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Protokół z XII posiedzenia 

Komitetu Sterująco – Monitoruj ącego 
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

w dniu 11 stycznia 2016 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, 

2. Izabela Leśniak – Związek Miast Polskich, 

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

4. Karol Gutsze – Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, 

5. Cezary Miżejewski – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, 

6. Karolina Cyran – Juraszek – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

7. Beata Matyjaszczyk – Związek Harcerstwa Polskiego, 

8. Bartłomiej Głuszak – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, 

9. Anna Lechowska – Stowarzyszenie Szansa, 

10. Jakub Wygnański – Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 

II.  Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej FIO – Departamentu Pożytku Publicznego  

w MRPiPS: 

1. Piotr Kontkiewicz –  zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, 

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

3. Filip Kołodziejski – Departament Pożytku Publicznego, 

4. Stefan Kołucki – Departament Pożytku Publicznego, 

5. Anna Polak – Departament Pożytku Publicznego, 

6. Jakub Szewczyk – Departament Pożytku Publicznego. 

III.  Zaproszeni goście: 

1. Aleksandra Łukasiewicz – Centrum Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 

Czas trwania posiedzenia: godz. 11.00 – 15.00 
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Ramowy program posiedzenia:  

1. Prezentacja wyników z ewaluacji ex post Programu Operacyjnego FIO 2009 – 

2013.  

2. Ustalenie punktacji za kryteria strategiczne w konkursie FIO 2017 oraz 

zatwierdzenie listy tematów do Komponentu Działań Systemowych.  

3. Rozstrzygnięcie kwestii dot. konkursu ogólnego w Regulaminie Konkursu FIO w 

2017 r. 

4. Wybór tematów do Komponentu tematycznego w Priorytecie 1 w konkursie FIO 

2017. 

 

XII posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014 – 2020 rozpoczął Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  od przywitania uczestników, omówienia 

celu oraz programu posiedzenia. 

Ad. 1. Prezentacja wyników z ewaluacji ex post Programu Operacyjnego FIO 2009 – 

2013 

W tym punkcie posiedzenia omówione zostały wyniki z ewaluacji ex post Programu 

Operacyjnego FIO 2009 – 2013.  

Pani Aleksandra Łukasiewicz, przedstawicielka Centrum Rozwoju Społeczno –

Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. przedstawiła najważniejsze informacje 

na temat badania wpływu PO FIO 2009 – 2013 na wzrost aktywności społecznej obywateli w 

Polsce. Wyniki badania mają posłużyć dostarczeniu wiedzy w celu efektywnego planowania 

kolejnych programów dotyczących aktywności społecznej obywateli w Polsce oraz 

ewentualnego modyfikowania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 

2020.  

Badaniu poddane zostały różne grupy podmiotów, w tym organizacje pozarządowe, 

które otrzymały dofinansowanie na realizacje projektów oraz beneficjenci ostateczni. Łączna 

liczba badanych przekroczyła liczbę 900 podmiotów ( były to organizacje, które otrzymały 

dofinansowanie oraz te, które starały się o dofinansowanie, lecz go nie uzyskały).  

Pani Aleksandra Łukaszewicz przedstawiła dane dotyczące wysokości finansowania 

według priorytetów, w perspektywie rocznej oraz liczbę złożonych i dofinansowanych 

wniosków w ramach konkursów w latach 2009-2013 w podziale na województwa. 
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Przedstawiła również wnioski płynące z przeprowadzonego badania. Zaznaczyła, że wraz z 

kolejnymi latami realizacji Programu, liczba organizacji aplikujących o dofinansowanie 

swoich działań, systematycznie rosła co świadczy o wzroście popularności PO FIO wśród 

organizacji pozarządowych. W związku ze wzrostem liczby ofert składanych zmniejszał się 

procentowy udział ofert dofinansowanych. Stała wartość nominalna FIO (wynosząca 

dokładnie 60 mln) w ostatnich czterech latach (2010 - 2013) oznacza faktyczne zmniejszanie 

realnej wartości środków przeznaczanych na PO FIO, na co wpływ mają procesy inflacyjne. 

Oznacza to, iż w roku 2015 realna wartość przeznaczona na realizację projektów była o 

prawie 6 mln mniejsza niż w roku 2010. 

W opinii ewaluatora PO FIO 2009-2013 przeznaczony był przede wszystkim dla 

młodych organizacji nabierających doświadczenia w aplikowaniu o fundusze i realizacji 

projektów. W perspektywie PO FIO 2009-2013 wykluczone było finansowanie inicjatyw 

nieformalnych. W ten sposób nie dostrzeżono całego pola działań oddolnych, ruchów 

społecznych, społeczności internetowych, czy inicjatyw społecznościowych, a więc bardzo 

istotnych elementów życia i aktywności społeczeństwa. Wymóg wniesienia wkładu własnego 

istotnie wpływał na możliwość aplikowania o fundusze z PO FIO wśród małych organizacji, 

które nie posiadają żadnego kapitału. Przy najniższym progu wysokości dotacji jednak 

dopuszczono niefinansowy wkład własny, co otwierało drogę do aplikowania także 

początkującym i niewielkim podmiotom. 

Pani Aleksandra Łukaszewicz wspomniała również, że cztery priorytety PO FIO, były 

na tyle szerokie i dopasowane do działań prowadzonych przez sektor organizacji 

pozarządowych, iż organizacje nie miały problemów z napisaniem wniosku o dofinansowanie 

i wpisanie się w odpowiednie działania. Co więcej szeroki zakres celów i priorytetów PO FIO 

umożliwiał elastyczność możliwości prowadzonych działań. Obszary wsparcia, priorytety, 

cele szczegółowe odpowiadały na potrzeby, ale też były dostosowane do możliwości 

absorpcyjnych organizacji. Zdecydowana większość badanych twierdzi, że realizacja 

projektów jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. Dla wielu 

organizacji FIO było pierwszym konkursem, w ramach którego starały się o dofinansowanie. 

Decydował o tym brak kryteriów dostępu w postaci realizacji wcześniejszych projektów. 

Zdaniem większości badanych organizacji realizujących projekty w ramach PO FIO, obok tak 

oczywistych sukcesów projektu jak osiągnięcie zakładanych wskaźników, osiągnięcie celu 

projektu, aktywizację społeczności lokalnej, itp., niewątpliwą wartością dodaną, niezakładaną 

we wniosku o dofinansowanie były zmiany jakie zaszły w samej organizacji.  
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Realizacja projektów FIO przyczyniła się do wzmocnienia potencjału organizacji 

pozarządowych w wymiarze rozwoju zdolności do aplikowania po środki z innych funduszy 

(szczególnie unijnych). Ponadto nastąpił wzrost kompetencji i wiedzy kadry organizacji, 

udoskonalenie standardów funkcjonowania oraz wprowadzenie dobrych praktyk organizacji 

pracy.  

Do innych zalet PO FIO wpływających na wzrost potencjału organizacji, respondenci 

zaliczyli możliwość doposażenia organizacji w niezbędny sprzęt i materiały służące realizacji 

zadań projektowych, zaistnienie w  świadomości mieszkańców, reklamę wizerunku jako 

organizacji aktywnie włączającej się w życie lokalne, nawiązanie współpracy z szeroką grupą 

odbiorców: ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami, szkołami, samorządem, prasą 

itp. Zdaniem badanych takie skumulowanie doświadczenia projektowego ma bezpośrednie 

przełożenie na strukturę pracy organizacji – zdobyte umiejętności wykorzystywane są 

w codziennej pracy.  

Realizacja projektów FIO w większości badanych przypadków nie wynikała ze strategii 

działania organizacji. Jednak część przypadków wskazuje na to, że realizacja projektu 

przyczyniła się do uświadomienia wartości planowania i działania według strategii. Dzięki 

swojej specyfice realizowane projekty FIO przyczyniły się do zawiązywania wspólnot 

lokalnych (szczególnie podkreślają to organizacje, które realizowały projekty na początku 

trwania Programu, czyli w latach 2009-2011). Efekty działań projektów docierały nie tylko do 

grup docelowych, ale też innych grup będących częścią wspólnoty lokalnej. 

PO FIO wpłynęło na uaktywnienie organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym, 

a wpływ na społeczność lokalną jest według wyników badania motywem sięgania po 

fundusze PO FIO przez większość organizacji. Ponadto projekty FIO upowszechniały 

aktywność społeczną w postaci wolontariatu, a ich realizacja przyczyniła się do 

rozpowszechnienia wiedzy na temat ekonomii społecznej. 

Wśród większości respondentów wywiadów indywidualnych, efekty realizacji projektu 

dostrzegalne są jeszcze długo po zakończeniu realizacji i rozliczenia projektu, i to zarówno 

wśród beneficjentów działań projektów – zmiany świadomości społecznej i aktywności 

społecznej – jak i w postaci instytucjonalnej – poprzez dalsze trwanie produktów projektów 

np. prowadzenia klubu osiedlowego/ punktu spotkań mieszkańców. Trwałość efektów 

realizowanych projektów przekłada się na wzmocnienie potencjału organizacji, jej 

doświadczenia, a za tym dalsze sukcesy w podejmowaniu aktywności i realizowaniu dalszych 

projektów. 
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Po przedstawieniu powyższych informacji przez Panią Aleksandrę Łukasiewicz, 

członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego dyskutowali na temat wyników badania. 

Przedstawicielka ewaluatora wyjaśniła, że ankieta została przeprowadzona na podstawie 

dobrowolnych deklaracji badanych podmiotów i brane były pod uwagę zarówno tereny 

wiejskie, jak i miejskie. Departament Pożytku Publicznego przekazał na potrzeby badania 

dane, którymi dysponował. Wśród członków Komitetu Sterująco – Monitorującego pojawiły 

się uwagi, że ankieta nie do końca odpowiada na istotne pytania i jest ona niekompletna. 

Przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego zaproponowali, aby członkowie 

Komitetu określili z jakimi danymi chcieliby się zapoznać, a następnie przesłali swoje 

propozycje do Departamentu Pożytku Publicznego w formie mailowej.  

 

Ad. 2. Ustalenie punktacji za kryteria strategiczne w konkursie FIO 2017 oraz 
zatwierdzenie listy tematów do Komponentu Działań Systemowych 

 W drugim punkcie posiedzenia Pan Stefan Kołucki przypomniał rozstrzygnięcia 

podjęte na poprzednich posiedzeniach Komitetu Sterująco – Monitorującego dotyczące 

kryteriów strategicznych FIO 2017.  

W trakcie dyskusji na spotkaniu nie została ustalona punktacja za kryteria strategiczne 

w konkursie FIO 2017. Uzgodniono, że zagadnienia te zostaną ponownie omówione oraz 

zatwierdzone ostatecznie na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterująco – Monitorującego. 

Członkowie Komitetu zasygnalizowani, że należy skupić się na przybliżeniu informacji 

dotyczących działania kryteriów strategicznych. Zgłoszony został pomysł, aby Departament 

Pożytku Publicznego przygotował materiał w postaci symulacji, która ukazywałaby jak będą 

wyglądać dane ofert dofinansowanych przy różnej skali punktacji poszczególnego kryterium 

(w celu sprawdzenia jak ilość przyznanych punktów wpłynie na możliwość dofinansowania 

oferty). 

Następnie Pan Filip Kołodziejski przedstawił listę tematów zgłoszonych przez 

członków Komitetu do Komponentu Działań Systemowych. W związku z wątpliwościami 

dotyczącymi procedury prac nad listą tematów Pan Rafał Dymek przypomniał, że członkowie 

Komitetu Sterująco – Monitorującego mieli przesłać swoje propozycje tematów drogą 

elektroniczną, a następnie powinny one zostać  przekazane do konsultacji społecznych. 
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Ostatecznie ustalono, że członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego prześlą do 

Departamentu Pożytku Publicznego, drogą mailową swoje dodatkowe propozycje tematów do 

Komponentu Działań Systemowych na 2017 r. do końca stycznia br.  

Ad. 3. Rozstrzygnięcie kwestii dot. konkursu ogólnego w Regulaminie Konkursu FIO w 
2017 r. 

W tym punkcie posiedzenia Pan Filip Kołodziejski przedstawił proponowane zmiany do 

Regulaminu FIO 2017.  

Członkowie Komitetu kontynuowali dyskusję m.in. na temat nowego kształtu części 

regionalnej oraz komponentu tematycznego w Priorytecie 1, wysokości wymaganych 

wkładów własnych oraz zmian wynikających z zaleceń audytu. Wątpliwości budziła definicja 

„obowiązkowego fundraisingu” oraz kwestia zapisu o niekwalifikowalności zakupu 

generatora. Przedstawiciel DPP przypomniał argumenty przedstawione podczas X 

posiedzenia Komitetu dotyczące niekwalifikowalności zakupu generatora tj. możliwość 

nieodpłatnego uzyskania Generatora FIO od DPP lub generatora stworzonego w ramach 

projektu FIO – Mazowsze Lokalnie. Mimo to członkowie Komitetu zdecydowali, aby taki 

koszt był kwalifikowalny. Zapis dotyczący „obowiązkowego fundraisingu” zostanie 

przeformułowany. 

Przyjęto następujące ustalenia dotyczące  Regulaminu konkursu FIO 2017 

 

1. W pkt. 1. Priorytet 1 a) Nowy kształt części regionalnej, materiału przesłanego do 

Komitetu Sterująco – Monitorującego „Założenia do Regulaminu FIO 2017”: 

• niższe koszty obsługi (wzrost z 60% do 65% - w pierwszym roku - 

minimalnego udziału dotacji, który musi zostać przeznaczony na 

dofinansowanie inicjatyw, niekwalifikowalność  zakupu generatora, 

konieczność zapewnienia zwiększenia puli środków przeznaczonych dla 

adresatów), 

wykreślony zostanie zapis „niekwalifikowalność  zakupu generatora” 

 

2. W pkt. 1. Priorytet 1 a) Nowy kształt części regionalnej, materiału przesłanego do 

Komitetu Sterująco – Monitorującego „Założenia do Regulaminu FIO 2017”: 
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• obowiązkowy fundraising, 

zostanie przeformułowany w następujący sposób: 

 

• obowiązkowy dodatkowy finansowy wkład własny w wysokości 2% 

przeznaczony na zwiększenie puli środków przeznaczonych na mikrodotacje 

 

Ponadto dodany zostanie punkt regulujący to, iż ocenie merytorycznej podlegać 

będzie: 

 

• wysokość środków, które operator przeznaczy na zwiększenie puli 

przeznaczonej dla adresatów wsparcia ponad obowiązkowy limit 2%; 

 

• struktura źródeł środków, które operator przeznaczy na zwiększenie puli 

przeznaczonej dla adresatów wsparcia (w szczególności preferowane będą 

środki ze źródeł niepublicznych). 

 

3. W pkt. 3. Zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych, materiału przesłanego 

do Komitetu Sterująco – Monitorującego „Założenia do Regulaminu FIO 2017”: 

 

Wybrana została opcja nr 2. Dodatkowo wymagany poziom wkładu finansowego 

będzie mógł być zapewniony przez wkład finansowy lub rzeczowy (o ile pozwoli na 

to nowelizacja rozporządzenia określającego wzór oferty i sprawozdania). 

 

wartość dotacji 
 wkład własny 

opcja 1 opcja 2 

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie  

10% wartości dotacji środki 

własne finansowe lub 

niefinansowe 

10% wartości dotacji 

środki własne 

niefinansowe lub 

finansowe 

ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł 
15% wartości dotacji środki 

własne finansowe lub 

15% wartości dotacji 

środki własne finansowe 
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włącznie  niefinansowe, w tym nie 

mniej niż 5% wartości 

dotacji wkład finansowy 

lub niefinansowe, w tym 

nie mniej niż 7,5% 

wartości dotacji wkład 

finansowy 

ponad 150 tys. zł do 200 tys. zł 

włącznie  

20% wartości dotacji środki 

własne finansowe lub 

niefinansowe, w tym nie 

mniej niż 5% wartości 

dotacji wkład finansowy 

20% wartości dotacji 

środki własne finansowe 

lub niefinansowe, w tym 

nie mniej niż 10% 

wartości dotacji wkład 

finansowy 

 

 

4. W pkt. 7. Zmiany wynikające z zaleceń audytu, materiału przesłanego do Komitetu 

Sterująco – Monitorującego „Założenia do Regulaminu FIO 2017”: 

 

a) Wprowadzenie zapisu, iż oferentów, którzy wskażą, że są podatnikami VAT, 

obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. VAT będzie dla tych podmiotów 

kosztem niekwalifikowalnym. Z kolei oferentów, którzy nie są podatnikami 

obowiązuje kosztorys w kwotach brutto. 

Przeformułowany zostanie zapis tego punktu, aby odnosił się do podmiotów, które 

mają możliwość odzyskania podatku VAT – w takim przypadku VAT będzie dla 

tych podmiotów kosztem niekwalifikowanym. 

 

5. W pkt. 7. Zmiany wynikające z zaleceń audytu, materiału przesłanego do Komitetu 

Sterująco – Monitorującego „Założenia do Regulaminu FIO 2017”: 

 

g) wprowadzenie zamkniętego katalogu możliwych prac adaptacyjnych (tylko 

remonty), 

h) wprowadzenie podkategorii w zakresie kosztów merytorycznych – podział 

kosztów na koszty wg. zadań + wprowadzenie ograniczeń dotyczących przesunięć 
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w kosztorysie – na poziomie działań – do 10% wartości  działania (bez 

wprowadzania limitów dla działań). 

Powyższe podpunkty proponowane przez audyt w ramach czynności doradczych 

nie zostaną przyj ęte. 

Ad. 4. Wybór tematów do Komponentu tematycznego w Priorytecie 1 w konkursie FIO 

2017 

W tym punkcie posiedzenia Pan Stefan Kołucki przedstawił najważniejsze zagadnienia 

związane z Komponentem Tematycznym w Priorytecie 1. Zaznaczył, że służy on 

wypracowaniu i przetestowaniu nowych rozwiązań sprzyjających realizacji inicjatyw 

oddolnych przez obywateli. Celem Komponentu Tematycznego jest wypracowanie nowej 

kultury dystrybucji środków w ramach regrantingu, poprzez wspieranie małych inicjatyw ze 

środków publicznych, wzmacnianie sieci społecznych, a co za tym idzie kapitału społecznego 

oraz integrację społeczną obywateli zajmujących się danym tematem. 

W ramach konkursu planowane jest wyłonienie maksymalnie 2 operatorów. Realizacja 

projektów w Komponencie Tematycznym w całości odbywać się będzie poprzez regranting 

oraz zapewnienie możliwości realizacji inicjatyw dla grup nieformalnych. Projekty będą 

miały zasięg ponadregionalny (ogólnopolskie lub obejmujące kilka województw). 

Poniżej znajdują się propozycje (zakres tematyczny) przedstawione na posiedzeniu: 

1. Dziedzictwo regionalne; 

2. Wykluczenie cyfrowe; 

3. Działania ratownicze; 

4. Inicjatywy młodzieżowe, wolontariat młodzieżowy; 

5. Spółdzielczość uczniowska (szkoły) i młodzieżowa; 

6. Działania świetlic wiejskich/osiedlowych. 

Ustalone zostało, że członkowie Komitetu Sterująco – Monitorującego prześlą drogą 

mailową swoje propozycje tematów do Komponentu tematycznego w Priorytecie 1.  
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Kolejne posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego FIO odbędzie się 8 

lutego 2016 r. 

 

 

 

 

  


