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Notatka z I posiedzenia 
Komitetu Sterująco – Monitoruj ącego 

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 
(II kadencja na lata 2017 – 2020) 

 
w dniu 9 maja 2017 r., 

Warszawa, MRPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala A  
 
Obecni:  

I.  Członkowie/zastępcy członków Komitetu Sterująco – Monitorującego P FIO: 
1. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, Przewodniczący Komitetu, 
2. Jadwiga Andrychowska-Biegacz - Dolnośląski Klub Sportowy Niewidomych  

i Niedowidzących Sudety, 
3. Robert Gołaszewski - Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, 
4. Karol Gutsze - Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 
5. Przemysław Jaśkiewicz - Fundacja Niepodległości, Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
6. Agnieszka Lenartowicz – Łysik - Kancelaria Prezydenta RP 
7. Mariusz Ławruszkiewicz - Fundacja „Żyjesz Pomóż Innym” 
8. Piotr Marzęda - Związek Stowarzyszeń Lubelskich Organizacji Pozarządowych 
9.  Waldemar Sabak - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
10. Małgorzata Sinica - Związek Harcerstwa Polskiego, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego 
11.  Elżbieta Woźniak - Sionek - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 

 
 

II.  Przedstawiciele MRPiPS: 
1.  Andżelika Wardęga - Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 
2.  Kamil Bobek - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego 
3.  Aleksandra Krugły - Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, 

 
III.  Zaproszeni goście: 

1.  Weronika Najda - Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 

2.  Agnieszka Rymsza - Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów 

Czas trwania posiedzenia: godz. 14.00 – 16.30 
 
Program posiedzenia:  
1. Przywitanie uczestników – Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w MRPiPS, 

Przewodniczący Komitetu; 
2. Przyjęcie regulaminu KSM FIO; 
3. FIO w latach 2005 – 2016 - Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS; 
4. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.:  

Wprowadzenie – Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa 
Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 
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Dyskusja 
5. Informacja na temat wdrażania konkursu w ramach P FIO w 2017 r. – Elżbieta Woźniak-

Sionek, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego; 
6. Sprawy różne. 
 

Ad. 1.  

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego Program Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 II kadencji na lata 2017 – 2020 rozpoczął Krzysztof 

Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,   

od przywitania uczestników, omówienia celu oraz programu posiedzenia. Podkreślił rol ę, jaką 

odegrał Fundusz przez dwanaście lat funkcjonowania we wspieraniu rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 

Ad. 2. 

Następnie Pani Elżbieta Woźniak – Sionek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego przedstawiła projekt regulaminu prac Komitetu, który został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

Ad.3. 

Kolejnym punktem programu było podsumowanie wdrażania FIO w latach 2005 – 2016, 

którego dokonała Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej  

i Pożytku Publicznego, związana z Funduszem od samego początku jego funkcjonowania. 

Prezentacja ukazała ewolucję, jaką przeszedł FIO od 2005, zarówno na płaszczyźnie 

programowej (priorytety, zapisy w regulaminie), jak i wdrożeniowej (przejście od ofert  

i sprawozdań papierowych na generator online, stworzenie narzędzi pomocniczych dla 

organizacji, tj. planer budżetu, poradnik tworzenia projektów, atlas dobrych praktyk,  spotkania 

informacyjno-szkoleniowe dla oferentów i rozliczających dotacje w regionach etc.). 

Podkreśliła, że od początku swego funkcjonowania FIO stanowiło innowacyjne narzędzie 

wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich w Polsce – ewolucja Programu szła w stronę 

uproszczenia procedur i takiego zogniskowania wsparcia, aby w jak największym stopniu 

odpowiadało na potrzeby organizacji pozarządowych. Równie ważna jest otwartość  

na eksperyment, która uczyniła z FIO jeden z najbardziej innowacyjnych instrumentów 

wspierania III sektora, który przetarł szlaki dla takich rozwiązań, jak np. regranting. To,  

co wyróżnia FIO spośród innych Programów, które oferują wsparcie grantowe dla NGO,  
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to także jego wszechstronność – Program wspiera inicjatywy wpisujące się we wszystkie sfery 

pożytku publicznego. Andżelika Wardęga wyjaśniła mechanizmy monitorowania 

funkcjonowania Programu, dzięki którym możliwe było bieżące weryfikowanie jego formy  

i treści. Podkreśliła rolę Komitetu Sterująco – Monitorującego, który nie tylko był forum 

dyskusji nad modyfikacjami, lecz wręcz wielokrotnie dawał impuls do konkretnych zmian. 

Przypomniała także, że FIO podlega regularnym kontrolom Najwyżej Izby Kontroli oraz 

audytu wewnętrznego, które proponują szereg modyfikacji, do wdrożenia których IZ FIO jest 

zobligowana. Dodatkowo FIO było przedmiotem licznych badań ewaluacyjnych, które 

dostarczyły danych i wskazówek na temat pożądanych kierunków usprawnień. Wspomniana 

wielopłaszczyznowa struktura monitorowania i weryfikacja Programu jest jedną z jego 

wielkich wartości. W prezentacji Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego znalazło się także podsumowanie statystyczne wdrażania FIO od 2005 do 2016 r. 

 

Ad. 4. 

O planach związanych z wdrażaniem FIO w 2018 r. opowiedziała Weronika Najda, Zastępca 

Dyrektora w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, który odpowiada 

merytorycznie z prace nad projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, które to centrum jest planowane jako nowa Instytucja Zarządzająca 

Programem. Podkreśliła, że każda zmiana musi się zacząć od pogłębionej analizy, dlatego też 

KPRM zakłada przeprowadzenie kompleksowego badania ewaluacyjnego pod kątem oceny 

wpływu Programu na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Już teraz brane są pod uwagę 

następujące cztery obszary priorytetowe, których wsparcie będzie zadaniem Centrum, m.in. 

poprzez zweryfikowany Program FIO: 

- partycypacja publiczna (zwłaszcza nowe formy, tj. inicjatywa lokalna czy budżet obywatelski, 

lokalne rady etc.) 

- kontrola obywatelska (wzmacnianie lokalnych watchdogów, grup niesformalizowanych) 

- wolontariat (z naciskiem na wzmocnienie kompetencji organizatorów wolontariatu) 

- instytucjonalizacja III sektora (wspieranie powstawania stowarzyszeń, federacji, partnerstw) 

Planowane jest także zachowanie Priorytetu 1. Małe inicjatywy. Budżet FIO nadal będzie 

utrzymany na poziomie 60 mln PLN rocznie aż do 2020 r. 

Przedstawicielka KPRM omówiła także zmiany w procedurach FIO, które planuje wprowadzić 

KPRM: 
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- modyfikacji ulegnie wzór oferty (zwłaszcza dla małych organizacji), znacznemu ograniczeniu 

ulegnie liczba kryteriów oceny, 

- w procedurze selekcji większy nacisk zostanie położony na ocenę merytoryczną, natomiast 

ocena formalna zostanie uproszczona (oferta składana jako deklaracja woli oferenta 

 z weryfikacją dopiero na etapie kontraktowania), 

- w nowym wzorze oferty większy nacisk zostanie położony na analizę potrzeb i wykazanie 

trwałości rezultatów, adekwatność projektu do celów Programu, jakość budżetu 

 i harmonogramu, potencjalny wpływ na otoczenie i uczestników, możliwość realizacji 

 w partnerstwie, 

- oceniający ma mieć możliwość rozmowy kwalifikacyjnej/ obejrzenia prezentacji projektu 

dokonanej przez oferenta; 

- planowane jest wdrożenie nowego generatora, który ma obejmować całość procesu od 

aplikacji, przez kontraktowanie, po sprawozdawczość. 

 

Weronika Najda podkreśliła, że harmonogram wdrażania ww. propozycji zależy od terminu 

wejścia w życie ustawy o Narodowym Centrum, jednak wstępne plany wdrożenia ww. zmian 

dotyczą konkursu na 2019 r. Poinformowała również, że procedowanie wspomnianych zmian 

i analiza stanu zastanego będą prowadzone z udziałem ekspertów Pełnomocnika 

ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, KSM FIO. Przewidziano także szerokie konsultacje 

społeczne. Zwieńczeniem tych prac będzie zatwierdzenie Programu w nowym kształcie przez 

Radę Ministrów. 

 

Następnie minister Krzysztof Michałkiewicz otworzył dyskusję, w której pierwsza zabrała 

głos Małgorzata Sinica. Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego poprosiła o wskazanie 

planowanego terminu przyjęcia regulaminu konkursu na 2018 r. W odpowiedzi Weronika 

Najda przypomniała, że wszelkie terminy uzależnione są od momentu utworzenia Centrum, w 

związku z czym obecnie trudno jest operować dokładnymi datami. Poinformowała, 

 że obecnie projekt ustawy o Narodowym Centrum jest na etapie uzgodnień 

międzyresortowych. Agnieszka Rymsza, ekspert z KPRM, dodała, że KPRM liczy 

 na zakończenie prac nad projektem ustawy do sierpnia br., aby Centrum mogło ruszyć 

 od września 2017 r. 
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Karol Gutsze zadał pytanie o genezę propozycji nowych priorytetów sformułowaną przez 

KPRM. W jego opinii FIO jest tak ważne dla III sektora, gdyż dotacje przeznaczone są 

 dla wszystkich NGO poruszających się we wszystkich sferach pożytku publicznego. Wyraził 

obawę, że kierunki, które nie wpisują się w priorytety KPRM zostaną wyeliminowane 

 ze szkodą dla organizacji. 

 

W odpowiedzi Weronika Najda wyjaśniła, że logika przesunięcia kompetencji związanych 

 z FIO do KPRM jest związana z Narodowym Programem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, którego wdrożenie wymaga oparcia o konkretne zasoby. Wdrażanie FIO musi 

być w jej opinii powiązane z logiką wyrażoną w ww. Narodowym Programie, której 

odzwierciedleniem są cztery nowe priorytety FIO omówione wyżej. Dodała, że te cztery 

priorytety są zdiagnozowane na podstawie prac zespołów ekspertów, które pracują na 

zaproszenie Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

W tym miejscu Karol Gutsze zwrócił uwagę, że jest członkiem jednego z tych zespołów, który 

zajmuje się właśnie FIO, jednak od dłuższego czasu zespół nie pracuje. 

 

Weronika Najda zauważyła, że istnieje kilka zespołów eksperckich, które są na różnym etapie 

prac. 

 

Agnieszka Rymsza wyjaśniła dodatkowo, że propozycja KPRM dotyczy tego, 

 aby skoncentrować FIO bardziej na priorytetach, które mają bezpośredni związek 

 ze wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a nie tylko uzupełnienie zadań 

publicznych realizowanych w samorządach. Propozycje wynikają z tego, że wiele organizacji 

sygnalizowało, że na te obszary było do tej pory przeznaczone zbyt mało środków. 

 

Przemysław Jaśkiewicz z Fundacji Niepodległości zapytał, jaka jest relacja proponowanej 

jako jeden z nowych priorytetów FIO „Instytucjonalizacji II sektora” do Funduszu Grantów 

Instytucjonalnych, zapowiadanego jako jeden z instrumentów w dyspozycji przyszłego 

Centrum. Poprosił także o informację, z czego wynika fakt, że niektóre zespoły eksperckie przy 

Pełnomocniku ds. Społeczeństwa Obywatelskiego pracują intensywnie, a niektóre wcale. 
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Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Rymsza. Poinformowała, że wszystkie zespoły nadal istnieją. 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego dysponuje skromnymi zasobami kadrowymi, w 

związku z czym obecnie większość pracowników zajmuje się procedowaniem projektu ustawy 

o Narodowym Centrum, do którego zgłoszono bardzo wiele uwag w ramach konsultacji. 

Przyznała, że działają te zespoły, których członkowie podjęli się pracy własnej 

 i to dzięki nim prace posuwają się naprzód. Obiecała, że jak tylko zakończą się prace nad 

projektem ustawy, KPRM zintensyfikuje działanie zespołów eksperckich. Najbardziej 

zaawansowany w pracach jest zespół ds. wolontariatu, dzięki któremu planowane jest 

uruchomienie pilotażu programu wspierającego rozwój aktywności wolontariackiej już 

 w najbliższych miesiącach. Dodała, że KPRM bardzo liczy na wsparcie kadrowe –  

po wejściu w życie ustawy o Narodowym Centrum, wraz z przejęciem kompetencji związanych 

z pożytkiem publicznym od MRPiPS, planowane jest również przeniesienie części 

pracowników do Kancelarii. 

Weronika Najda uzupełniła, że Narodowe Centrum Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego to jakby jedna marka, która posiada różne instrumenty i różne źródła 

finansowania.  

 

Następnie zabrała głos Jadwiga Andrychowska – Biegacz z Dolnośląskiego Klubu Sportowego 

Niewidomych i Niedowidzących Sudety, która podkreśliła, że reprezentuje małe dolnośląskie 

organizacje, działające w bardzo małych środowiskach. Zauważyła, że dotychczas w FIO 

mieściło się każde działanie lokalne, co miało kluczowe znaczenie dla mniejszych środowisk. 

W imieniu tych małych organizacji wyraziła niepokój, że stracą rację bytu. Podkreśliła, 

że w małych miejscowościach taka lokalna organizacja jest często jedynym centrum 

aktywności. 

 

Krzysztof Michałkiewicz podziękował przedmówczyni za ciekawe wystąpienie. Przypomniał 

start Funduszu, który przypadał na czas jego urzędowania jako Ministra Pracy 

 i Polityki Społecznej i podkreślił, że to, co było aktualne 12 lat temu, obecnie może wymagać 

aktualizacji.  

 

Weronika Najda podkreśliła, że KPRM nie zamierza zabierać funduszy małym organizacjom. 

Wręcz odwrotnie, nowe FIO i wszelkie fundusze, które znajdą się 

 w dyspozycji Narodowego Centrum, będą rozdysponowywane w taki sposób, aby każda 
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organizacja miała równą szansę na uzyskanie wsparcia. W procesie tworzenia nowego FIO 

bardzo ważna będzie także rola KSM FIO. 

 

Agnieszka Rymsza dodała, że przedstawiona koncepcja zmian w FIO jest wstępną propozycją. 

Podkreśliła, że wnioskowanie na podstawie tego, na jakie obszary organizacje składają oferty, 

nie zawsze jest miarodajne, gdyż z reguły NGO aplikują o dostępne środki, dopasowując ofertę 

do założeń danego konkursu. Kluczowe jest ustalenie, na jakie działania tak naprawdę 

chciałyby aplikować organizacje. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy organizacja 

chciałaby starać się o dotację na dany cel, a nie ma grantodawcy, który wsparłby takie właśnie 

działania. Polskie organizacje są bardzo uzależnione od środków publicznych, dlatego też 

jednym z celów Narodowego Centrum będzie zachęcenie NGO do szukania też innych źródeł. 

Służyć temu ma m.in. system szkoleń. W jej opinii trzeba się liczyć z tym, 

 że zmiana priorytetów zawsze może nieść ze sobą to, że jeśli chcemy wspierać działania dotąd 

słabo lub wręcz w ogóle pozbawione wsparcia, w konsekwencji może zostać mniej środków na 

pozostałe obszary. Narodowe Centrum będzie dysponowało kilkoma programami, nie tylko 

FIO, co oznacza więcej środków, jednak zogniskowanych na rozwój III sektora, 

 a mniej na działania stricte usługowe, które powinny być wspierane na poziomie samorządów. 

 

Krzysztof Michałkiewicz odniósł się pozytywnie do wypowiedzi przedmówczyni. W jego 

opinii przesunięcie akcentów jest ciekawym rozwiązaniem. Podkreślił, że rola rządu jako 

współpracującego z NGO jest inna niż samorządu. Jego zdaniem należy zachęcać samorządy, 

aby z mniejszą rezerwą podchodziły do współpracy z organizacjami pozarządowymi, które 

przecież znakomicie mogą uzupełniać te zadania, które zobligowane są realizować samorządy. 

 

Agnieszka Rymsza poinformowała, że KPRM planuje zachęcać ministerstwa do tworzenia 

programów współpracy z III sektorem. Z jej informacji wynika, że wciąż połowa resortów nie 

przyjęła ww. programów. Zwróciła uwagę, że to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej jako pierwsze opracowało i przyjęło program współpracy. Przypomniała także, 

 że w KPRM funkcjonuje zespół ds. współpracy ministerstw z NGO, który już odbył pierwsze 

posiedzenie. 

 

Małgorzata Sinica zwróciła uwagę, że trudno jest ocenić potrzeby organizacji bez solidnych 

badań. Od kilku lat brakuje aktualnych danych o kondycji III sektora. Podkreśliła, 
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 że problemy finansowe organizacji nie zawsze są widoczne w sprawozdaniu z działalności. 

Bardzo ważne jest wsparcie instytucjonalne zaplecza organizacji. Przedstawicielka ZHP 

sformułowała następujące pytania: 

- czy istnieje analiza, która wskazuje na brak potrzeby kontynuacji FIO w dotychczasowej 

formie? Czy w planach Centrum jest miejsce na duże organizacje, czy też wsparcie 

instytucjonalne zarezerwowano dla małych podmiotów? 

- czy jest szansa, aby podczas posiedzeń KSM FIO jego członkowie zapoznali się pełnym 

zakresem zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM? 

Podkreśliła, że jeśli zapadnie ostateczna decyzja o zmianie priorytetów FIO będzie potrzeba 

mądra i silna komunikacja tych zmian. Wyraziła nadzieję, że KPRM bierze pod uwagę 

 tę ostatnią kwestię. 

 

Krzysztof Michałkiewicz poparł potrzebę dobrego informowania o zmianach i ich 

przyczynach, aby nie stracić dotychczasowych osiągnieć FIO.  

 

W odniesieniu do pytań Małgorzaty Sinicy Weronika Najda podkreśliła, że wspieranie małych 

organizacji nie oznacza ograniczania szans dużych. W jej opinii powinna zachodzić 

kompatybilność między priorytetami FIO a innymi programami finansowanymi ze środków 

 w dyspozycji Centrum. Wyraziła pogląd, że w planach Narodowego Centrum komunikacja 

 z NGO będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Uspokoiła także zebranych, że KSM FIO będzie 

istniał dopóki istnieje FIO, także po przeniesieniu Programu do KPRM. 

 

Ad. 5. 

Kolejnym punktem Programu była prezentacja wdrażania FIO w 2017 r., którą przedstawiła 

Elżbieta Woźniak – Sionek z MRPiPS.  

 

Ad.6. 

W ostatnim punkcie programu Komitet omówił inne kwestie, zgłaszane przed posiedzeniem 

przez jego członków. 

Karol Gutsze poprosił o przybliżenie procedury oceny strategicznej. Wyjaśnień udzielił 

minister Krzysztof Michałkiewicz, który podkreślił, że na początku funkcjonowania FIO było 

znacznie mniej kryteriów, jednak w odpowiedzi m.in. na postulaty ze strony organizacji 

pozarządowych oraz uwagi licznych kontroli NIK i audytu wewnętrznego, liczba kryteriów 
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systematycznie wzrastała. Takie rozbudowanie karty oceny było odzwierciedleniem dążenia – 

zarówno ze strony Instytucji Zarządzającej, jak i odbiorców Programu – do możliwie dużego 

zobiektywizowanie procesu oceny ofert.  

Jadwiga Andrychowska – Biegacz przywołała swoje doświadczenia w ocenie  

w Regionalnych Programach Operacyjnych, która w jej ocenie jest bardziej precyzyjna niż  

w FIO, a także ASOS. Jej zdaniem w FIO eksperci mają zbyt dużą dowolność 

 w odejmowaniu punktów. Zdarza się, że odjęcie punktów nie jest potwierdzone 

wyczerpującym uzasadnieniem, jak również nie ma regulacji, które określałyby, ile punktów 

można odjąć za dane uchybienie. 

W odniesieniu do pytania o genezę oceny strategicznej Krzysztof Michałkiewicz zwrócił 

uwagę, że wprowadzenie do regulaminu zapisów dopuszczających ocenę strategiczną ministra 

sformalizowało stosowany już wcześniej mechanizm dofinansowania ze względu 

 na wagę danego projektu w realizacji polityk publicznych, za które odpowiada minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  

Minister wyjaśnił  również dystrybucję tzw. „resztówek”, czyli środków uwolnionych,  które 

pozostają niezakontraktowane np. z powodu przyjęcia przez organizację mniejszej dotacji niż 

przyznana1. Zwrócił uwagę, że środki te są do dyspozycji z reguły późno, w trakcie, a nawet 

pod koniec roku budżetowego, w ramach którego mogą zostać wydatkowane. Oznacza to, że 

nie wszyscy oferenci chcą lub są w stanie zrealizować projekt w ramach okrojonego 

harmonogramu. Jednakże ministerstwu zależy, aby zamiast oddać te środki do budżetu 

państwa, umożliwi ć jak największej liczbie organizacji skorzystanie z nich i realizację ważnych 

projektów.  

Andżelika Wardęga dodała, że zdaje sobie sprawę, iż dotychczasowe rozwiązania stosowane 

we wdrażaniu FIO mogą nie być dla wszystkich satysfakcjonujące, gdyż skala programu 

wymaga pewnych rozwiązań systemowych, które nie są wstanie skonsumować wszystkich 

przypadków indywidualnych. Podkreśliła, że karty oceny wypełniane przez ekspertów 

stanowią nie tylko element oceny, ale także mają duży walor edukacyjny, gdyż pozwalają 

organizacjom zapoznać się z zastrzeżeniami do ich projektu. Przypomniała, 

 że na przestrzeni lat Instytucja Zarządzająca szła w kierunku zmniejszenia widełek 

punktowych w poszczególnych kryteriach, co w konsekwencji przyczyniło się też pośrednio do 

zwiększenia liczby kryteriów oceny. Stosowane są też liczne mechanizmy korygujące – np. 

                                                           
1 Szczegółowe informacje o dysponowaniu środkami uwolnionymi znajdują się w Regulaminie Konkursu FIO na 

2017 r. 
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eksperci przed przystąpieniem do oceny przechodzą intensywne szkolenie z elementami 

warsztatowymi. W szkoleniach uczestniczą także członkowie KSM FIO. W ramach 

wspomnianych warsztatów eksperci pod okiem doświadczonego moderatora próbnie oceniają 

przykładową ofertę. Warto również pamiętać, że oferenci także mają możliwość udziału 

 w spotkaniach z oferentami w regionach, podczas których pracownicy IZ oraz doświadczeni 

asesorzy nie tylko przybliżają zasady konkursu, ale także udzielają wskazówek, jak napisać 

ofertę spełniającą wymogi FIO. Podobnie na etapie rozliczania dotacji, organizacje 

sprawozdające się mogą wziąć udział w spotkaniach na ten temat. Dyrektor Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego dodała, że co roku kryteria oceny podlegają 

weryfikacji, często w wyniku postulatów samych ekspertów oceniających. Praca ekspertów jest 

także monitorowana i weryfikowana, w tym na podstawie sygnałów od organizacji. 

Na pytanie Karola Gutsze, czy wszystkie oferty złożone w danym konkursie podlegają ocenie 

strategicznej, Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem konkursu ocena 

merytoryczna jest dokonywana przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Istnieje 

możliwość dokonania oceny strategicznej we wszystkich priorytetach, a jej dokonanie polega 

na ponownej analizie oferty i przyznaniu adekwatnej punktacji. Zgodnie 

 z Regulaminem konkursu w ramach FIO minister, mając wgląd do wszystkich złożonych ofert, 

ma prawo, po rekomendacji dokonanej przez Komisję Konkursową, do dokonania oceny 

strategicznej ze względu na realizacje bieżących polityk publicznych na podstawie określonych 

w Regulaminie przesłanek.. 

 

Minister Krzysztof Michałkiewicz podziękował zebranym za udział w posiedzeniu. Nie 

wyznaczono daty kolejnego spotkania Komitetu. 

 

 

 


