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Konsultacje społeczne Regulaminu Konkursu FIO 2014 trwały od 30 września 2014 r. do 21 października 2014 r. W tym czasie 24 podmioty zgłosiły 
swoje uwagi. Uwagi przyjmowane były poprzez formularz zamieszczony na stronie www.pozytek.gov.pl oraz przez portal mamzdanie.org  
 
 
W formularzu zdane zostały 3 pytania pomocnicze. 
 
 

1. Czy powinna zostać zwiększona alokacja na projekty 2-letnie i 3-letnie – kosztem zmniejszenia środków pozostających na konkurs FIO 2016? 

2. Czy uzasadnione byłoby wprowadzenie kryterium strategicznego odnoszącego się do partnerstwa? 

3. W związku z nierównomiernym wykorzystaniem alokacji na poszczególne lata, co jest jednym z czynników ograniczających liczbę 

dofinansowanych projektów wieloletnich, DPP MPiPS proponuje wprowadzenie limitu dotacji do 100 tys. rocznie niezależnie od długości trwania 

projektu lub wprowadzenie limitu rocznego w sposób proporcjonalny do okresu trwania projektu w danym roku (rozwiązanie uwzględnione w 

projekcie Regulaminu na str. 11).  Które z tych rozwiązań jest lepsze? 

 

Zestawienie zostało opracowane na podstawie schematu, zgodnie z którym w pierwszym wersie – w trzech kolumnach - znajdują się odpowiedzi na 

3 pytania, a w drugim – również w trzech kolumnach – znajdują się w kolejności: zgłoszona uwaga, uzasadnienie i zakres uwzględnienia uwagi / 

wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej (IZ). Dla ułatwienia: 

 odpowiedzi na pytania zadane w formularzu zaznaczone zostały na żółto, 

 wyjaśnienia IZ zaznaczone zostały na zielono. 

http://www.pozytek.gov.pl/
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

1 Stowarzyszenie 
Młodych Animatorów 

Kultury / Daniel 
Stachuła – Prezes 

NIE TAK Proponowane w Regulaminie (proporcjonalne) 

- - - 

2 Stowarzyszenie Rodzin 
Chorych Na Zespół 
Marfana Oraz Inne 

Zespoły 
Uwarunkowane 

Genetycznie „Pomóżmy 
Naszym Dzieciom” / 

Jan Kawalec 
 

NIE TAK Proporcjonalnie  

Projekty dotyczące unikalnych /rzadkich 
zagadnień społeczno-socjalnych/ w skali 
ogólnopolskiej, gdyż nigdy nie będą mogły 
przebić się jako zbyt rozproszone w naszej 
populacji. / Ten priorytet znosiłby zasięg  
lokalny projektu/  np. wspieranie 
informacyjne i tworzenie grup wsparcia dla 
osób z rzadkimi schorzeniami 
genetycznymi . W odniesieniu do celów z 
najwyższym priorytetem społecznym 
ustalanych w danym roku. 

 Uwaga odrzucona. Priorytety zostały określone 
na poziomie Programu FIO na lata 2014-2020. 
Ich zmiana na poziomie Regulaminu nie jest 
możliwa.  
 

Projekt realizowany przez podmiot mający 
swoją siedzibę w gminie poniżej 50 tys. 
mieszkańców (GUS, 2012)” , za które 
organizacja może otrzymać dodatkowe 3 
pkt. 
Ten priorytet proponuję zmienić na inny 
dotyczący realizacji unikalnych działań w 
skali ogólnopolskiej. Powyżej w punkcie 2.  
przedstawiłem jedno z takich działań 
 
 
 
 
 

 Uwaga częściowo przyjęta. Zaproponowane 
kryterium strategiczne zostało zmodyfikowane 
w porozumieniu z Komitetem Sterująco-
Monitorującym. 

https://poczta.gd.pl/poczta/?_task=mail&_action=show&_mbox=INBOX&_uid=60987
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

3 Włocławskie 
Towarzystwo Naukowe 

/ dr Michał 
Pietraszewski 

- - - 

W ramach konsultacji proponuję 
zmodernizować w zakresie merytorycznym 
regulamin, w którym powinny znaleźć się 
wskazówki dla przyszłych beneficjentów i 
ekspertów oceniających na wzór np POIG 
Działanie 4.4. 
W programie IG istniał tzw. Przewodnik po 
kryteriach wyboru w którym zdefiniowane 
były wszelkie interpretacje regulaminu 
jasno wskazujące ile punktów będzie się 
należało Wnioskodawcy za konkretne 
kryterium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga odrzucona Zaproponowane 
rozwiązanie wpłynęłoby na zwiększenie 
objętości Regulaminu. Kryteria wyboru oraz 
karta oceny merytorycznej znajdują się już w 
Regulaminie. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

4 OR PCK Włocławek / 
Łucja Andrzejczyk 

NIE NIE Proponowane w Regulaminie (proporcjonalne) 

II kryterium podmiot, który nie otrzymał od 
2009r dofinansowania- składanie 
oświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy w przypadku oddziałów terenowych 
podmiotów legitymujących się jedną osobowością 
prawną- oświadczenie składa jednostka terenowa, 
czy jej”centrala” 

Dotyczy to między innymi  PCK -dopuszczono 
możliwość złożenia przez 4 max jednostki 
terenowe i jeżeli 3 jednostki nie otrzymały 
dofinansowania a jedna tak – to co w tej sytuacji – 
czy te 3 , które nie otrzymały dofinansowania 
składają oświadczenie i tym samym spełnia 
kryterium strategiczne ? czy też dofinansowanie 
jednej jednostki terenowej PCK lub „centrali” 
wyklucza z uzyskania punktów z tego kryterium? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddział terenowy traktowany jest jako 
oddzielny podmiot. Podobnie  było w 2014 r. 
Tzn. istotna jest liczba mieszkańców w 
miejscowości, gdzie znajduje się oddział. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

5 Stowarzyszenie 
Animatorów 

Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży / 

Aneta Lipiec 

TAK NIE - 

Projekt realizowany przez podmiot mający 
swoją siedzibę w gminie poniżej 50 tys. 
mieszkańców (GUS, 2012). / Postulujemy 
likwidację kryterium strategicznego dot. 
wielkości gminy, w której siedzibę ma 
organizacja. 

Nie widzimy uzasadnienia, dlaczego akurat 
gminy o wielkości do 50.000 mieszkańców 
miałyby być preferowane. Struktura 
uwarunkowań, które zmniejszają szanse 
organizacji na uzyskanie dofinansowania np. z 
FIO jest o wiele bardziej złożona i nic nie 
wskazuje na to, aby głównym kryterium 
różnicującym szanse była wielkość gminy. Ideę 
wsparcia słabszych organizacji o wiele lepiej 
wypełnia kryterium przychodu organizacji, które 
zostało już uwzględnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium budżetu poniżej 
mediany. Jest to mechanizm wyrównywania 
szans i podobnie jak pozostałe  kryteria ma 
służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

6 Stowarzyszenie 
Centrum Promocji i 
Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP / 
Dorota Surma 

NIE NIE Żadne 

Operatorzy lokalni, regionalni FIO 
realizujący projekty 3 letnie powinni zostać 
wyłączeni z grupy podmiotów 
nieuprawnionych do składania ofert w 
konkursie FIO 2015. 

Regranting wspiera inne organizacje 
pozarządowe poprzez zlecanie wykonywania 
określonych zadań mieszczących się we 
wszystkich, wymienionych w art. 4 UoDPPiW. 
Projekty realizowane przez lokalnych czy 
regionalnych operatorów są częścią systemu 
wdrażania Programu FIO, co potwierdza zakres 
zadań analogiczny do przypisanych Instytucji 
Wdrażającej (pkt. 8.1.2 Programu).  

Zakres zadań przypisanych Operatorom 
obejmuje bowiem m.in.: 

1) przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 
beneficjentów; 

2) dokonywanie wyboru projektów do 
współfinansowania i podpisywania umów 

z beneficjentami; 
3) monitorowanie realizacji poszczególnych 

projektów; 
4) weryfikację wykorzystania środków przez 

beneficjentów, w tym kontroli na miejscu; 
5) przechowywanie wszelkiej dokumentacji 

związanej z realizacją projektów, zgodnie 
z procedurami archiwizacji dokumentów 

programu. 
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi i zupełnie 

odmienny charakter projektów Organizacje 
pełniące funkcję Operatorów nie powinny być 
wyłączone z możliwości aplikowania o środki w 
ramach konkursu ofert FIO 2015. Operatorzy nie 
są bowiem bezpośrednim realizatorem projektów 
w ramach Priorytetu 1, a jedynie pośrednikiem w 
realizacji zadania. 

Uwaga odrzucona. 
W opinii DPP wszystkie podmioty realizujące 
projekty 3-letnie powinny być równo 
traktowane. Zaproponowane rozwiązanie 
zostało przedstawione Komitetowi Sterująco-
Monitorującemu. 
Komitet przyjął stanowisko DPP. Zapis z 
Regulaminy FIO 2014 pozostał obowiązujacy 
dla wszystkich. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

7 Fundacja Gospodarcza 
/ Małgorzata 

Makiewicz 

NIE NIE Równe limity 

Premia 3 pkt za projekt realizowany przez 
podmiot, który od 2009 r. nie otrzymał 
dofinansowania w ramach FIO jest 
nieuzasadniona. 

Skoro podmiot nie otrzymał dofinansowania w 
ciągu ostatnich 5 lat - oznacza to, że przedstawiane 
przez podmiot projekty nie znalazły uznania 
ekspertów je oceniających, lub że podmiot nie 
składał w tym okresie aplikacji. Żaden z tych 
faktów nie jest  powodem do wyrażania 
szczególnego poparcia przez przyznawanie 
dodatkowych punktów.  Jeżeli jakiekolwiek 
podmioty powinny być promowane, to raczej te, 
które w poprzednich latach uzyskały 
dofinansowanie i w sposób właściwy 
zrealizowały i rozliczyły projekty. 

Uwaga odrzucona. Zaproponowane kryterium 
ma służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem.  

Premia 3 pkt za projekt realizowany przez 
podmiot mający swoją siedzibę w gminie 
poniżej 50 tys. mieszkańców (GUS, 2012) 
jest niesprawiedliwa. 

Fakt, że podmiot ma siedzibę w małej 
miejscowości nie oznacza, że tam będzie 
realizował projekt, ani nie oznacza że ten projekt 
będzie jakościowo lepszy. Ponadto projekty o 
większej skali lepiej realizować w większych 
ośrodkach, z uwagi na lepszą dostępność dla 
uczestników. 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium budżetu poniżej 
mediany. Jest to mechanizm wyrównywania 
szans i podobnie jak pozostałe  kryteria ma 
służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Premia 3 pkt za projekt realizowany przez 
organizację, której roczny budżet za 2014 r. 
nie przekracza Mediany rocznego budżetu 
/dwukrotności mediany rocznego budżetu 
organizacji pozarządowych na rok 2010 
(Przychody ogółem  w połowie badanych 
podmiotów dysponujących środkami 

finansowymi nie przekraczały 25,4 tys. zł)1, 
lub przez organizację, której roczny budżet 
za 2014 r. nie przekracza średniego 
rocznego budżetu na rok 2010 (średnia 
arytmetyczna przychodów organizacji 
wyniosła 322,1 tys. zł) jest nieuzasadniona. 
 

Powinny decydować względy merytoryczne, 
ponadto podmioty o tak ograniczonych środkach 
budżetowych nie zapewniają bezpieczeństwa 
realizacji projektów. 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium siedziby. Jest to 
mechanizm wyrównywania szans i podobnie 
jak pozostałe  kryteria ma służyć dotarciu 
środków z FIO do nowych organizacji i do 
nowych grup beneficjentów nieobjętych do tej 
pory wsparciem.  

                                                        
1 

 � Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2010 r., pod red. K. Goś-Wójcicka, S. 
Nałęcz, GUS, Warszawa 2013, s. 86.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

8 Podlaska Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego / Eliza 

Szadkowska 

TAK Tak. Partnerstwa o charakterze realnym, nie 
deklaratywnym, gwarantują realizację działań 
wielowymiarowych, włączających różne 
perspektywy i grupy społeczne. Przy czym także 
zawarcie partnerstwa nieformalnego należy uznać 
za spełnienie przez projekt kryterium. Powinno 
ono znajdować potwierdzenie na poziomie 
sformułowania problemu i uzasadnienia 
konieczności podjęcia działań, szczegółowego 
opisu zadania, harmonogramu. 

Proporcjonalnie 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

9 Koalicja na rzecz 
Rodzinnej Opieki 

Zastępczej 
 

Zdaniem naszych organizacji szczególnie 
wartościowe są projekty kilkuletnie, 
ponieważ pozwalają na efektywne 
wydatkowanie środków i osiąganie 
trwalszych rezultatów, jednak wspieranie 
tych projektów nie powinno odbywać się 
kosztem konkursu FIO 2016. 

W przypadku projektów jednorocznych, które 
trwają kilka miesięcy nie wydaje się to zasadne. 
Jeżeli zaś chodzi o projekty wieloletnie takie 
kryterium jest uzasadnione, jednak pod 
warunkiem, że nie wyłączy ono organizacji, 
których projekty nie będą realizowane z 
partnerem (partnerstwo może stanowić 
dodatkowy atut). 

Dodatkowo postulujemy przy projektach 
systemowych wprowadzenie jako kryterium 
strategicznego doświadczenia w realizacji 
projektów w danej dziedzinie. 

Jeżeli limit dotacji miałby wynosić 100 tys. 
rocznie to powinien być niezależny od długości 
trwania projektu. Mogą być realizowane 
bardzo wartościowe projekty, które nie trwają 
długo, ale przynoszą wymierne efekty, 
przyczyniające się do zmiany społecznej.  
Należy jednak szczególną uwagę przykładać do 
jakości, uzasadnienia i rezultatów takich 
projektów. 

 

Zasadne wydaje się, aby określić 
maksymalny termin, w którym z 
organizacją realizującą projekt 
dofinansowany w ramach FIO, zostaje 
podpisana umowa i organizacja otrzymuje 
środki finansowe. 

W tym roku nastąpiły znaczące opóźnienia w 
podpisaniu umowy i przelaniu środków na konta 
organizacji. Ta sytuacja mogła zagrozić realizacji 
projektu oraz doprowadzić do utraty płynności 
finansowej organizacji, a także narazić ją na 
wymierne straty finansowe np. w związku z 
koniecznością zaangażowania większych 
środków niż zadeklarowane w projekcie w 
realizacje zadania, utratę odsetek od lokat. 

Uwaga odrzucona. Określenie takiego terminu 
nie jest wskazane, gdyż może spowodować 
niepodpisanie pewnej liczby umów na 
realizację istotnych projektów ze względów 
proceduralnych (z winy oferenta).  
Dopełnienie niezbędnych wymagań 
formalnych nie powinno być dodatkowo 
regulowane. Opóźnienia dotyczące 
podpisywania umów powinny się zmniejszyć 
ze względu na: 

1. Mniejszą liczbę umów 
2. Odformalizowanie partnerstwa. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

W komponencie działań systemowych, 
w priorytecie 4 w dziale Kryteria 
formalne postulujemy zmniejszenie 
kwoty  przychodów w sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy 2014 do 
kwoty co najmniej 125 tys. zł. 
 

Kwota przychodów stanowiąca połowę 
potencjalnej średniej dotacji na działania 
systemowe rocznie (750.000 zł rocznie w 
podziale na trzy organizacje) jest 
wystarczającą gwarancją, że organizacja jest 
w stanie prawidłowo zarządzać 
przekazanymi środkami. 

Ważny wydaje się także wzrost przychodów 
na przestrzeni lat. 

Wprowadzone kryterium formalne 
dyskryminuje organizacje, które się dynamicznie 
rozwijają i z roku na rok znacząco wzrastają ich 
przychody, a jeszcze nie osiągają zakładanego 
obecnie pułapu. Dodatkowym zabezpieczeniem 
mogłoby być doświadczenie w realizacji 
projektów w danej dziedzinie. 

Uwaga odrzucona. W opinii DPP kwota 250 tys. 
jest adekwatna do odpowiedzialności jaką jest 
realizacja projektu systemowego.  

W komponencie działań systemowych, 
w priorytecie 4,  Tryb wyłaniania 
zleceniobiorcy, Zakres tematyczny: 
Uzupełnienie zakresu tematycznego o 
temat: 

1. Wzmacnianie/Edukowanie 
organizacji pozarządowych poprzez 
podnoszenie kompetencji, w tym 
szczególnie w zakresie zrzeszania się i 
rozwoju organizacji oraz wzrostu 
znajomości prawa w kontekście 
nowych przepisów dotyczących pieczy 
zastępczej. 

Brakuje programów, które wzmacniają 
organizacje działające w obszarze pieczy 
zastępczej. Krajowy program 
przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu 2020 - nowy wymiar aktywnej 
integracji, wprost mówi, że ogromną rolę w 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
dzieci i młodzieży ma profesjonalizacja i 
rozwój zawodowy osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą (str. 58).  Podobny 
kierunek wskazuje ekspertyza „Nastolatki 
zagrożone wykluczeniem społecznym w 
Polsce 2014 w kontekście Zalecenia Komisji 
Europejskiej” dr Golczyńskiej–Grondas, a 

Uwaga odrzucona. Wszystkie propozycje 
tematów w Komponencie Działań 
Systemowych zgłoszone  w konsultacjach 
zostały przedstawione Komitetowi Sterująco-
Monitorującemu. Komitet nie wybrał tego 
tematu. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

także Informacja Rady Ministrów o realizacji 
w 2013 roku Ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej . W ostatnich 
latach obserwujemy wzrost liczby organizacji 
działających w tym obszarze, jednak są one 
zbyt słabe, aby przystępować do konkursów, 
które samorządy mogą ogłaszać na zadania 
zlecone w obszarze pieczy zastępczej. Ich 
wzmocnienie pozwoli na większy udział 
organizacji 3Sektora w realizacji Ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, a także być może podejmowanie 
się przez te organizacje innych działań z 
obszaru kontroli obywatelskiej i partycypacji 
publicznej. 

Nasze organizacje członkowskie zgłaszają  
potrzebę  składania projektów 
rzeczniczych. 
Ze względu na brak organizacji, która 
podjęłaby się regrantingu tychże, 
proponujemy aby w tym zakresie 
operatorem było MPiPS. 

Brak gotowości organizacji pozarządowych do 
prowadzenia regarntingu nie oznacza braku 
zainteresowania realizacją projektów 
rzeczniczych. 

Organizacji prowadzących działania 
rzecznicze jest wiele, a prowadzone przez nie 
działania wpływają na rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i wzmacniają potencjał 
3Sektora. 

 
 
 

 
 

 
 

Uwaga uwzględniona. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

10 Podkarpackie 
Stowarzyszenie 

Rodzicielstwa 
Zastępczego Wielkie 

Serce / Jadwiga Jagieło 
 

NIE NIE Proporcjonalnie 

Wzmacnianie /Edukowanie w zakresie 
pieczy zastępczej (temat w KDS) 

Wprowadzenie pkt. 3 pozwoli na rozwój pieczy 
zastępczej w kraju. 

Brak działań prowadzonych w zakresie edukacji, 
pozyskiwania kandydatów  i wzmacniania rodzin 
zastępczych oraz ich  wychowanków. BRAK 
DOBRYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE 
USAMODZIELNIANIA WYCHOWANKOW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga odrzucona. Wszystkie propozycje 
tematów w Komponencie Działań 
Systemowych zgłoszone  w konsultacjach 
zostały przedstawione Komitetowi Sterująco-
Monitorującemu. Komitet nie wybrał tego 
kryterium. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

11 Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w 

Polsce / Eliza Ostojska 

TAK TAK Proporcjonalnie 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce zgłasza sprzeciw wobec 
rezygnacji ze wsparcia działań 
rzeczniczych i strażniczych.  

 

Z informacji uzyskanych w Departamencie 
Pożytku Publicznego MPIPS wynika, że w roku 
bieżącym żadna organizacja nie złożyła wniosku 
w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i 
Strażniczych FIO, w związku z czym w roku 2015 
z realizacji Komponentu zrezygnowano. W ocenie 
Stowarzyszenia zaistniała sytuacja nie wynika z 
braku zapotrzebowania na realizację inicjatyw 
rzeczniczych i strażniczych, a jedynie wskazuje, iż 
nie ma obecnie w kraju organizacji, która 
spełniałaby wymagania postawione przed 
operatorem w uprzednio zorganizowanym 
naborze. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w 
Polsce, jak również wiele innych organizacji 
działających na rzecz dziecka i rodziny wyraża 
żywotne zainteresowane pozyskaniem środków 
na tego rodzaju działalność statutową (por. 
działania Koalicji na rzecz Rodzicielstwa 
Zastępczego). W związku z powyższą diagnozą 
zasadne wydaje się uwzględnienie działań 
rzeczniczych i strażniczych w zwykłym trybie 
konkursowym, a nie w ramach instrumentu tzw. 
regrantingu. Zaangażowanie DPP w roli operatora 
pozwoli także na przeprowadzenie pogłębionej 
diagnozy zapotrzebowania na projekty rzecznicze 
i strażnicze oraz opracowanie wiarygodnych 
rekomendacji w tym obszarze bazujących na ich 
ewaluacji. 

Uwaga odrzucona. Rezygnacja z Komponentu 
nie oznacza rezygnacji ze wsparcia tych 
działań.  Oferty będzie można składać w 
ramach konkursu ogólnego. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

12 Stowarzyszenie 
Aktywnych Społecznie 
„Trampolina” / Joanna 

Wyrwa 

NIE TAK ODP. Wprowadzenie limitu rocznego w sposób 
proporcjonalny do okresu trwania projektu w 
danym roku, krótszy okres trwania projektu nie 
zawsze wiąże się z mniejszymi wydatkami, 
zależy to od rodzaju projektu. Proporcjonalne 
rozliczenie pozwoli organizacji efektywnie 
zaplanować wydatki. 

Zwiększenie limitu kosztów 
administracyjnych i kosztów 
funkcjonowania organizacji związane z 
realizacją zadania do progu 35%. 

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji 
pozarządowych w życie publiczne. Głównym 
problemem w funkcjonowaniu i odpowiednim 
zarządzaniu NGO jest brak odpowiednich 
funduszy na kadrę zarządzającą projektem (co 
potwierdzają badania Klon/Jawor) i 
doświadczenie. Aby projekt mógł być efektywny, 
potrzeby jest koordynator(zarządzający 
projektem, grupą, kontaktami, partnerstwem, 
pozyskiwanie sponsorów, monitoring, ewaluacja, 
rozwiązywanie problemów itp.), asystent ds. 
administracyjnych (przygotowywanie i 
podpisywanie umów, archiwizacja, bieżąca 
dokumentacja itp.) oraz obsługa księgowa ze 
względu na pełną rachunkowość NGO. Limit na 
poziomie 20% wartości projektu, to przykładowo 
przy rocznym projekcie na 10000 zł, 1670 zł 
miesięcznie brutto, co przy średnim podziale na 3 
osoby daje 560 zł miesięcznie BRUTTO. Przy 
umowie zlecenie (a tylko taka przy takich 
obowiązkach jest zgodna z prawem) NETTO 
wynosi około 350 zł miesięcznie. Jest to kwota, za 
którą trudno w sposób pełni efektywny zarządzać 
projektem. 

Zwiększenie limitu pozwoli zatrudnić 
wykształconą, doświadczoną kadrę. Połączenie 

Uwaga odrzucona. Dotychczasowy próg – 20% 
pozwala na sprawną realizację 
dofinansowanych projektów. Niskie koszty 
administracyjne oznaczają, że zadania 
publiczne realizowane są w sposób 
ekonomiczny.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

limitu kosztów administracyjnych z kosztami 
funkcjonowania organizacji w wysokości 20 % 
wymusza na organizacjach wybór między kadrą a 
rozwojem (jak np. zakupem materiałów 
biurowych, telefony).  

Mając za główny cel wzmacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego priorytetem jest 
wzmocnienie zaplecza organizacyjnego projektu. 

Opcja  
Projekt realizowany przez organizację, 
której  
roczny budżet za 2014 r. nie przekracza 
średniego rocznego budżetu na rok 2010  
(średnia arytmetyczna przychodów  
organizacji wyniosła 322,1 tys. zł). 

Kwota 25,4 to bardzo niski próg, który w sposób 
niesprawiedliwy wyklucza organizacje 
rozwijające się, jednak z wyższym budżetem. 
Kwota 322,1 zwiększa zasięg Programu, mimo 
wszystko promując organizacje lokalne, których 
działalność w dużej mierze zależy jeszcze od 
uzyskania dofinansowania. Organizacje o 
większych dochodach zazwyczaj prowadzą 
działalność gospodarczą lub osiągają wysoki 
dochód z 1%, który pozwala im samodzielnie 
funkcjonować 

Uwaga odrzucona. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium (przyjmując niższy próg) z 
kryterium siedziby. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

13 Fundacja Wspierania 
Edukacji i Rozwoju 
Osobistego HELIOS 

we Wrocławiu / Jacek 
Ciesielski 

NIE NIE Limit powinien być 

Nie powinna być zwiększana alokacja na 
projekty wieloletnie kosztem zmniejszenia 
środków na konkurs FIO 2016. 

Uważamy, że wielkość środków, którymi 
dysponuje FIO jest znacząco niewystarczająca, a 
ograniczenie i tak szczupłych środków dla 
podmiotów startujących w kolejnej edycji FIO tj. 
2016, jeszcze bardziej zmniejszyłaby szanse na 
uzyskanie środków przez podmioty aplikujące. 
Wiąże się to z tym, że realizacja projektów i 
nowych pomysłów będzie utrudniona albo nawet 
niemożliwa przez organizacje, które dotychczas 
nie aplikowały o te środki, choćby z tego powodu, 
że dopiero niedawno rozpoczęły działalność, czy 
też nie posiadają takich zasobów, jak duże 
organizacje działające od wielu lat (zgromadzenie 
wkładów własnych, czy też dysponowanie 
doświadczeniem w aplikowaniu o środki). 
Logiczną konsekwencją zmniejszenia środków w 
takim konkursie na pewno będzie mniejsza liczba 
projektów możliwych do realizacji, a zatem i 
mniejsza liczba organizacji, które będą mogły 
korzystać ze środków FIO. Konsekwencją tego 
będzie też to, że z uwagi na mniejszą liczbę 
aplikacji zaakceptowanych może też spaść 
poziom ich innowacyjności (według zasady im 
mniej osób bierze udział w dyskusji tym mniej 
jest pomysłów). Taki sposób podziału, jak 
proponowany w pytaniu, zmniejszy też na pewno 
możliwości działania tych najbardziej 
preferowanych przez FIO form aktywności takich 

Uwaga częściowo przyjęta. Środki na projekty 
dwuletnie zostały zwiększone kosztem 
środków na 2016 r. ale również kosztem 
projektów 3-letnich. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

jak: działalność oddolna obywateli znajdująca 
wyraz w inicjatywach oddolnych, starających się 
rozwiązać często lokalne problemy, czy też 
kształtowanie aktywności obywatelskiej osób, 
które aktualnie nie uczestniczą w życiu 
społecznym. Z drugiej strony takie zmniejszenie 
środków w 2016 roku wzmocni pozycję dużych 
organizacji działających obecnie niejako 
zawodowo. Organizacje te posiadają też inne 
możliwości pozyskania środków na swoją 
działalność, choćby w oparciu o zasoby, którymi 
dysponują , czy też doświadczenie uzyskane prze 
lata swojej działalności. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Uważamy, że takie kryterium (partnerstwa) 
nie jest potrzebne.  
 

Już bowiem sama możliwość aplikowania w 
formie partnerstwa stanowi wystarczające 
wzmocnienie możliwości działania 
uczestniczących w nich organizacji. Natomiast 
niewątpliwie podstawowym celem FIO, czy też 
szerzej ujmując Departamentu Pożytku 
Publicznego, jest wzmocnienie aktywności 
obywatelskiej i to tych działań najbardziej 
oddolnych, które mają skutkować włączeniem się 
do życia społecznego obywateli, którzy w tej 
chwili są bierni. 

Uwaga częściowo przyjęta. Nie ma kryterium 
strategicznego dotyczącego partnerstwa, ale 
partnerstwo będzie oceniane merytorycznie. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Zgadzamy się całkowicie z pomysłem 
wprowadzenia limitów dotacji.  
 

Uważamy, że pozwoli to jak wskazaliśmy wyżej, 
na zwiększenie liczby organizacji, czy wręcz grup 
oddolnych korzystających z FIO. Ponadto 
rozpocznie to inne pozytywne zjawiska, które 
przedstawiliśmy w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
Zdecydowanie uważamy, że funkcją środków FIO 
jest przede wszystkim zainicjowanie działań 

w zakresie określonym programie FIO przez jak 
największą ilość obywateli, a dopiero dalej 
podtrzymywanie aktywności podmiotów, które 
już się tymi zagadnieniami zajmują. 

W związku z rezygnacją z projektów 3-letnich 
limity na poszczególne lata zostały zniesione. 

Sprzeciwiamy się zapisowi: „Złożenie oferty 
przez oddział terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej nie 
wyczerpuje limitu 1 oferty przez zarząd 
główny lub pozostałe oddziały terenowe. 
Jednakże w ramach jednej osobowości 
prawnej oddziały terenowe mogą złożyć 
maksymalnie 4 oferty.” 

Zapis ten łamie zasadę równości uczestników 
konkursu FIO. Zmniejsza on szanse innych 
uczestników. Zwiększa on szanse dużych 
organizacji , czy też tych, które mają strukturę 
oddziałową. Duże organizacje mogą przecież 
złożyć projekt, który będzie realizowanych np. w 
czterech oddziałach. Taki zapis siłą rzeczy 
zmniejsza szanse małych organizacji, organizacji 
działających krótko, czy też inicjatyw oddolnych. 

Uwaga odrzucona. Oddział terenowy 
traktowany jest jako oddzielny podmiot.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Popieramy zapis: „Podmiotami 
nieuprawnionymi do składania ofert w 
konkursie FIO 2015 są również podmioty, 
które uzyskały dofinansowanie na 
realizację projektu 3-letniego w konkursie 
FIO 2014. 

Propozycja ta zwiększa dostępność środków FIO 
dla większej liczby organizacji. 

Uwaga przyjęta. 

Popieramy zapis: „II. Kryterium pkt. 3 
Projekt realizowany przez podmiot, który 
od 2009 r. nie otrzymał dofinansowania 
w ramach FIO” 

Propozycja ta zwiększa dostępność środków FIO 
dla większej liczby organizacji. 

Uwaga przyjęta. 

Wprowadzenie dwuetapowości aplikowania 
o środki z FIO. Etap I: składanie listów 
intencyjnych na konkurs FIO, Etap II: 
składanie ofert na konkurs FIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozycja ta może pozwolić na lepsze wpisanie 
się aplikowanych projektów w program FIO, jak 
też pozwala słabszym i nowym organizacjom 
skutecznie złożyć dobry wniosek. 

Uwaga odrzucona. Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej określa wzór oferty. 
W obecnym stanie prawnym nie ma podstaw, 
aby w otwartym konkursie ofert oceniać listy 
intencyjne, 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

14 Krajowa Rada 
Spółdzielcza / Ewa 

Ochocka 

- - - 

Wśród wymienionych typów organizacji 
pozarządowych powinny też zostać 
explicite wymienione organizacje 
spółdzielcze. 

Według interpretacji Departamentu 
Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości z dn. 10.09.2009r. Krajowa Rada 
Spółdzielcza  spełnia warunki uznania jej za 
organizację pozarządową w rozumieniu ustawy o 
DPPioW.  Dodatkowo Krajowa Rada Spółdzielcza 
oraz Związki Spółdzielcze działają w oparciu o 
ustawę Prawo spółdzielcze (Krajowa Rada 
Spółdzielcza – art. 259, Związki Spółdzielcze – art. 
240), wpisując się w założenia art. 3. UoDPPioW. 

Uwaga odrzucona. Nie budzi wątpliwości, iż 
Krajowa Rada Spółdzielcza jest podmiotem 
uprawnionym. Nie ma potrzeby 
doprecyzowania Regulaminu w tym zakresie. 

W ramach oceny strategicznej powinny też 
być priorytetowo traktowane  oferty 
zakładające realizację projektów 
wspierających  branże, które były 
dotychczas  słabiej reprezentowane w P FIO 
(spółdzielnie, ze szczególnym 
uwzględnieniem spółdzielni uczniowskich). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wśród spółdzielców panuje powszechne 
przekonanie, że spółdzielnie są świadomie 
pomijane, co potwierdzają też liczby 
realizowanych projektów.   

Uwaga odrzucona. Spółdzielnie uczniowskie 
nie posiadają osobowości prawnej.  Decydująca 
w ocenie strategicznej jest realizacja ważnego 
interesu społecznego / publicznego. Forma 
prawna nie ma znaczenia o ile podmiot jest 
uprawniony. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

15 Beata Łęgowska 
(ekspert ds. oceny 

merytorycznej) 

NIE NIE Proporcjonalnie 

str. 11, tabela ukazująca przykładowe 
obliczenie dotacji – wyliczenie dotacji 
trzyletniej powinno być w drugim i 
trzecim roku, a nie w pierwszym i drugim 

Błąd matematyczny Uwaga przyjęta. 

Str. 14, Tabela , Lp. VII, - nie powinno być 
zaciemnione 

Brak konsekwencji w budowaniu tabeli, 
zaciemnione są pozycje bez limitu 

Uwaga przyjęta. 

Str. 22,  Tabela – błędne nagłówki kolumn z 
nazwami kryteriów 

treść regulaminu mówi o trzech kryteriach 
strategicznych, a nie czterech 

Uwaga przyjęta. 

str. 22 - trzecie kryterium strategiczne musi 
być jednoznaczne – uważam, że powinno 
być to kryterium mediany rocznych 
przychodów organizacji pozarządowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ten sposób wyrównujemy szanse i 
wzmacniamy organizacje o mniejszym potencjale 

Uwaga przyjęta. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

16 
 

Stowarzyszenie 
Wspierania Organizacji 
Pozarządowych MOST 

/ Anna Szelest 

TAK TAK Proporcjonalnie 

Instrukcja – str. 4 Regulaminu. W pkt. 2 
dopisać: „Należy się również zapoznać z 
Programem Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014 - 2020” 

Sporo wnioskodawców nie zdaje sobie sprawy, 
że główna część założeń merytorycznych 
Programu FIO znajduje się właśnie w tym 
dokumencie. Zapisy na str. 5 regulaminu są 
niewystarczające. 

Na stronie 2 Regulaminu znajduje się zapis: 
„Przed złożeniem oferty wskazane jest 
również zapoznanie się z dokumentem 
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2014-2020, który dostępny jest na stronie 
internetowej”. Ten zapis jest wystarczający. 

Skorygować treść w punkcie Priorytet 1. 
Małe inicjatywy, wg poniższej propozycji: 
„Kwestia horyzontalna: Projekty 
realizowane w ramach tego Priorytetu 
powinny zwiększać możliwości obywateli 
w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw, 
prowadząc do ich rozwoju i 
upowszechnienia w społecznościach 
lokalnych” 

Obecna treść definiująca  kwestię horyzontalną 
w brzmieniu: „Projekty realizowane w ramach 
tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na 
możliwości obywateli w realizacji oddolnych 
inicjatyw”, nie daje wystarczająco wskazówki, że 
chodzi o rozwijanie tych inicjatyw.  

To daje możliwość interpretacji, która często 
skutkuje ofertami kontynuacji aktualnej 
działalności, czy powtarzania działań -„bo bardzo 
podobały się uczestnikom”. Mniejsze, działające 
środowiskowo organizacje, które zwykle 
wybierają ten Priorytet, powinny także starać się 
o środki na działania zgodne z ustaleniami 
zawartymi w celu głównym i celach 
szczegółowych, które są przecież wytycznymi 
nadrzędnymi dla wszystkich Priorytetów. Dlatego 
zapis kwestii horyzontalnej powinien 
jednoznacznie przypominać o ukierunkowaniu na 
rozwój. 

Uwaga odrzucona. Brzmienie kwestii 
horyzontalnej wynika z zapisu znajdującego 
się w Programie.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Skorygować treść w punkcie  
Priorytet 4: Silne organizacje 
pozarządowe 
wg poniższej propozycji: „Kwestia 
horyzontalna: Projekty realizowane w 
ramach tego Priorytetu powinny w różnych 
formach przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału organizacji obywatelskich, 
w szczególności do wzajemnego wspierania 
się przez organizacje i udzielania przez nie 
pomocy dla innych podmiotów III sektora”. 
 

Obecna treść definiująca  kwestię horyzontalną 
w brzmieniu: „Kwestia horyzontalna: Projekty 
realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w 
różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału organizacji obywatelskich, 
w szczególności wspierania przez organizacje 
federacyjne innych podmiotów III sektora”, opiera 
się o założenie, że w realizacji programów 
wzmocnienia potencjału organizacji 
obywatelskich należy przede wszystkim pomagać 
federacjom. Tymczasem, ich rola to przede 
wszystkim reprezentacja III sektora, szczególnie 
na zewnątrz. Preferencja dla wspierania działań 
federacji była by uzasadniona  dla Priorytetu 
zatytułowanego „Silny sektor pozarządowy”. Przy 
obecnej treści, marginalizowana jest rola 
organizacji infrastrukturalnych, które skupiają się 
po prostu na pomaganiu organizacjom w ich 
działalności, bez oczekiwania dołączenia do 
struktury federacji, oraz na różnych składowych 
rozwoju III sektora w skali lokalnej. Od RP FIO  
należało by się spodziewać także preferencji dla 
wzajemnego wspierania się organizacji 
działających na danym terenie oraz w zakresie 
określonej problematyki, ale także odbywające się 
„po sąsiedzku” (patrz Standardy w działalności 
organizacji pozarządowych). 

Uwaga odrzucona. Brzmienie kwestii 
horyzontalnej wynika z zapisu znajdującego 
się w Programie.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Pkt. VI.3 Podpunkt 8 – str. 25 regulaminu. 
Tworzone są 4 listy, odrębne dla każdego 
priorytetu, na których łącznie uwzględnia 
się dotacje jednoroczne, dwuletnie i 
trzyletnie 

Obecne zapisy spowodowały, że w 2014 r. np. w 
priorytecie 3, aby otrzymać dotację na projekty 
jednoroczne wystarczyło 97 pkt., dwuletnie – 200, 
a trzyletnie – 194.  

Priorytet IV: jednoroczne – 104 pkt., dwuletnie – 
200, trzyletnie 200. 

Podział list na 12 odrębnych dokumentów 
powoduje to, że dofinansowanie otrzymują 
jednoroczne projekty o często niskiej jakości, co 
może skutkować niską jakością wsparcia 
świadczonego w ramach PO FIO. 

Dodatkowo szczególnie w przypadku priorytetu 
IV ważne jest aby wsparcie oferowane innym 
NGO było kompleksowe i trwałe – nie można 
mówić o trwałości działań, gdy głównie są 
realizowane projekty jednoroczne od czerwca do 
grudnia, w tym 2 m-ce przypadające w okresie 
wakacyjno-urlopowym. Wtedy de facto na 
wsparcie NGO pozostają miesiące wrzesień – 
grudzień, co przeczy idei kompleksowo 
świadczonych i trwałych usług dla NGO. 

Uwaga odrzucona. Różnice w progach 
punktowych wynikają nie z tego zapisu, ale z 
podziału alokacji na poszczególne lata. Do 2012 
były łączne listy dla projektów 1-rocznych i 2-
letnich, a na nich były różne progi punktowe. 

Pkt. VI.3 Podpunkt 17 – str. 30 regulaminu 
Zmianę na: 
„W przypadku uwolnienia środków 
wynikającego z: […] wysokość alokacji, 
Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie 
z procedurą opisaną w pkt. 11 części VI.3 
regulaminu” 

Dzięki takiemu zapisowi są duże szanse na 
przejrzyste przyznawanie dotacji oraz pewność, 
że dofinansowanie otrzymają oferty o wysokiej 
jakości proponowanych działań. 

Spowoduje to również zmniejszenie wątpliwości 
NGO dotyczących „rozdawania dotacji po 
znajomości”, wyrażanych chociażby na portalu 
ngo.pl przez liczne NGO w 2013 i 2014 r. 
 

 
 
 

Uwaga częściowo przyjęta. W celu zwiększenia 
przekonania, że dofinansowanie otrzymują 
tylko oferty o wysokiej jakości wprowadzony 
został zapis o „liście rezerwowej” (punkty 22 i 
23 w części VI.3.) 



 

28 
 

l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

17 WSPÓLNOTA 
ROBOCZA ZWIĄZKóW 

ORGANIZACJI 
SOCJALNYCH (WRZOS) 

/ Cezary Miżejewski 
 

TAK TAK (w P 3) Limit powinien być 

Zwiększyć wagę punktów strategicznych z 
do 6 w każdym kryterium. Lub 
przynajmniej w kryterium I 

Kryteria strategiczne aby osiągnęły swoje 
właściwe oddziaływanie muszą mieć znacznie 
większą wagę niż w propozycji. Obecna 
propozycja  w istocie nie wnosi znaczącej zmiany. 

Uwaga odrzucona. Komitet Sterująco – 
Monitorujący uznał, że 3 punkty za każde 
kryterium są wystarczające. 

Dotychczasowe punkty strategiczne odnieść 
do Projektów z Priorytetów II i III 
natomiast w Priorytecie IV wprowadzić 
kryterium odrębne  
Projekt podmiotu prowadzącego działalność 
- na poziomie wojewódzkim lub 
ogólnopolskim - o charakterze 
federacyjnym, polegający na wspieraniu 
organizacji członkowskich 

Propozycja analogiczna do roku poprzedniego. 
Propozycja zmierza do zbudowania systemu 
rozwijania federacji w projektach adresowanych 
do organizacji członkowskich, a więc głównego 
celu funkcjonowania federacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga przyjęta. 



 

29 
 

l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

18 Fundacja Pokolenia / 
Artur Rajkowski 

- - - 

Włączenie do grona podmiotów 
uprawnionych do wnioskowania w  
konkursie 2015 obecnych Operatorów FIO 
(regranting w ramach Priorytetu 1. P FIO 
2014). 

Regranting wspiera inne organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne poprzez 
zlecanie wykonywania określonych zadań 
mieszczących się we wszystkich obszarach 
pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 
UoDPPiW. Projekty realizowane przez lokalnych 
czy regionalnych operatorów są częścią systemu 
wdrażania Programu FIO, co potwierdza zakres 
zadań analogiczny do przypisanych Instytucji 
Wdrażającej (pkt. 8.1.2 Programu). Zakres zadań 
przypisanych Operatorom obejmuje bowiem 
m.in.: 
1) przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 
beneficjentów; 
2) dokonywanie wyboru projektów do 
dofinansowania i podpisywania umów dotacji 
z beneficjentami (organizacjami i grupami); 
3) monitorowanie realizacji poszczególnych 
projektów; 
4) weryfikację wykorzystania środków przez 
beneficjentów, w tym kontroli na miejscu; 
5) przechowywanie wszelkiej dokumentacji 
związanej z realizacją projektów, zgodnie 
z procedurami archiwizacji dokumentów 
programu. 
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi i zupełnie 
odmienny charakter projektów, organizacje 
pełniące funkcję Operatorów nie powinny być 
wyłączone z możliwości aplikowania o środki w 
ramach konkursu ofert FIO 2015. Operatorzy nie 
są bowiem bezpośrednim realizatorem 
projektu/ów w ramach Priorytetu 1, a jedynie 

Uwaga odrzucona. 
W opinii DPP wszystkie podmioty realizujące 
projekty 3-letnie powinny być równo 
traktowane. Zaproponowane rozwiązanie 
zostało przedstawione Komitetowi Sterująco-
Monitorującemu. 
Komitet przyjął stanowisko DPP. Zapis z 
Regulaminy FIO 2014 pozostał obowiązujący 
dla wszystkich. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

pośrednikiem  
w realizacji zadania. Rola tych podmiotów  
to przede wszystkim redystrybucja środków  
w postaci dotacji na inicjatywy oddolne organizacji 
i grup nieformalnych. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

19 Sieć obywatelska - 
Watchdog Polska 
Zarząd / Szymon 

Osowski , Katarzyna 
Batko-Tołuć 

- - - 

Przede wszystkim wnioskujemy o 
przywrócenie komponentu dla organizacji 
strażniczych i rzeczniczych. 

Niewyłonienie operatora w poprzedniej edycji 
nie jest wystarczającym powodem do likwidacji 
komponentu. Wydaje się, że brak ofert mógł 
wynikać np. z warunku niełączenia funkcji 
operatora regionalnego z funkcją operatora dla 
komponentu strażniczego i rzeczniczego. 
Warunek taki należałoby zlikwidować i podjąć 
aktywne działania zachęcające operatorów z 
doświadczeniem w udzielaniu dotacji. 
Przypominamy, że w Programie Operacyjnym FIO 
znalazł się zapis „Dla transparentności życia 
publicznego niezbędny jest także wzrost 
znaczenia organizacji  rzeczniczych i strażniczych, 
czyli tych podmiotów, które zajmują się 
monitorowaniem działań podejmowanych przez 
inne instytucje, zarówno publiczne, prywatne, jak 
i pozarządowe oraz są wyrazicielami poglądów 
innych.” Wydaje się zatem, że konieczne jest 
zabieganie o jak najlepsze opowiedzenie na ten 
cel wyznaczony uchwałą Rady Ministrów z 27 
listopada 2013 r. Jednocześnie jednak przyjęte 
zasady dotacyjne muszą realnie przyczyniać się do 
„wzrostu znaczenia organizacji rzeczniczych i 
strażniczych”. Aby tak się stało działania te 
muszą być możliwe do zaplanowania na kilka lat i 
znacząco dofinansowane. Sprawdziliśmy jak 
rozwiązują wieloletni re-granting inne 
ministerstwa. Prosimy o zapoznanie się z tym 
doświadczeniem i rozważenie analogicznych 
rozwiązań (Załącznik 1). Jeżeli chodzi o wysokość 
dotacji, to powinna ona odpowiadać ogólnej 
wysokości dofinansowania możliwego wedle 
Regulaminu Programu FIO 2015. Warto też 

Uwaga odrzucona. Oferty dotyczące działań 
strażniczych i rzeczniczych będą składane w 
konkursie ogólnym – w priorytecie 3, w 
kierunku działania „wzrost znaczenia 
organizacji rzeczniczych i strażniczych”. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

rozważyć wydzielenie małych lokalnych grantów 
dla organizacji z miast i wsi, działających 
strażniczo i rzeczniczo w swoich miejscowościach 
i pragnących wpływać na miejscowe władze. To 
mnogość tych inicjatyw może spowodować, że 
rządzenie w Polsce się zmieni.  Tu też uważamy za 
korzystne danie możliwości wieloletniego 
planowania działań. Rozsądne wydaje się jednak 
pozostanie przy proponowanej w 2014 roku 
kwocie 50 tys. zł rocznie. Zdajemy sobie sprawę, 
że środki na obsługę wielu małych dotacji mogą 
być niewystarczające. Dlatego ze swojej strony 
oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu 
wnioskodawców we współpracy z Państwem lub 
operatorem – poprzez system szkoleń w 
regionach, skupionych na przygotowaniu 
działania strażniczego i rzeczniczego (tym, co 
zajmuje najwięcej czasu w strażnictwie jest 
właśnie rzecznictwo, a metody są podobne - 
różnica polega głównie na tym czy działa się na 
rzecz jakiejś grupy czy też interesu publicznego), 
pomoc w ocenie wniosków lub w przygotowaniu 
ekspertów do oceny. Załączamy ulotkę (Załącznik 
2) o naszym działaniu systemowym skierowanym 
do organizacji strażniczych oraz odsyłamy do 
strony. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

20 Gdańska Rada 
Organizacji 

Pozarządowych 
/ Izabela Chorzelska 

Zasadnym wydaje się zwiększanie alokacji 
środków na projekty trwające dłużej niż  
8 – miesięcy (od maja do grudnia 2015 
roku). Daje to możliwość realizacji zadań, 
które winny wywrzeć lepszy, trwalszy efekt 
końcowy i pełniejszą ewaluację. 
 

Tak - w szczególności obecnie, gdy oferty 
partnerskie należą do rzadkości. Zasadnym jest 
jednak wprowadzenie oceny, czy ewentualne 
partnerstwo nosi znamiona rzeczywistego 
(wyraźnie i jednoznacznie określone zakresy 
działań partnerów), czy też znamionuje 
czynność „pozorną”, zawartą w celu zyskania 
dodatkowych punktów. 
 

Proporcjonalnie 

„W przypadku organizacji, których oddziały 
terenowe/okręgowe nie posiadają 
osobowości prawnej, oddziały te mogą 
składać oferty w ramach niniejszego 
konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki 
centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego 
do działania w ramach niniejszego 
konkursu, w imieniu tej jednostki.” – str. 6 
 
Złożenie oferty wspólnej wyklucza 
możliwość złożenia oferty indywidualnie 
przez podmiot, który bierze udział w 
ofercie wspólnej. – str. 9 

Dookreślenie, czy w sytuacji, gdy jednostka 
centralna (bądź jedna z jednostek terenowych) 
składa ofertę wspólną to jednostki terenowe 
(bądź: inne jednostki terenowe / jednostka 
centralna) nadal mogą składać ofertę 
indywidualną / inną ofertę wspólną. 

Oddział terenowy traktowany jest jako 
oddzielny podmiot, tak więc złożenie oferty 
przez jeden z oddziałów lub zarząd główny nie 
oznacza, że inny oddział jest nieuprawniony.  

„Organizacja ubiega się o dotację na 
realizację projektu trwającego 24 miesiące 
(8 miesięcy w 2015 r. + 11 miesięcy w 2016 
r. + 5 miesięcy w 2017 r.” 

Winno być: Organizacja ubiega się o dotację na 
realizację projektu trwającego 24 miesiące (8 
miesięcy w 2015 r. + 12 miesięcy w 2016 r. + 5 
miesięcy w 2017 r. 

W związku z rezygnacją z projektów 3-letnich 
w konkursie ogólnym zapisy te zostały 
zmienione. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

„(…) kwalifikowalne są wszystkie składniki 
wynagrodzenia, tj. w szczególności: 
wynagrodzenia netto, składki na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
zaliczka na podatek dochodowy. Płace nie 
mogą przekraczać wydatków normalnie 
ponoszonych przez Beneficjenta, zaś 
przyjęte stawki nie mogą być wyższe od 
stawek powszechnie stosowanych na 
danym rynku.” 
 
„Koszty niekwalifikowane (…): 
 nagrody, premie i inne formy bonifikaty 

rzeczowej lub finansowej dla osób 
zajmujących się realizacją zadania (…)” 

Co prawda, podane obok, wyliczenie składników 
wynagrodzenia, nie jest listą zamkniętą, jednak 
uwzględniając różnego rodzaju praktykę, 
stosowaną np. w konkursach ogłaszanych przez 
JST, różne kwalifikowane są takie elementy jak np. 
odpis na ZFŚS; ewentualny ekwiwalent za 
niewykorzystany urlop / pracę w nadgodzinach; 
odprawa pieniężna, określona w ustawie o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (art. 10 w zw. z art. 
8) - Dz. U. 2003, nr 90, poz. 844 ze zm. – zasadne 
byłoby zatem rozwinięcie tego wyliczenia o inne 
kwalifikowane koszty, powiązane z 
wynagrodzeniami. 

Uwaga odrzucona. Zaproponowane koszty nie 
są niezbędne do realizacji projektów. 

„(…)w ogłoszeniu (decyduje data stempla 
pocztowego) do Instytucji Zarządzającej 
Programem FIO na adres” 

lepiej: „(…)w ogłoszeniu (decyduje data stempla 
pocztowego) do Instytucji Zarządzającej 
Programem FIO (zwanej dalej: IZ) na adres” 

Uwaga przyjęta. 

Jest: 
 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) 

odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg 
z ewidencji (…) 

 umowa między oferentami; 
 statut podmiotu / umowa spółki (…) 
 w przypadku oferty złożonej przez 

oddział terenowy należy załączyć 
pełnomocnictwo szczególne do działania 
w ramach niniejszego konkursu. 

Oferenci realizujący projekty partnerskie 
będą zobowiązani dostarczyć umowy 
partnerskie (…)” 

Zasadne wydaje się dookreślenie, czy wskazane 
w sąsiedniej rubryce dokumenty, należy złożyć w 
oryginałach, czy mogą być kopie zwykłe (bądź 
notarialnie) poświadczone. 

Uwaga odrzucona. Oryginały nie są wymagane. 
Gdyby były, to odpowiedni zapis znalazł by się 
w Regulaminie. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Jest: „a) kryteria merytoryczne” Winno być: „b) kryteria merytoryczne” Uwaga przyjęta. 

W wierszu oznaczonym nr 1 jest: „1. 
Kwestia horyzontalna dla Priorytetu (patrz 
R II. 2.)” 

Winno być: „1. Kwestia horyzontalna dla 
Priorytetu (patrz R I. 2.)” 

Uwaga przyjęta. 

Jest: „II kryterium, III kryterium, IV 
kryterium” wraz z zasadami tych kryteriów 

Dookreślenia wymagają sytuacje, uprawniające 
do otrzymania dodatkowych 3 pkt: 

II kryterium -  jak oceniane będą oferty, gdy - po 
2009 roku - dofinansowanie w ramach FIO 
otrzymał inny oddział organizacji niż obecnie się 
ubiegający? 

III kryterium – czy znaczenie będą mieć gminy - 
siedziby jednostek centralnych, czy też gminy – 
siedziby jednostek terenowych, ubiegających się o 
dofinansowanie? 

III kryterium – czy znaczenie będą mieć budżety 
jednostek ubiegających się o dofinansowanie 
(terenowych, centralnej) czy budżet całej 
organizacji? 

Ze względu na troskę o objętość dokumentu 
dookreślenie nastąpi w Najczęściej 
Zadawanych Pytaniach.  

Akapit (z tiret’ami) zaczynający się od słów: 
„Umowa nie zostanie podpisana z 
Oferentem jeżeli: (…)” 
 

Pytanie: czy podane zastrzeżenia dotyczą 
wszelkich umów dotacyjnych (np. z JST), czy 
wyłącznie umów, dotyczących dofinansowań ze 
środków FIO? 

Warunki te dotyczą wszystkich dotacji ze 
środków publicznych. 

W kolumnie trzeciej od lewej jest: „Etap: 
ocena formalna (oświadczenie), 
podpisywanie umowy (sprawozdanie).” 

Brak wskazania: kto weryfikuje ? (mimo 
takiego wskazania w tytule tej kolumny). 

Uwaga przyjęta. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Jest: „(…)możliwość rozliczenia tego 
wydatku dotyczy wyłącznie osób, które 
rzeczywiście poniosły wydatek związany z 
przejazdem (np. zakup paliwa do 
samochodu). 

Zasadnym wydaje się dookreślenie, czy 
konieczne jest zatem załączenie do oświadczenia 
beneficjenta faktury VAT / paragonu zakupu 
paliwa z podanym nr rej samochodu? 

Zgodnie z Regulaminiem do sprawozdania nie 
załącza się faktur, ani rachunków, natomiast 
dokumenty takie należy posiadać na wypadek 
kontroli. 

Jest: „Ankietę należy wypełnić w terminie 
30 dni od dnia otrzymania e-maila.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pytanie: czy brak wypełnienia ankiety będzie 
traktowany tak, jak niezłożenie sprawozdania z 
realizacji zadania za lata poprzednie / brak 
akceptacji sprawozdania? 

Odpowiedź: nie ma podstaw, aby brak 
wypełnienia ankiety traktować na równi z 
brakiem złożenia sprawozdania. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

21 Stowarzyszenie na 
rzecz Pamiętowa i 

Adamkowa 

- - - 

Jednym z najważniejszych problemów FIO 
jest "wąskie podium". Nie ma prostego 
rozwiązania tego problemu, ale warto 
zastanowić się nad zaproponowaniem 
komponentu działań systemowych 
poświęconego temu zagadnieniu: 
szczegółowej analizie dotychczas złożnych 
wniosków, ich klasyfikacji pod różnym 
kątem oraz przygotowaniu propozycji 
ewentualnych rozwiązań (wraz z oceną 
skutków każdego z rozwiązań), które 
mogłyby być poddane pod dyskusję 
(szerokie konsultacje społeczne, KS-M i 
inne). 

Duża liczba wysoko ocenionych przez 
ekspertów projektów, z których jedynie część 
otrzymuje dofinansowanie. Projekty nie są przy 
tym oceniane przez tych samych ekspertów, 
dlatego też różnice w wysokości jednego lub kilku 
punktów są w dużym stopniu uzależnione od 
subiektywnego zdania eksperta, a więc od 
szczęścia (od tego, kto ocenia). 

Uwaga została omówiona podczas posiedzenia 
Komitetu Sterująco-Monitorującego. Komitet 
zdecydował o wyborze innych tematów. 

Kolejnym, doraźnym rozwiązanie 
poprawiającym dostępność FIO byłoby 
wprowadzenie "miękkich" linii 
demarkacyjnych w postaci przyznania 
punktów strategicznych tym projektom, 
które nie ubiegają się o dofinansowanie z 
innych źródeł (np. ASOS). 
 
 
 
 
 

Obecny kształt FIO umożliwia składanie do tego 
programu wszystkich rodzajów projektów, także 
takich, które mogą ubiegać się (ubiegają się) o 
dofinansowanie z innych źródeł. Wszystkie inne 
programy posiadają wyraźne linie demarkacyjne. 
Warto więc premiować (poprzez punkty 
strategiczne) te projety, które nie mają innych 
szans na finansowanie. W innym przypadku może 
dojść do paradoksalnej sytuacji, w której jeden 
projekt uzyska dwa źródła finansowania i 
projektodawcy będą musieli wybierać, które 
finansowanie jest bardziej korzystne. Przyznanie 
punktów stategicznych (na podstawie 
oświadczenia wnioskodawcy) pozwoliłoby 
zmniejszyć skalę tego zjawiska, nadal 
umożliwiając finansowanie bardzo dobrych 
projektów. 

Uwaga została omówiona podczas posiedzenia 
Komitetu Sterująco-Monitorującego. Komitet 
zdecydował o wyborze innych kryteriów. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

22 Kuba Wygnański - 
 

- - 

W moim przekonaniu poważnego 
przemyślenia wymaga konstrukcja 
komponentu systemowego. Powinien on już 
obecnie (na ile to możliwe) czerpać z 
wyników pracy nad Strategia tworzona 
przez same organizacje (3 Sektor dla 
Polski). W zgromadzonym obecnie i 
prezentowanym na ostatnim OFIP materiale 
jest juz obecnie (a prace będą jeszcze 
trwały) sporo dobrych pomysłów. 

 Uwaga została omówiona podczas posiedzenia 
Komitetu Sterująco-Monitorującego.  

W moim przekonaniu należy podtrzymać, 
jako zagadnienie systemowe kwestie 
wspomagania organizacji w korzystaniu z 
dostępnego czasu na kampanie społeczne a 
także szerzej dostępu do mediów 
publicznych (zapisy rozporządzenia w tej 
sprawie o które batalia toczyła sie kilka lat 
pozostają w znacznej mierze puste). 

Jeśli nikt nie zgłosił sie do tego zadania w 
zeszłym roku to nie znaczy ze nie zgłosi sie teraz 
a problem jest jak najbardziej aktualny. Taki 
projekt może mieć różne formy od kształcenia 
organizacji lub dziennikarzy przez jakąś formę 
imperesariatu kampanii aż po przygotowanie 
zróżnicowanego portfolio kampanii społecznych i 
udostępnienie ich antenom jako repozytorium. 
Można tez sobie wyobrazić lepsze niż dotychczas 
kampanie edukacyjne 1%. 

Uwaga została omówiona podczas posiedzenia 
Komitetu Sterująco-Monitorującego. Temat 
został przyjęty.  

Za systemowe wyzwanie uważam też 
głębszą ewaluację 1% wraz z 
wykorzystanymi danymi dostępnymi na 
temat 1% (choćby na podstawie raportów 
OPP) i przygotowanie dobrego materiału 
stanowiącego podstawę do reformy tego 
mechanizmu. 

 Uwaga została omówiona podczas posiedzenia 
Komitetu Sterująco-Monitorującego. Temat 
został przyjęty.  



 

39 
 

l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

W mojej opinii koniecznie trzeba 
przywrócić komponent dedykowany 
organizacjom strażniczym. To że nie 
zgłosiły się do konkursu rok temu musi 
mieć jakiś głębszy powód, ale co do zasady 
wspieranie takich działań to bardzo ważna 
funkcja FIO. 

 Uwaga odrzucona. Oferty dotyczące działań 
strażniczych i rzeczniczych będą składane w 
konkursie ogólnym – w priorytecie 3, w 
kierunku działania „wzrost znaczenia 
organizacji rzeczniczych i strażniczych”. 

Na koniec uważam że akurat w przypadku 
zadań systemowych niedobra jest zasada 
ograniczająca ilość wniosków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tam nie ma tłoku, organizacji które są w stanie 
takie zadania w ogóle nie jest dużo a wiele z nich 
może i nawet powinno realizować więcej niż 
jedno systemowe zadanie. 

Uwaga częściowo przyjęta. W opinii DPP 
wszystkie podmioty  powinny być równo 
traktowane. Ze względu na szczególny 
charakter projektów systemowych – Komitet 
Sterujaco-Monitorujacy przesądził, iż możliwe 
będzie złożenie 2 ofert, ale w przypadku 
przeznaczenia obu do dofinansowania ofert 
będzie musiał wybrać jedną. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

23 Szczecińska Rada 
Działalności Pożytku 

Publicznego 

- 
 

- - 

Zapis Regulaminu: „Złożenie oferty przez 
oddział terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 
1 oferty przez zarząd główny lub pozostałe 
oddziały terenowe. Jednakże w ramach 
jednej osobowości prawnej oddziały 
terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 
oferty”.  
 
Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Zniesienie limitu 
ilości ofert składanych na konkurs FIO. 
Możliwość złożenia nieograniczonej liczby 
ofert zarówno przez podmioty posiadające, 
jak i nieposiadające oddziałów terenowych. 

Dotychczasowy zapis stawia w nierówności 
organizacje nieposiadające oddziałów 
terenowych. Regulamin, dopuszczając możliwość 
złożenia przez organizacje „rozwinięte” 
strukturalnie i organizacyjne aż 4 różnych ofert 
(w przypadku jednej osobowości prawnej) i 
nieograniczonej ilości ofert w przypadku 
organizacji posiadającej oddziały terenowe z 
osobowością prawną, powinien zakładać również 
możliwość składania przez organizacje bez 
oddziałów 4 ofert np. rodzajowo różnych, albo 
realizowanych na różnych obszarach 
terytorialnych, jako odrębne projekty. Zdaniem 
Rady, należy także wprowadzić więcej niż jeden 
termin składania ofert do FIO w ciągu roku. 

Uwaga odrzucona. Zwiększona liczba ofert 
znacznie wpłynęłaby na koszty obsługi (ocena 
ofert), a nie przełożyłoby się to na zwiększenie 
ilości dofinansowanych podmiotów, ani 
zrealizowanych zadań. Oddziały terenowe 
traktowane są jak oddzielne podmioty.  

Zapis Regulaminu: „Podmiotami 
nieuprawnionymi do składania ofert w 
konkursie FIO 2015 są również podmioty, 
które uzyskały dofinansowanie na 
realizację projektu 3-letniego w konkursie 
FIO2014.  
 
Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Propozycja usunięcia 
tego zapisu. 

Podmioty, które chcą realizować inny rodzajowo 
(tematycznie, obszarowo itp.) projekt dwuletni lub 
jednoroczny, mimo uzyskania dofinansowania na 
realizację projektu 3-letniego, nie powinny być 
wykluczone. Zapis uniemożliwia im ubieganie się 
o wsparcie z FIO przez kolejne 2 lata. 

Uwaga odrzucona. Zapis ten jest konsekwencją 
zapisu z Regulaminu FIO 2014. Uniemożliwia 
ubieganie się o wsparcie z FIO tylko przez rok. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Zapis Regulaminu: „Złożenie oferty 
wspólnej wyklucza możliwość złożenia 
oferty indywidualnie przez podmiot, który 
bierze udział w ofercie wspólnej”. 
Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Regulamin FIO 
powinien dopuszczać możliwość złożenia 
oferty rodzajowo różnej w trybie 
indywidualnym. 

 Uwaga odrzucona. Zwiększona liczba ofert 
wpłynęłaby na zwiększenie kosztów obsługi 
konkursu (ocena ofert), a nie przełożyłoby się 
to na zwiększenie ilości dofinansowanych 
podmiotów, ani zrealizowanych zadań. W 
związku z tym DPP stoi na stanowisku iż, 
zasada jeden podmiot jedna oferta powinna 
zostać utrzymana. 

Zapis Regulaminu: „II. Kryterium pkt. 3 
Projekt realizowany przez podmiot, który 
od 2009 r. nie otrzymał dofinansowania w 
ramach FIO”. 
 
Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Usunięcie kryterium 
nr II, premiującego dodatkowymi punktami 
m.in. podmioty, które od 2009 r. nie 
uzyskały środków z FIO z powodu 
składania zbyt słabych ofert. 

Zamiast powyższego, propozycja przydzielenia 
dodatkowych punktów podmiotom, które w 
poprzednich latach były oceniane pozytywnie, ale 
nie otrzymały dotacji z uwagi na wyczerpanie 
środków w konkursie FIO. 

Uwaga odrzucona. Zaproponowane kryterium 
ma służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem.  

Zapis Regulaminu: „ III. Kryterium pkt. 3 
Projekt realizowany przez podmiot mający 
swoją siedzibę w gminie poniżej 50 tyś. 
mieszkańców”. 
Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Usunięcie kryterium 
nr III, dyskryminującego podmioty mające 
siedzibę w większych miastach. 

Nie powinno się premiować podmiotów ze 
względu na wielkość miejscowości z której 
pochodzą,  
ale przyznawać dotacje w oparciu o analizę ich 
rzeczywistych problemów i potrzeb, jak również 
wartość merytoryczną składanej oferty. Każde 3 
punkty możliwe do uzyskania mają ogromne 
znaczenie dla podmiotów aplikujących w 
konkursie FIO, także tych z gmin powyżej 50 tyś. 
mieszkańców. 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium budżetu poniżej 
mediany. Jest to mechanizm wyrównywania 
szans i podobnie jak pozostałe  kryteria ma 
służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem.  
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego: Wprowadzenie 
dwuetapowości aplikowania o środki z FIO. 
Etap I: składanie listów intencyjnych na 
konkurs FIO, Etap II: składanie ofert na 
konkurs FIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga odrzucona. Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej określa wzór oferty. 
W obecnym stanie prawnym nie ma podstaw, 
aby w otwartym konkursie ofert oceniać listy 
intencyjne, 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

24 Stowarzyszenie EDUQ - - - 

Projekt Regulaminu /rozdz. 2 / do 
podmiotów nieuprawnionych do składania 
ofert w konkursie FIO 2015 zalicza również 
podmioty, które uzyskały dofinansowanie 
na realizację projektu 3-letniego w 
konkursie FIO 2014. 
Wnioskujemy o przywrócenie Operatorów 
do grona uprawnionych podmiotów do 
składania ofert w FIO 2015. 

Regranting wspiera inne organizacje 
pozarządowe poprzez zlecanie wykonywania 
określonych 
zadań mieszczących się we wszystkich, 
wymienionych w art. 4 UoDPPiW. Projekty 
realizowane przez lokalnych czy regionalnych 
operatorów są częścią systemu wdrażania 
Programu FIO, co potwierdza zakres zadań 
analogiczny do przypisanych Instytucji 
Wdrażającej (pkt. 8.1.2 Programu).  
Zakres zadań przypisanych Operatorom obejmuje 
bowiem m.in.: 
1) przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od 
beneficjentów; 
2) dokonywanie wyboru projektów do 
współfinansowania i podpisywania umów z 
beneficjentami; 
3) monitorowanie realizacji poszczególnych 
projektów; 
4) weryfikację wykorzystania środków przez 
beneficjentów, w tym kontroli na miejscu; 
5) przechowywanie wszelkiej dokumentacji 
związanej z realizacją projektów, zgodnie 
z procedurami archiwizacji dokumentów 
programu. 
Biorąc pod uwagę powyższe uwagi i zupełnie 
odmienny charakter projektów Organizacje 
pełniące funkcję Operatorów nie powinny być 
wyłączone z możliwości aplikowania o środki w 
ramach konkursu ofert FIO 2015. Operatorzy nie 
są bowiem bezpośrednim realizatorem projektów 
w ramach Priorytetu 1, a jedynie pośrednikiem w 
realizacji zadania. 

Uwaga odrzucona. 
W opinii DPP wszystkie podmioty realizujące 
projekty 3-letnie powinny być równo 
traktowane. Zaproponowane rozwiązanie 
zostało przedstawione Komitetowi Sterująco-
Monitorującemu. 
Komitet przyjął stanowisko DPP. Zapis z 
Regulaminy FIO 2014 pozostał obowiązujacy 
dla wszystkich. 
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l.p. Osoba / podmiot 
zgłaszający uwagi: 

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 

Treść uwagi Uzasadnienie Wyjaśnienie IZ  

25 Poznańska Rada 
Działalności Pożytku 

Publicznego 

- - - 

SUGERUJEMY USUNIĘCIE KRYTERIUM: 
Projekt realizowany przez podmiot mający 
swoją siedzibę w gminie poniżej 50 tys. 
mieszkańców (GUS, 2012). 

Premiowanie projektodawców z mniejszych 
miejscowości nie bazuje na żadnych zapisach 
dokumentów programowych Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. W dużych miastach 
działa więcej organizacji ale wynika to z 
zamieszkiwania przez te miasta większej liczy 
obywateli, którzy chcą działać w formach 
zorganizowanych - bardzo często organizacje 
takie działają na terenie ościennych, mniejszych 
miejscowości. Dodatkowo warto zauważyć, że 
konkursów skierowanych wyłącznie na tereny 
wiejskie jest wiele (np. PROW, Równać Szanse) a 
brakuje konkursów skierowanych dla organizacji 
działających w dużych miastach. 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium budżetu poniżej 
mediany. Jest to mechanizm wyrównywania 
szans i podobnie jak pozostałe  kryteria ma 
służyć dotarciu środków z FIO do nowych 
organizacji i do nowych grup beneficjentów 
nieobjętych do tej pory wsparciem.  

SUGERUJEMY USUNIĘCIE KRYTERIUM 
Projekt realizowany przez organizację, 
której roczny budżet za 2014 r. nie 
przekracza Mediany rocznego budżetu 
/dwukrotności mediany rocznego budżetu 
organizacji pozarządowych na rok 2010 
(Przychody ogółem w połowie badanych 
podmiotów dysponujących środkami 
finansowymi nie przekraczały 25,4 tys. zł) . 
LUB 
Projekt realizowany przez organizację, 
której roczny budżet za 2014 r. nie 
przekracza średniego rocznego budżetu na 
rok 2010 (średnia arytmetyczna przychodów 
organizacji wyniosła 322,1 tys. zł). 

Kryterium dyskredytuje prężne, aktywne i 
profesjonalnie działające organizacje. Sektor 
pozarządowy winien odpowiadać na rożnego 
rodzaju problemy społeczne, tylko profesjonalne 
organizacje mogą być faktycznym partnerem 
administracji publicznej w realizacji tych wyzwań. 
Zmniejszanie szans dla organizacji z większym 
budżetem może zniechęcać NGO do rozwoju, 
zatrudniania pracowników. Warto zwrócić także 
uwagę, że słabsze, młode organizacje mogą 
aplikować w ramach komponentów regrantingu 
regionalnego, ponadto część problemów 
społecznych nie może być rozwiązywana z 
udziałem funduszy unijnych (działania na rzecz 
seniorów, inicjatywy kulturalne, działania na rzecz 
krzewienia tradycji). 

Uwaga częściowo przyjęta. Komitet Sterująco-
Monitorujący zdecydował o połączeniu tego 
kryterium z kryterium siedziby. Jest to 
mechanizm wyrównywania szans i podobnie 
jak pozostałe  kryteria ma służyć dotarciu 
środków z FIO do nowych organizacji i do 
nowych grup beneficjentów nieobjętych do tej 
pory wsparciem.  

 


