MINISTER
RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DPP.II.5341.64.2017.APA

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2017 r. część A rozdział IX Dysponowanie środkami
uwolnionymi ze względu na niewykorzystanie całości kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach
konkursu FIO – w związku ze stwierdzonym błędzie w ocenie eksperta – po ponownym przeanalizowaniu
ofert:


dofinansowane zostają 2 podmioty, które na skutek błędu w dokonanej przez eksperta ocenie
otrzymały obniżoną ilość punktów (załącznik nr 1).

Dofinansowanie projektu związane jest z koniecznością korekty omyłki powstałej przy ocenie oferty.
Należy podkreślić, że wsparte zostają podmioty realizujące istotne zadania związane z realizacją celów
Programu FIO. Przy wyborze projektów brano pod uwagę czy:
- oferta mieści się w ramach kluczowych dla interesu społecznego polityk publicznych,
- oferta zakłada realizację tematu szczególnie ważnego z punktu widzenia wspólnoty lokalnej,
- projekt może zostać zrealizowany w czasie krótszym niż przewidziano w ofercie,
- w ocenie eksperta stwierdzony został błąd.

Załącznik nr 1 DPP.II .5341.64.2017.APA
L.P.

NR FIO PRIORYTET PUNKTACJA

NAZWA WNIOSKODAWCY

PRZYZNANA DOTACJA
2017

1
2

214

2

201

781

2

201

Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi
Węgrowskiej/Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krypy
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia
Życzliwości"
RAZEM:

77 050,00 zł
99 905,00 zł
176 955,00 zł
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Warszawa, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2017 r. część A rozdział IX
Dysponowanie środkami uwolnionymi ze względu na niewykorzystanie całości kwoty środków
przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu FIO, oraz ze względu na rezygnacje z realizacji
zadania przez organizacje, których projekty przeznaczono do dofinansowania , po ponownym

przeanalizowaniu ofert i stwierdzeniu błędu w ocenie eksperta zwiększone zostały kwoty
dofinansowania dla 1 oferty zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 1.
Zwiększenie dofinansowania wymienionych w załączniku nr 1 projektów wynika z konieczności
wsparcia podmiotów, których dotacja została obniżona na skutek błędu popełnionego przez
ekspertów podczas oceny ofert.

Załącznik nr 1 DPP.II.5341.64.2017.APA
Lp.

1

Nr FIO Punktacja

1138

194

Nazwa organizacji

Czerwone Noski Klown w Szpitalu

Dotacja przyznana
(zgodnie z listą
rankingową)
66 150,00 zł

Kwota
zwiększenia

Dotacja po
zwiększeniu

5 500,00 zł

71 650,00 zł

