustalone dla Priorytetów 2,
3 i 4, z zastrzeżeniem iż w Priorytecie 4 nie
obowiązuje I kryt., a w Priorytecie 3 nie
obowiązuje III kryt./ albo 1 kryt. – w zależności od
intencji MPiPS”.
w pkt. 10 przewidziano, ze Minister może
dysponować pulą 10% środków i przyznać z tych
pieniędzy dotacje projektom, które spełniły
wymagania merytoryczne i formalne, ale dotacji
nie otrzymał. 10% to kwota ok. 5 mln zł, warto
pomyśleć o zmniejszeniu tej kwoty.

72.

Marek Borowski Federacja Polskich
Banków Żywności

jest to dość duża kwota w stosunku do całej
puli - warto zmniejszyć do 5%

niejasne określenia: gr. Nieformalna, gr.
nieprecyzyjne pojęcia mogą być różnie
samopomocowa
rozumiane przez wnioskodawców, warto
w 2014 operator ma największe środki na
uniknąć wieloznaczności.
najkrótszy czas, prop. przesunąć cz.środków na
Płynna zmiana proporcji kosztów obsługi
2015. Prop.zmiany proporcji finans. mikrodotacji
pozwoli operatorom zbudować silne podstawy
i w 2014 - 60% dotacji na mikrodotacje, w 2015 - stabilnego operatora/lokalnej organizacji
70%, a w 2016 - 80%.
grantodawczej i zbudować dobre relacje z
wskazać formalnie jak trzeba rozliczać
darczyńcami, którzy z czasem będą mogli
mikrodotacje z gr.nief.
przejąć na siebie większe finansowanie
Przenieść odpowiedzialność na operatora i
konkursu dla organizacji pozarządowych i grup.
beneficjenta – niech benef,odp.za swoje błedy.
czy grantobiorcy operatorów mają wnieść wkład
dodatkowy do projektu?
limity 500 znaków są nieludzkie! Nie sposób
precyzyjnie wypowiedzieć się na temat całego
rozdziału w pkt. B w 500 znakach.
tak
Wystrczając
Proponuję
Tak, z
Tak
zatrzymać się na
koniecznością
projektach 2
wsparcia regionu
letnich,
pierwotnego
ewentualnie
podniesienie
kwoty projektu 2
letniego o 250 tys,

Uwaga odrzucona.
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
Uwaga odrzucona.
Procentowy udział dotacji przekazywany na
mikrodotacje w 2015 r. może osiągnąć poziom
planowany w 2016 r. Biorąc pod uwagę wysokość
dotacji przekazywanej operatorowi środki
pozostające w jego dyspozycji powiększone o
obowiązkowy wkład własny powinny pozwolić na
efektywną realizacją projektu.
Z doświadczeń DPP (dotychczasowej komponenty
polegające na regrantingu) wynika iż zaproponowany
poziom szczegółowości Regulaminu pozwala
Operatorom na elastyczne dostosowanie się do
warunków.
Uwaga uwzględniona. W kolejnych konsultacjach ten
limit zostanie znacznie zwiększony, lub zniesiony, tak
aby wypowiedzi były bardziej swobodne.
Wzmocnienie
Uwarunkowania
istniejących sieci
merytoryczne.
Wzmocnienie
IV priorytet - kryterium
standardów
strategiczne powinno
działania
dotyczyć wsparcia
organizacji
istniejących sieci,
pozarządowych
federacji.
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zł
73.

Fundacja Sztuki,
Przygody i
Przyjemności ARTS

nie

tak

tak - wzmacnia to
trwałośći jakość
rezultatów,
podjętych działań.

tak - ale tylko w
przypadku jeżeli
wyłonienie takiego
operatora jest
niemożliwe, co
wydaje się mało
prawdopodobne.

Tak

1. Dobrze, ze w 2014 roku pula na mikrodotacje
wynosi 60% dotacji, co oznacza aż 40% na koszty
zarządzania. Warto rozważyć połączenie kat. II i
kat.IV

1. Daje to większą swobodę przy
konstruowaniu budżetu.

2. Warto zapisać w regulaminie wyraźnie, że
operator będzie podpisywać umowę z 3
przedstawicielami grupy (a nie jak jest teraz, z
liderem.

2. Niejasna procedura przyznawania
mikrodotacji grupom nieformalnym może być
kłopotem dla operatów, powinny być wskazane
formalne ścieżki przyznawania i rozliczania tego
typu dotacji np. formuła analogiczna do
formuły inicjatywy lokalnej opisanej w UDPPiW
(stosowana w DL Inicjatyw Działaj Lokalnie), by
uniknąć problemów formalnych.
3. obecnie operator ponosi pełną
odpowiedzialność za problemy, które zaistniały
nie z jego winy.

3. Warto rozważyć przeniesienie
odpowiedzialności na operatora i beneficjenta.

4. Regulamin nie precyzuje czy grantobiorcy
operatorów regionalnych mają wnieść wkład
dodatkowy do projektu.

Tworzenie i
wspieranie
porozumień
(sieci)organizacji
pozarządowych

c Partnerstwo sprzyja
rozwojowi kapitału
społecznego , co jak
wynika z badań nie jest
naszą najmociejszą
stroną. Powoduje
uruchomienie
mechanizmu myśłenica
o "współnym" nie
wyłącznie o "swoim".
Uwaga częściowo uwzględniona. Co prawda
kategorie nie zostały połączone, ale został ustalony
wspólny limit.

Uwaga odrzucona. Nie ma takiej konieczności.
W opinii IZ wystarczy umowa z liderem grupy
nieformalnej. Niemniej jednak operator może
zdecydować, iż podpisywać będzie umowę z kilkoma
liderami takiej grupy.

Uwaga odrzucona. Zaproponowany zapis ma na celu
zmobilizowanie operatorów do:
a) Profesjonalnego wyboru ofert
zapewniających poprawną realizację
zadania,
b) Skonstruowania umowy z podmiotami,
które otrzymają mikrodotację, w sposób
umożliwiający operatorom
wyegzekwowanie nierozliczonej dotacji.
To prawda. Regulamin świadomie tego nie
precyzuje. Operatorzy będą mogli o tym
zdecydować.
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74.

Paweł Wilk - Ełckie
Stowarzyszenie
Aktywnych STOPA

tak, kwotowy i
liczbowy

tak

tak

ograniczenia dla organizacji o bardzo dużym
budżecie, np. powyżej 3 mln zł rocznie, w
szczególności wykluczające fundacje
korporacyjne – jako kryterium strategiczne

organizacje składające wniosek do Priorytetu 1
powinny móc też złożyć wniosek do innego
komponentu.

organizacje składające wniosek do Priorytetu 1
powinny móc też złożyć wniosek do innego
komponentu.
w pkt. 10 jest info, ze Minister może dysponować
pulą 10% środków i przyznać z tych pieniędzy
dotacje projektom, które spełniły wymagania
merytoryczne i formalne, ale dotacji nie
otrzymał. 10% to kwota ok. 5 mln zł. ta kwota
powinna być zmniejszona do 5% lub nawet
mniejszej.

nie, powinno
tak, zdecydowanie nie wiem
a, b, c, d
zostać
tak.
przeprowadzone
działanie
animacyjne (np. za
pomocą Urzędu
Marszałkowskiego)
w celu wyłonienia
operatora lub
operatorów
regionalnych
jak sama nazwa wskazuje, powinien być to
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
fundusz dla inicjatyw obywatelskich, a nie
uznane za najistotniejsze.
organizacji zakładanych i wspieranych przez
korporacje, które mają stałe źródło
finansowania.
Powinien być wspierany rozwój lokalny a nie
rozwój wielkich organizacji ogólnopolskich,
mających większe możliwości pozyskiwania
środków, np. z 1%
często organizacje dbające o rozwój lokalny
Uwaga odrzucona. Nie ma uzasadnienia, aby
mają szeroką ofertę dla swoich beneficjentów - odchodzić od ogólnej zasady jeden podmiot – jedna
szkolenia, doradztwo, granty, działania
oferta. Ze względu na ograniczone środki IZ stoi na
partnerskie - powinno się otworzyć dla nich
stanowisku iż, jeden podmiot powinien w jednym
możliwość aplikowania w priorytecie 1 oraz w
konkursie uzyskać najwyżej jedno dofinansowanie.
innym komponencie.
j.w.
j.w.

zbyt duża kwota pozostająca w gestii Ministra,
poza komisją

Uwaga odrzucona.
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
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niejasne definicje: gr. nieform.,gr. samopomoc.

Płynna zmiana proporcji (ranty i reszta) pozwoli
operatorom zbudować silne podstawy
stabilnego operatora/lokalnej organizacji
grantodawczej i zbudować dobre relacje z
darczyńcami, którzy z czasem będą mogli
przejąć na siebie większe finansowanie
konkursu dla organizacji pozarządowych i grup.
Ponadto obowiązek przyznania grantów
gr.nieformalnym w 2015 r. powoduje
zwiększone koszty zarządzania konkursem
(monitoring i zabezp.właściwego wykonania
zadania)

w 2014 operator ma b. duże środki na najkrótszy
czas, przesunąć cz. środków na 2015. I rok
najtrudniejszy, pilotażowy. Tab. 3 – płynny wzrost
puli na granty: 60%, 70%, 80%.
wskazać formalnie jak trzeba rozliczać
mikrodotacje z gr. nief.- umowa z 3 os.
Przenieść odpowiedzialność na operatora i
beneficjenta – niech benef,odp.za swoje błędy.

Uwaga odrzucona. Dla zdecydowanej większości
uczestników konsultacji te definicje są jasne.
Definicje te zostały ustalone na takim poziomie
ogólności, aby uwzględnić różnorodność
proponowanych rozwiązań w składanych ofertach.

Uwaga odrzucona. Nie ma możliwości przesunięcia
części budżetu na kolejny rok. Wysokość alokacji na
rok została ustalona na poziomie Programu FIO na
lata 2014-2020.

Uwaga odrzucona. Beneficjent odpowiada na swoje
błędy przed operatorem. Zaproponowany zapis ma
na celu zmobilizowanie operatorów do:
a) Profesjonalnego wyboru ofert
zapewniających poprawną realizację
zadania,
b) Skonstruowania umowy z podmiotami,
które otrzymają mikrodotację, w sposób
umożliwiający operatorom
wyegzekwowanie nierozliczonej dotacji.

Czy grantobiorcy operatorów mają wnieść wkład
dodatkowy do projektu?
75.

Fundacja "Maraton
Warszawski"

nie ma takiej
potrzeby

-

Tak

nie

nie

Wypracowanie
rozwiązania
pozwalającego na
stworzenie
reprezentacji III
sektora,
niezależnego od

c

66

nie wyodrębnianie komponentu organizacji
rzeczniczych i strażniczych
zmniejszenie kwoty na komponent działań
systemowych
76.

Sejmik Organizacji
Pozarządowych
Województwa
KujawskoPomorskiego

-

-

-

Proponowany zapis uzupełniający:
„W przypadku projektów partnerskich potencjał
organizacyjny i finansowy oferenta liczony jest łącznie z
potencjałem wszystkich partnerów.”

Konieczne jest doprecyzowanie procedury.
Skreślenie punktu 9, zmniejszenie alokacji w pkt.
10 do 5 %
Wprowadzenie pojęcia „listy rezerwowej”, do
wykorzystania także przy resztówkach. „W
przypadku uwolnienia środków wynikającego z …
dofinansowanie otrzymują projekty znajdujące

władz politycznych
i uwzględniającego
zróżnicowanie
organizacji (a nie
tylko dużych lub
zrzeszonych
podmiotów).
Te organizacje mogą startować w ogólnym
Uwaga odrzucona. Ze względu na szczególny
konkursie, gdzie decyduje jakość i pożyteczność charakter działań strażniczych wyłonienie operatora
projektu, a nie rodzaj działalności.
jest wskazane.
Kwota 1 mln. zł. jest zdecydowanie za duża na
Uwaga częściowo uwzględniona. Kwota na
przeprowadzenie takiego projektu.
komponent została zwiększona, ale na projekt
zmniejszona (zrealizowane zostaną 3 projekty).
Sugerujemy jak
największą
swobodę przy
konstruowaniu
budżetu - różna
charakterestyka
organizacji
powoduje różnice
w proporcjach
poszczególnych
grup kosztów, a
ważny jest
osiągnięty rezultat.
Brak definicji, czy potencjał partnera będzie
Uwaga uwzględniona.
wliczany do potencjału organizacji składającej
wniosek. Ma to zasadnicze znaczenie w
przypadku oceny zasobów, a w przypadku
konkursu na operatorów także przy określaniu
wymaganego budżetu w poprzednich latach.
Obecna procedura umożliwia interpretację
Uwaga odrzucona.
zapisów w różny sposób, co będzie miało
Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
wpływ na listę dofinansowanych projektów.
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
Redukcja środków leżących w gestii ministra.
kierunkowych rekomendacji.
Resztówki stanowią znaczącą część budżetu – w Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
2013 roku ponad 8%, ich dystrybucja powinna
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
być sprawiedliwa.
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
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77.

Fundacja Pracownia
Badań i Innowacji
Społecznych
"Stocznia"

się na pierwszym i kolejnych miejscach listy
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
rezerwowej. Stosowana jest procedura opisana w
publicznego.
punkcie 12, str. 29.”
(Str. 36 Część B 1. Podmioty uprawnione do
Otwarcie priorytetu na partnerstwa
Uwaga przyjęta.
realizacji zadań) "W przypadku oferty
wielosektorowe.
partnerskiej wymagania te uznaje się za
spełnione jeżeli dopełnił ich przynajmniej jeden z
partnerów lub partnerzy spełniają je łącznie."
Nie mamy
W naszym
Wydaje nam się, że Tak, jak najbardziej To chyba rozsądne Takich kwestii jest
c, d (O tym będziemy
zdecydowanego
przekonaniu,
jest to rozsądne.
rozwiązane.
więcej:
chcieli powiedzieć
zdania w tej
warto go zwiększyć Może się okazać,
Generalnie, jak już a) stałe, zw. z
więcej w czasie
sprawie, ale
do 150 000 lub
że część z
wspominaliśmy, im istotnymi
spotkania w najbliższą
wydaje nam się, że nawet w
oferentów
mniej sztywnych
funkcjami zw. z
środę (tu jest to nie
nie powinno się
wyjątkowych
przygotuje projekt,
wymogów i
całością lub
możliwe ze względu na
wprowadzać
sytuacjach 200 000 którego cele mogą
limitów
znaczną cz. sektora narzucony przez
nadmiernych
zł. Oczywiście
być osiągnięte
związanych z
- wsparcie już
Państwa limit znaków).
ograniczeń, o ile
wszystko zależy od dopiero w tak
realizacją tego
prowadzonych
/ Zdecydowanie
faktycznie są to
projektu, ale
długiej
rodzaju
działań np. funkcja jesteśmy
odrębne oddziały
nadmierne
perspektywie.
przedsięwzięć, tym informacyjna
przeciwnikami
terenowe.
wprowadzanie
Wydaje nam się, że
lepiej.
(ngo.pl, kwartalnik sterowania poprzez
różnego rodzaju
warto stworzyć
III sektor), badania "punkty za
ograniczeń i
możliwie szerokie
(regularne badanie pochodzenie" czy
limitów nie jest
możliwości i dać
kondycja sektora
posiadanie małego
wskazane. Może
swobodę wyboru
organizacji pozarz.) budżetu. Nigdzie w
się okazać, że
potencjalnym
b) "sprawy do
regulaminie nie
któraś z ofert
oferentom.
załatwienia", np.
wyjaśnione dlaczego
będzie dotyczyła
działania informtakie kryteria Państwo
projektu
prom zw. z nowym proponują. Te mniejsze
prowadzonego na
rozporz. o wzorze
organizacje będą
większą skalę,
oferty, umowy i
przecież przede
wymagającego
sprawozdania,
wszystkim korzystać z I
większych
działania informkomponentu, więc ich
nakładów.
szkol zw. z
premiowanie w
I tak budżet
wykorzystaniem
pozostałych wydaje
podlega ocenie
bezpłatnego czasu
nam się niejasne. W
ekspertów, więc
antenowego dla
konsekwencji
ryzyko nadmiernie
OPP i umiejętnym
zmniejsza się szanse
"rozbuchanych"
tworzeniem
ngo z miast czy o nieco
budżetów
kampanii społ.
większym od mediany
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względem
zaplanowanych
działań może być
ograniczone na
tym etapie.
Wprowadzone w regulaminie zasady związane z
wymaganym wkładem własnym nie zostały
poparte żadnymi argumentami, wiec trudno
zrozumieć z czego wynikają.
Wydaje się, absolutnie wystarczający będzie
jednolity poziom 10% wkładu własnego i
dopuszczenie przynajmniej 5% wkładu
osobowego.

Jeśli dobrze rozumiemy, Państwa propozycja jest
taka, żeby kryterium partycypacja/aktywizacja
było stosowane we wszystkich priorytetach. Nie
jest ono do końca jasne, ale w naszym
przekonaniu nie powinno obowiązywać we
wszystkich priorytetach

budżecie. A przecież
one mogą
zaproponować równie
potrzebny i dobry
projekt.
Nie jest absolutnie jasne dlaczego przy
większych dotacjach (od 100 tys. zł) nie jest
możliwy wkład własny osobowy ani dlaczego
organizacje sięgające po największe dotacje
muszą się wykazać aż 20% wkładu własnego
finansowego. W naszym przekonaniu jest to
działanie niepotrzebnie dyskryminujące
potencjalnych realizatorów większych
projektów. Nie we wszystkich przypadkach
możliwe będzie zdobycie aż tak dużego wkładu
finansowego czy to z innych źródeł czy z
własnych środków.
(np. można sobie wyobrazić bardzo dobry i
przydatny projekt systemowy niespełniający
tego kryterium)

Nie jest jasne co to znaczy, że wkład własny
będzie jednym z kryteriów w ocenie
merytorycznej.

Czy to oznacza, że im więcej tym lepiej? Czy
źródło jego pochodzenia ma znaczenie?
Proponujemy to przenieść do kryteriów
formalnych (czy oferent zadeklarował
wystarczający wkład własny)

Nie jest zrozumiałe:
a) dlaczego oferty muszą obejmować całe
województwo
b) dlaczego diagnoza, którą muszą przedstawić

a) równie dobrze (a nawet lepiej) mogą być
wykorzystane te środki na szczeblu
subregionalnym. Wydaje się, że obecne zapisy
dyskryminują wiele obecnie działających

Uwaga uwzględniona.
Regulamin konkursu nie jest jednak miejscem, w
którym może się znaleźć uzasadnienie dla wszystkich
zaproponowanych rozwiązań (objętość powinna być
ograniczona).

Kryterium to wynika z zapisów programowych
(„Projekty realizowane w ramach PFIO muszą
zakładać zaangażowanie społeczności lokalnej
w działania projektowe, a organizacje pozarządowe
powinny w ramach realizacji projektu zbliżać
się w swoich działaniach do obywateli). Jednakże
zgodnie z projektem Regulaminu nie dotyczy
Priorytetu 1, ani komponentów.
Uwaga uwzględniona. Wkład własny został usunięty
z kryteriów oceny merytorycznej.
Co prawda zgodnie z art. 15 ust. 1 UoDPPioW „Organ
administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert
uwzględnia planowany przez organizację
pozarządową (…)udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł”, ale jest to weryfikowane automatycznie
(generator blokuje oferty, w których zakładany
wkład własny jest niższy od założonego).
Uwaga a – odrzucona, uwaga b – przyjęta.
a)
- Dzięki ofertom obejmującym województwo
minimalizujemy ryzyko niewyłonienia operatora dla
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78.

Stowarzyszenie
"Bezpieczny Powiat

oferenci ma dotyczyć wyłącznie funkcjonowania
trzeciego sektora

lokalnych organizacji grantodawczych (choćby
tych w ramach Działaj Lokalnie)
b) diagnoza powinna dotyczyć także, a może
przede wszystkim aktywności obywatelskiej i
inicjatyw lokalnych na danym terenie, a nie
wyłącznie III sektora, tym bardziej, że mini
granty mogą otrzymywac także grupy
nieformalne

Wydaje się, że alokacja na ten komponent ( w P
III) powinna być większa.

Przedmiotem wsparcia nie powinny być
organizacje rzecznicze czy strażnicze, ale tego
rodzaju przedsięwzięcia. Inaczej pojawią się
rozliczne problemy interpretacyjne.

Nie.
Wprowadzenie

tak

tak

W tym miejscu dodamy jeszcze (wcześniej ze
względu na limit znaków nie było to możliwe),
że dobrym tropem do identyfikacji kluczowych
kwestii, które powinny być przedmiotem
wsparcia w tym komponencie może być lista
tematów projektów systemowych w Programie
Obywatele dla Demokracji, które nie sa
reprezentowane w II turze wyboru, a więc już
na 100% nie będą z tych środków finansowane,
a są ważne i są efektem szerokich konsultacji w
sektorze.
tak
Wydaje się to
logiczne. Tak

jakiegoś regionu (objęcie wsparciem całego obszaru
kraju to realizacja zasady równości szans). W
przypadku wyboru operatorów na poziomie
subregionalnym to ryzyko byłoby o wiele większe.
- Poziom wojewódzki nie jest w najmniejszym
stopniu dyskryminacją, gdyż nic nie stoi na
przeszkodzie, aby oferty składane były w
partnerstwie przez kilka lokalnych organizacji
grantodawczych (co więcej, partnerstwo będzie
brane pod uwagę przez ZOP)
b)
diagnoza nie będzie dotyczyć tylko III sektora. Nowy
zapis: „diagnozę dotyczącą: funkcjonowania
trzeciego sektora, aktywności obywatelskiej i
inicjatyw lokalnych”
Uwaga częściowo uwzględniona.
Komponent zmieni nazwę na „Komponent Działań
Rzeczniczych i Strażniczych”. Kwota alokacji nie
ulegnie jednak zmianie, gdyż alokacja na Priorytet
jest ograniczona. Komponent organizacji
rzeczniczych i strażniczych jest nowością.
Zaproponowana kwota umożliwi jego
sprawną realizację. Decyzja w sprawie kontynuacji
funkcjonowania tego komponentu od 2017 r. i
przeznaczonej kwoty zapadnie z uwzględnieniem
efektów realizacji i zdiagnozowanych potrzeb.
Uwaga omówiona przez Komitet SterującoMonitorujący, który ustalił ostateczną listę tematów
do tego komponentu.

Kształcenie kadr
organizacji.

a, c (Potrzeba wsparcia
dla organizacji z małych
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Hrubieszowski"

79.

80.

CPT

STOWARZYSZENIE
FEDERACJA
ZIELONYCH W
BIAŁYMSTOKU/w
likwidacji
Fundacja Towarzystwo
Ulepszania Świata

limitu naruszało by
zasadę równości.

tak

naprawdę są to te
same koszty.

tak

tak, bardzo ułatwi
to realizację
projektu

•
Oferent w ciągu ostatnich trzech lat
realizował co najmniej raz program polegający na
przekazywaniu dotacji (...)
zamienić na
•
Oferent w ciągu ostatnich trzech lat
realizował co najmniej raz program polegający na
przekazywaniu dotacji bezpośrednich lub udzielał
grantów rozwojowych w ramach działania 5.4.2
oraz średnia kwota jego przychodów za ostatnie
trzy lata ujęta w sprawozdaniu rocznym stanowi
nie mniej niż 50 % wnioskowanej dotacji.
nie
nie
tak
Ponieważ termin ostatniego dnia konsultacji
12.01.2014 r. wyznaczono wbrew prawu na dzień
ustawowo wolny od pracy (niedziela) należy
powtórzyć konsultacje z prawidłowo
wyznaczonym terminem (prawidłowy termin mija
13.01.2014 r. w poniedziałek)
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks
postępowania administracyjnego: Rozdział 10
Terminy § 4. Jeżeli koniec terminu przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień
terminu uważa się najbliższy następny dzień
powszedni.
W związku z powyższym wnioskujemy o
powtórzenie konkursu po zmianie zasad na

Nie bo nie znają
one specyfiki
regionu.

Tak, będzie łatwiej
rozliczać

Gro organizacji udzielało wsparcia w ramach
działania 5.4.2 gdzie nie było przekazania
środków a jedynie finansowanie faktur
przyniesionych przez organizacje (z powodów
formalnych).

tak

środowisk oraz
premiowanie
umiejętności
pozyskiwania
partnerów dla realizacji
pomysłów organizacji).

tak

Nic. szkoda
c
środków. I tak są
za małe na
sensowne
opracowania.
Uwaga odrzucona.
Oferent musi mieć doświadczenie w realizowaniu
programu dotacyjnego, ponieważ w ramach
priorytetu 1 jego zadaniem będzie przekazywanie
dotacji.

tak
Uwaga odrzucona. Prawo nie określa terminu na
konsultacje społeczne regulaminu konkursu.

Uwaga odrzucona. Nie odnosi się do treści
Regulaminu.
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81.

Katarzna Batko-Tołuć i
Szymon Osowski,
Członkowie Zarządu
Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska

zgodne z polskim prawem.
Wniosek o unieważnienie WSZYSTKICH
konkursów i ich powtórzenie z poprawnym
zapisem
Wniosek o wypłatę wnioskowanych przez
Stowarzyszenie dotacji nie wypłaconych do tej
pory z powodu naruszenia prawa
Nadmiernie skomplikowanie procesu składania
wniosków powoduje podejrzenia korupcyjne i
wymaga uproszczenia, dostosowania zasad do
obowiązującego w Polsce prawa. Z tych
niezależnych od Stowarzyszenia powodów często
nie byliśmy w stanie złożyć wniosku w
OKREŚLONYM WBREW POLSKIEMU PRAWU
terminie
Co ważne możliwe i wskazane jest
przeprowadzanie konkursów wyłącznie w wersji
elektronicznej bez wersji papierowych
np. konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
na współorganizację wydarzeń informacyjnych o
funduszach UE
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialani
apromocyjne/Strony/zasady_wspolpracy_z_part
nerami_spol_gosp_180810.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Wiadom
osci/Strony/Zasada_wspolorganizacji_III_nabor_k
onf_wydarzenia_info_promo_150910.aspx
nie
Zależy od projektu, tak
są takie dla których
jest to kwota
niewielka.
Kryterium strategiczne - jawności
Jeśli organizacje strażnicze mają mieć większe
znaczenie niż dotychczas, nie można ich
projektów sprowadzać do poziomu z lat 20042008.) Proponujemy zwiększenie dotacji
analogicznie do całego FIO.

Uwaga odrzucona. Nie odnosi się do treści
Regulaminu.

Uwaga odrzucona. Nie jest to wskazane z przyczyn
organizacyjnych.

tak

Mogą być
Prawdziwa
d
połączone, ale do
dyskusja o etyce,
kategorii kosztów
niezależności i
mamy inne
wiarygodności
zastrzeżenia.
sektora.
Organizacje mają z tym poważny problem i
Uwaga odrzucona – zaproponowane kryteria zostały
dlatego nie mają wiarygodności społecznej.
uznane za najistotniejsze.
Wystarczy spojrzeć na dotacje Fundacji im.
W związku z ograniczoną - przez zapisy Programu FIO
Stefana Batorego z lat 2011-2012 aby
- wysokością alokacji na priorytet 3, zwiększenie
sprawdzić, że dla organizacji ogólnopolskich
kwoty na komponent oznaczałoby zmniejszenie
oscylowały one od 65 do 200 tys. zł zależnie od
kwoty na pozostałe działania przewidziane w tym
specyfiki projektu i od 30 do 120 tys. dla
priorytecie.
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Rekomendacja: Osiągnięcie wskaźnika produktu
wymaga w tym wypadku zwiększenia całego
budżetu do 2,5 miliona złotych rocznie (biorąc
pod uwagę, że projektu mogą trwać kilka lat,
odliczyć trzeba koszy operatora i na przeciętny –
kilkuletni - projekt należałoby przeznaczyć 250
tys. zł).

Proponujemy wprowadzenie do Komponentu dla
organizacji strażniczych i rzeczniczych możliwości
dofinansowania małych inicjatyw oraz grup
nieformalnych na zwór Komponentu 1 poprzez
mikrodotacje (str. 36 Regulaminu). To
pozwoliłoby się rozwijać inicjatywom strażniczym
na poziomie lokalnym.

organizacji lokalnych
(http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjn
e/demokracja_w_dzialaniu/modul_artykuly_6/
dotacje_20102011
Kwota 50 tys. zł wydaje się być jedynie
wynikiem próby osiągnięcia wskaźnika
produktu zaplanowanego w Programie FIO – na
poziomie 58 nowych organizacji w 2020 roku.
Jeżeli finansowanie pozostałoby na tym samym
poziomie, to przy dotacji 50 tys. zł – taki
właśnie wskaźnik zostanie osiągnięty. Cel
jakościowy – jakim jest wzrost znaczenia
organizacji strażniczych – na pewno nie
zostanie dzięki FIO osiągnięty przy
pozostawieniu wysokości alokacji.
Proponowane przez nas rozwiązanie jest
rozsądnie i niedyskryminujące. Daje szansę na
równe szanse organizacji strażniczych i
rzeczniczych.
Z naszego doświadczenia wynika, że organizacje
można podzielić na kilka grup:
Organizacje ogólnopolskie – zajmujące się
strażnictwem lub problemami grup
mniejszościowych, ochroną środowiska,
rozliczalnością władzy etc., które dostrzegają w
strażnictwie potencjał wzmacniający ich
dotychczasową działalność.
Organizacje lokalne, które nie tylko monitorują
władze, ale też pełnią inne role. By zachować
niezależność i bezstronność, nie korzystają z
pieniędzy gminnych, co utrudnia ich
funkcjonowanie. Równocześnie w
ogólnopolskich konkursach dotacyjnych muszą
konkurować z dużymi organizacjami
„centralnymi”.
Lokalni aktywiści, którzy działają samotnie.
Osoby o wysokich kompetencjach, ale niemal
pozbawione zaplecza organizacyjnego i

Komponent organizacji rzeczniczych i strażniczych
jest nowością. Zaproponowana kwota umożliwi jego
sprawną realizację. Decyzja w sprawie kontynuacji
funkcjonowania tego komponentu od 2017 r. i
przeznaczonej kwoty zapadnie z uwzględnieniem
efektów realizacji i zdiagnozowanych potrzeb.

Uwaga odrzucona.
Zgodnie z Programem w Priorytecie 1 wspierane
będą grupy nieformalne.
Nie ma przeszkód, aby takie grupy realizowały
zadania z zakresu strażnictwa i rzecznictwa.
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Naszym zdaniem nie ma konieczności stawiania
wymogu posiadania doświadczenia w działalności
strażniczej dla operatora Komponentu.
Proponujemy wykreślenie punktu: operatorem
może być jedynie podmiot, który realizował
wcześniej przedsięwzięcia z zakresu działalności
strażniczej lub rzeczniczej.

Rekomendowalibyśmy następujące rozumienie
działań strażniczych:
Celem działań strażniczych jest poprawianie
funkcjonowania administracji i podnoszenie
poziomu odpowiedzialności i zgodności z prawem
działań wszelkich władz. Sprawdzanie jaka jest
rzeczywistość w obszarze zainteresowania
strażników jest niezbędnym, ale też zaledwie
wstępnym działaniem. Chodzi o to, aby po
stwierdzeniu ewentualnych problemów
podejmować działania naciskające na władze i
administrację, aby ta wprowadziła niezbędne
korekty i zmiany poprawiające sytuację.
Strażnik monitoruje (bada, przygląda się) jak
wygląda sytuacja w obszarze, który go interesuje.
Po stwierdzeniu jakie są problemy i od jakich
konkretnych decydentów zależy zmiana,
podejmuje działania na rzecz zmiany. Te dzielą
się na trzy typy. Prawne – gdy strażnik składa
skargi do sądu, do organów kontrolnych,
wnioskuje o wprowadzanie nowych rozwiązań na
podstawie istniejącego prawa. Polityczne – gdy
strażnik odkrywa, że potrzebne jest

wsparcia.
Ta ostania grupa nie otrzymuje żadnego
wsparcia. Wydzielenie komponentu jest dla niej
prawdziwą szansą na rozwój, a dla lokalnych
społeczności na zmiany stosunków władza –
obywatel.
Przydzielanie dotacji a działalność
strażnicza/rzecznicza to rożne typy
kompetencji. Obawiamy się też, że będzie to
wymóg, którego spełnienie może rozbijać się o
definicje.
Ze swojej strony możemy zaoferować
nieodpłatne wsparcie operatora Komponentu i
podzielenie się doświadczeniem oraz
przygotowane ekspertów do oceny - jeżeli
zajdzie taka potrzeba.
Definicje przyjęte w Regulaminie wykluczają
sfinansowanie strategii działań w interesie
publicznym. Z przytoczonej definicji organizacji
strażniczej wynika bowiem jedynie, że może
ona prowadzić monitoring lub działania
kontrolne:
Organizacja strażnicza – organizacja, której
przedmiotem działania jest obywatelska
kontrola działań władz publicznych lub
obywatelska kontrola etyki działania wielkiego
biznesu (str. 48 Regulaminu).
Jednocześnie dodaje się propozycję definicji
organizacji rzeczniczej:
Organizacja, której przedmiotem działania jest
reprezentowani interesów poprzez artykulację
ich interesów społecznych i wywieranie nacisku
na instytucje (publiczne i prywatne) w celu
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu tych
instytucji w obszarach, które przez
wywierających nacisk uznawane są za ważne
(str. 48 Regulaminu).
Brakuje odniesienia do interesu publicznego –
takiego jak np. ochrona wolności słowa,

Uwaga uwzględniona. Punkt ten został wykreślony.
W karcie oceny mocno punktowany jest potencjał,
przy ocenie którego będzie miało znaczenia w tego
typu działaniach, ale jego brak nie będzie
dyskwalifikujący.

Uwaga częściowo uwzględniona. Do obu definicji
dodano „działająca w interesie publicznym”.
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wprowadzenie nowego prawa lub jego zmiana,
aby naprawić sytuację. Wtedy musi zachęcić
polityków do działania poprzez rozmowy,
spotkania konferencje, przedstawianie ekspertyz.
Społeczne/publiczne – gdy do zmiany potrzebny
jest nacisk w postaci demonstracji, marszy,
masowego wysyłania listów. Czasem też
wyróżnia się działania edukacyjne skierowane do
decydentów, czyli np. warsztaty skierowane do
urzędników.
Proponujemy nie rozdzielać procentowo alokacji
na działania strażnicze i rzecznicze - poprzez
przeznaczenie 45% budżetu osobno na działania
strażnicze i 45% na działania rzecznicze.

prywatności, wolności zgromadzeń czy wolności
słowa.

Rekomendujemy wykreślenie na stronie 48
paragrafu zdania Operator zakładając dystrybucję
środków powinien przyjąć zasady gwarantujące
wysoką jakość projektów, tak, aby podejmowane
działania nie paraliżowały pracy administracji
publicznej i przyczyniały się do rozwiązywania
konkretnych problemów. Wyniki działalności
strażniczej i rzeczniczej powinny być publikowane
na stronach organizacji realizujących projekty lub
operatora.

Standardy realizacji projektów strażniczych są
opisane – istnieje karta zasad organizacji
monitorujących działania organizacji
monitorujących i można się do niej odwołać
http://watchdog.org.pl/80,370,karta_zasad_org
anizacji_monitorujacych_dzialalnosc_administr
acji_publicznej.html
W punkcie III.6 niniejszego listu proponujemy
też egzekwowanie obowiązującego w Polsce
prawa –dotyczącego informacji publicznej. To
dotyczy publikowania danych o projekcie.
Natomiast wspomniany paragraf na stronie 48
jest niejasny, wieloznaczny i będzie powodował
niepewność operatora co do stawianych mu
wymagań.
Wynika to z kwestii od nich w dużej mierze
niezależnych – przebiegu procesu
legislacyjnego, terminowości administracji,
problemów systemowych we wprowadzaniu
zmian. Np. monitoring nowelizacji ustawy o
dostępie do informacji publicznej trwał od 2008
do 2011 roku:
http://informacjapubliczna.org.pl/18,zmiany_w
_prawie.html, a sprawa Antykorupcyjnej

W punkcie 12 na stronie 51 regulaminu napisane
zostało zadanie zlecone organizacji rzeczniczej /
strażniczej może być realizowane w roku
budżetowym 2014 albo 2015 (musi skończyć się
w tym samym roku, w którym udzielona została
dotacja na jego realizację).
Rekomendujemy wykreślenie tego punktu. Cechą
charakterystyczną organizacji strażniczych i
rzeczniczych jest długotrwałe działanie na rzecz

Działania rzecznicze są następstwem
monitoringu i stanowią część działań
strażniczych. Podział jest sztuczny.

Uwaga częściowo uwzględniona. Działania rzecznicze
nie muszą być następstwem działań strażniczych
(monitoringu). Podział został jednak złagodzony.
Minima zostały obniżone do 30% na każdy z typów
działań.
Uwaga częściowo uwzględniona. Zasady zawarte w
karcie zasad organizacji monitorujących zostały
dopisane do Regulaminu.

Uwaga odrzucona. Operator realizując projekt
wieloletni zobowiązany jest do złożenia
sprawozdania częściowego do 30 stycznia kolejnego
roku. W takim sprawozdaniu musi przedstawić jak
zostały wykorzystane dotacje, które przekazał w
ramach regrantingu. W związku z tym powinien
przyjąć sprawozdania od organizacji rzeczniczych i
strażniczych. Konieczność takiego rozliczenia
projektów wynika z zasady roczności budżetu.
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zmiany.

Na str. 28 Regulaminu czytamy, iż minister może
dokonać oceny strategicznej i zdecydować o
dofinansowaniu wniosków na kwotę stanowiącą
10% rocznej alokacji, czyli ok. 6 mln.
Proponujemy poprawienie kryteriów
strategicznych, aby realizowały one jakikolwiek
strategiczny cel i nie były takimi jedynie z nazwy
Proponujemy następujące opisanie działań w
Kategorii III: Specyficzne koszty realizacji projektu
– koszty szkoleń (np. zakwaterowanie,
wyżywanie, przejazdy), koszty kampanii
skierowanych do obywateli i angażujących ich do
działania (np. narzędzia internetowe, ulotki,
plakaty, materiały na happeningi itp.), koszty
ekspertów, pisania tekstów, spraw sądowych
realizowanych w interesie publicznym,
nagrywania wydarzeń i inne działania – zależnie
od specyfiki projektu.

Zwracamy uwagę, że nałożenie kwoty 5% na
promocję, może spowodować sporo problemów
formalnych.
Proponujemy całkowite skreślenie kategorii VII.

Koalicji Organizacji Pozarządowych AKOP
związania z tzw. tarczą antykorpcyjną – 28
miesięcy
http://www.akop.pl/public/files/Czy%20pos%C
5%82owie....25.04.12.pdf (str. 27-29 publikacji).
Na pojedyncza zmianę organizacja strażnicza, w
swojej rzeczniczej kampanii pracuje latami. W
związku z tym to właśnie te organizacje
powinny otrzymywać środki na wiele lat, jeśli
ich działania mają być znaczące.
Nie jest jasne jaka strategia jest wspierana
dzięki kryteriom strategicznym stosowanym
przez Ministra.

Obecnie wiele zadań jakie mogłyby być
realizowane w projektach jest niemożliwa do
sfinansowania ze względu na sformułowanie:
związane z uczestnictwem bezpośrednich
adresatów: Kategoria III - Koszty związane z
uczestnictwem bezpośrednich adresatów
zadania (w tym np. materiały szkoleniowe,
wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu,
odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd
beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w
konkursach itp.).
Ponadto istnieje obawa, że podane przykłady
mogą być przez ekspertów traktowane
zawężająco. Skoro podjęto wysiłek reformy
Programu FIO, nie byłoby dobrze zaniedbać
wprowadzanie adekwatnych zmian na poziomie
Regulaminu.
Z jednej strony w całym projekcie podkreślana
jest waga angażowania obywateli do działania.
To zaś wymaga ponoszenia kosztów
komunikacji. Nie ma pewności jak takie koszty

Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
Uwaga odrzucona. Takie koszty są kwalifikowalne.
Eksperci będą pod tym kątem przeszkoleni, aby nie
traktowali tego zawężająco.

Limit na poziomie 5% jest adekwatny do potrzeb
promocyjnych projektów realizowanych w ramach
FIO.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z
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Zwracamy uwagę na konieczność
uszczegółowienia opisu kosztów
niekwalifikowanych (str. 15 Regulaminu).
Proponujemy zapis uzupełniony o wyjątek koszty procesów sądowych. Czyli opis: „koszty
procesów sądowych, z wyjątkiem procesów w
interesie publicznym”.

82.

Jan Pękalski

Rekomendujemy wprowadzenie informacji o
możliwość finansowania kosztów Biuletyn
Informacji Publicznej: Kategoria IV - Koszty
funkcjonowania organizacji związane z realizacją
zadania – w stosownej części, przypadającej na
dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks,
opłaty pocztowe, czynsz, CO, koszty Biuletynu
Informacji Publicznej) – do wysokości 10%
wartości dotacji.
Nie
Tak. To powinno
tak
pozwolić do
dofinansowanie
większej liczby
projektów.

Minister powinien mieć max 5% do

kwalifikować będą eksperci – zwłaszcza przy
napisaniu np. wyrazu „ulotka” w promocji.
Ulotka zaś może służyć promocji projektu –
temu kto go sfinansował, jak też zachęceniu
mieszkańców do przyjścia na spotkanie.
Eksperci często nie przeprowadzają takich
analiz, a to skutkuje błędami których można
uniknąć inaczej formułując opisy kosztów.
W kosztach niekwalifikowanych mowa o
kosztach procesów sądowych. Tym niemniej
koszty procesów sądowych mogą być związane
z niewywiązywaniem się organizacji ze swoich
obowiązków, jak też mogą być realizowane w
interesie publicznym. W tym drugim znaczeniu
są kluczowe dla realizacji działań strażniczych,
ale i szerzej dla egzekwowania swoich praw
przez obywateli. Niezauważanie, że w Polsce
istnieją trzy władze i że obywatele mogą w
swoich działaniach odwoływać się do sądów,
będzie obniżało wartość Programu FIO i
deklarowanych celów w postaci wzmacnianiu
obywateli.
Prowadzenie BIP stanowi realizację wymogu
ustawy o dostępie do informacji publicznej.

nie

Nie ma takiej
potrzeby.

Większe środki byłyby w ogólnym konkursie.

pewnością można stwierdzić, iż limit ten pozwala na
realizację udanych przedsięwzięć.

Uwaga odrzucona. Przedstawione uzasadnienie jest
niewystarczające i nie uzasadnia potrzeby
finansowania kosztów prowadzonych postępowań
przed sądami powszechnymi.
Ponadto dotychczas był to koszt niekwalifikowalny, a
projekty z tego zakresu były realizowane poprawnie.

Uwaga częściowo uwzględniona. Finansowanie
kosztów BIP jest możliwe w kategorii IV. Informacja
na ten temat zostanie zamieszczona w dziale
„Najczęściej zadawane pytania”.

Żadna. Ten
komponent jest
niepotrzebny.
Środki te powinny
być rozdzielone w
ogólnym
konkursie.
Uwaga odrzucona.

a, b, c
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zadysponowania.

83.

Centrum Rozwoju i
Edukacji Młodzieży

Decyzja Ministra jest uwarunkowana oceną komisji
konkursowej z uwzględnieniem opinii ekspertów i jej
kierunkowych rekomendacji.
Sprawdzona
formuła
ograniczająca
decyzje
strategiczne do 10% alokacji umożliwia wsparcie
projektów strategicznie ważnych dla realizowanych
przez Ministra polityk publicznych w sferze pożytku
publicznego.
Proponuję zlikwidować ten komponent (str. 48) – Organizacje te powinny rywalizować na
Uwaga odrzucona. Ze względu na szczególny
Komponent organizacji rzeczniczych i
normalnych zasadach.
charakter działań strażniczych wyłonienie operatora
strażniczych
jest wskazane.
nie
tak, odpowiednia
tak, realizacja
nie
nie, nie widzimy
naszym zdaniem
b, c
programów
takiej potrzeby
komponent
wieloletnich byłaby
systemowy jest
znacznym
zbędny.
ułatwieniem dla
organizacji.
Organizacje związane z członkami Komitetu
Komitet Sterująco-Monitorujący ma tak duże
Uwaga odrzucona. Członkowie KSM nie są członkami
Sterująco-Monitorującego nie powinny być
uprawnienia, że dopuszczenie związanych z
komisji konkursowej i nie uczestniczą bezpośrednio
podmiotami uprawnionymi do startowania w
jego członkami organizacji do konkursu może
w procesie oceniania złożonych ofert, tym samym
konkursie FIO
zaburzyć zasady konkurencji. Jest to ryzyko,
nie przesądzają o rozstrzygnięciach w zakresie
którego powinno się próbować uniknąć
przyznanych dotacji.
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