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I.

Wstęp

Konsultacje społeczne są wielostronnym i złożonym procesem, w którym
różne podmioty, będące odbiorcami planowanego przedsięwzięcia mają
możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami i wyrażenia własnych
uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań.
Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby badania efektywności
mechanizmów
to

konsultacji

zorganizowany

sposób

społecznych,
uzyskiwania

„Konsultacje
przez

społeczne

administrację

opinii

oraz stanowisk od podmiotów (a więc osób i instytucji), których pośrednio
lub bezpośrednio dotkną skutki proponowanych przez administrację
działań. Plany tych przedsięwzięć mogą być zawarte w projektach
m.in.

aktów

prawnych,

różnego

rodzaju

programów,

strategii,

ale także budżetów jednostek publicznych.”1
Zgodnie z Kodeksem Konsultacji, będącym częścią rządowego programu
„Lepsze regulacje na lata 2012-2015” celem konsultacji jest „poprawa jakości
decyzji i legislacji. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala wcześnie
wychwycić błędy i stworzyć bardziej wyważone rozwiązania. Decyzje mogą
wtedy uwzględniać zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk
i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.”2
Konsultacje służą lepszemu tworzeniu prawa, opierają się na aktywnej
postawie obywateli, którzy poprzez udział w realizacji polityk publicznych

Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych zostało zlecone przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania jest dostępny na stronie
Departamentu pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/raport_efekt_konsult.pdf,dostęp: 19.04.2013 r.
2Kodeks został opracowany przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji
podczas warsztatów eksperckich przeprowadzonych po I Kongresie Wolności w Internecie i
włączony do rządowego programu „Lepsze regulacje” na lata 2012-2015. Dokument ma
zostać upowszechniony w całej administracji rządowej. Został już przyjęty przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zarządzeniem w sprawie Zasad Przeprowadzania
Konsultacji Społecznych z 12 lutego 2013 roku.
Treść Kodeksu jest dostępna na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/06/konsultacje-spo%C5%82eczne.pdf,
dostęp: 15.04.2013 r.
1
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dają wyraz zaangażowania w życie publiczne oraz chęci urzeczywistniania
idei dobra wspólnego.
Poprzez stworzenie możliwości artykulacji i wymiany poglądów
w ważnych społecznie kwestiach, konsultacje społeczne są kluczowym
instrumentem służącym realizacji dialogu obywatelskiego rozumianego
jako sposób porozumiewania się między władzą państwową a różnymi
partnerami społecznymi w celu skutecznego wdrażania polityki publicznej.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu konsultacji
społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
na lata 2014–2020 przygotowanego przez Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Konsultacje społeczne projektu Programu FIO na lata 2014–2020 zostały
rozpoczęte 16 listopada 2012 r. a zakończyły się 28 lutego 2013 r.
W opracowaniu zostaną przedstawione działania jakie zostały podjęte w celu
zrealizowania procesu konsultacji oraz podsumowanie zebranych uwag.

II.

Informacje o Programie Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Fundusz

Inicjatyw

Obywatelskich

powstał

w

oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich.
narzędzie

państwa

obywatelskiego

oraz

w

zakresie

wpływu

wzmacniania

na

udziału

celu

pobudzania

Jest to utrwalone

rozwój

obywateli

społeczeństwa
i

organizacji

obywatelskich w realizacji polityk publicznych.
W latach 2005-2012 zrealizowano siedem edycji Programu FIO.
Obecnie

przeprowadzana

jest

ósma

edycja.

Programu

realizowany

był w formule Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w latach 2005-2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008
pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Od 2009 r. realizowany jest Program
Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zakończenie czteroletniego
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okresu Programu Operacyjnego FIO zakończy się wraz z upływem
bieżącego roku.
Chcąc
organizacji

kontynuować

ofertę

pozarządowych,

doświadczeniami nabytymi

programową

posiłkując

się

skierowaną
przy

tym

do

sektora

pozytywnymi

na przestrzeni minionych lat, opracowano

projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, który
będzie kontynuacją i rozwinięciem jego dotychczas zrealizowanych edycji.
W czasie prac nad projektem rządowego Programu FIO brano pod uwagę
działania jakie prowadzono równolegle w ramach Zespołu ds. Rozwiązań
Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej
Kancelarii Prezydenta RP. Opracowana tam koncepcja ustawowego
uregulowania Programu FIO była szczegółowo analizowana podczas
tworzenia dokumentu.

1. Cel konsultacji społecznych.
Celem

procesu

konsultacji

społecznych

było

zebranie

od zainteresowanych podmiotów możliwie jak najszerszego zakresu uwag
i komentarzy dotyczących przygotowanego projektu Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.
Zasób uzyskanych w ten sposób informacji o potrzebach i oczekiwaniach
interesariuszy Programu, a także uwag dotyczących konstrukcji i treści
przygotowanego

projektu,

pozwoli

wychwycić

ewentualne

błędy

i skonstruować wyważony dokument, uwzględniający racje i opinie różnych
stron, a poprzez to maksymalnym stopniu odpowiadający na potrzeby
i oczekiwania społeczne.
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2. Działania promocyjne.
W toku konsultacji społecznych posłużono się różnorodnymi kanałami
promocji, mającymi na celu dotarcie do możliwie najszerszego grona
potencjalnych beneficjentów Programu.
Pierwszymi działaniami jakie podjęto było zamieszczenie ogłoszenia
o prowadzonych konsultacjach na stronie głównej Ministerstwa Pracy
i

Polityki

Społecznej,

stronie

internetowej

Departamentu

Pożytku

Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronach
internetowych: www.ngo.pl i www.mamzdanie.org.pl

Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie ukazało się w dziale
aktualności w dniu 16.11.2012r.
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Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zamieszczone na stronie
internetowej Departamentu Pożytku Publicznego. Ogłoszenie ukazało się w dziale
aktualności w dniu 16.11.2012r.

Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zamieszczone na stronie
internetowej www.ngo.pl. Ogłoszenie ukazało się w dziale wiadomości w dniu 16.11.2012r.
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Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych zamieszczone na stronie
internetowej www.mamzdanie.org.pl. Ogłoszenie ukazało się na stronie w dniu
4 grudnia 2012 r.

Powyżej przedstawiono główne kanały internetowej promocji tekstu
Programu, które zostały wykorzystane do rozpowszechnienia informacji
o konsultacjach społecznych od początku ich trwania.
W

toku

konsultacji

w

działania

promocyjne

włączyli

się przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych będący
współorganizatorami

regionalnych

spotkań

konsultacyjnych,

a

także

interesariusze Programu FIO, do których przesłano pytania dotyczące
projektu Programu. Działania promocyjne zostały rozszerzone dzięki
zaangażowaniu różnych podmiotów.
Podjęte przez wspomniane wyżej podmioty działania promocyjne
przybrały

głównie

formę

zamieszczenia

informacji

o

konsultacjach

społecznych na stronach internetowych i rozesłania ich do organizacji
partnerskich oraz jednostek samorządu terytorialnego.
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3. Sposób realizacji konsultacji społecznych.
W ramach konsultacji społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014–2020 wykorzystano następujące instrumenty,
mające na celu zebranie uwag dotyczących przygotowanego projektu
Programu FIO.
3.1.

Regionalne spotkania konsultacyjne.

Spotkania zostały zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS), Radę Działalności Pożytku Publicznego (RDPP)
we

współpracy

z

lokalnymi

organizacjami

pozarządowymi

oraz przedstawicielami samorządów terytorialnych. Spotkania konsultacyjne
objęły obszar całego kraju przy czym każde spotkanie obejmowało obszar
kilku województw. Spotkania konsultacyjne składały się z trzech części.
Pierwszą stanowiło krótkie wprowadzenie i powitanie zgromadzonych
gości. W drugiej części przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego
prezentował
Trzecia

założenia

część

projektu

obejmowała

Programu

dyskusję

lub

FIO

na

warsztaty

lata

2014-2020.

(w

przypadku

odpowiednich możliwości technicznych), w toku których zgłaszano uwagi
do przedstawionego projektu Programu.
Scenariusz spotkań konsultacyjnych został opracowany przez Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, które było także
współorganizatorem spotkania jakie odbyło się w Łodzi.
Poniżej

przedstawiono

przeprowadzonych

szczegółowe

informacje

dotyczące

spotkań konsultacyjnych wraz z uwzględnieniem

podmiotów, które wraz z MPiPS oraz RDPP współorganizowały spotkania.
1.

Opole – 11 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 11 lutego 2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej
„Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Zakres terytorialny
obejmował województwa: dolnośląskie, opolskie oraz śląskie. Spotkanie
było współorganizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw
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Pozarządowych Sieci Splot oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego.
2.

Rzeszów – 13 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 13 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Marszałkowskiego
województwa:

w

Rzeszowie.

lubelskie,

Zakres

małopolskie,

terytorialny

podkarpackie,

obejmował

świętokrzyskie.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Akademia
Obywatelska

oraz

Urzędem

Marszałkowskim

Województwa

Podkarpackiego.
3.

Olsztyn – 18 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 18 lutego 2013 r. o godz. 11:00 w sali Urzędu
Marszałkowskiego
województwa:
było

w

Olsztynie.

podlaskie

oraz

współorganizowane

przez

Województwa

Warmińsko

–

Zasięg

terytorialny

obejmował

warmińsko-mazurskie.

Spotkanie

Federację

Mazurskiego

Organizacji
FOSa,

Radę

Socjalnych
Organizacji

Pozarządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
4.

Elbląg – 19 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 19 lutego 2013 r. o godz. 11:00 w Ratuszu
Staromiejskim w Elblągu.
pomorskie

i

Zakres terytorialny obejmował województwa:

kujawsko-pomorskie.

Spotkanie

zostało

zorganizowane

we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych.
5.

Poznań – 21 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 21 lutego 2013 r. w Poznańskim Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Bukowskiej
27/29 w Poznaniu. Zasięg terytorialny obejmował województwa: lubuskie
i wielkopolskie. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
6.

Łódź – 22 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 22 lutego 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim
woj. łódzkiego. Zasięg terytorialny obejmował województwa: łódzkie
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oraz

mazowieckie.

Spotkanie

współorganizowało

Centrum

Promocji

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego.
7.

Szczecin – 26 lutego 2013 r.

Spotkanie odbyło się 26 lutego o godz. 9:00 w Zamku Książąt
Pomorskich
z

w

Koszalińskim

Szczecinie.
Centrum

Zostało

zorganizowane

Wspierania

we

Inicjatyw

współpracy
Społecznych

oraz Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Przykładowe zaproszenie do udziału w regionalnym spotkaniu konsultacyjnym.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Rada Działalności Pożytku Publicznego,
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych sieci SPLOT oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
zapraszają
wszystkie zainteresowane podmioty
na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020,
które odbędzie się 11 lutego 2013 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego
przy ul. Piastowskiej 14 - Ostrówek w Opolu
Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:
Program spotkania konsultacyjnego
Projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
www.mpips.gov.pl
www.ocwip.pl
www.opolskie.pl
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Zaproszenia do udziału w poszczególnych spotkaniach regionalnych
były zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej Departamentu
Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl oraz stronach internetowych
współorganizatorów.
Uwagi zgłoszone w ramach regionalnych spotkań konsultacyjnych
w większości przypadków zarejestrowano w formacie audio. Ich treść
i przesłanie zostały uwzględnione w zbiorczym zestawieniu, ale nie zostały
ujęte w osobnym załączniku.

3.2.

Pytania przesłane do wybranych interesariuszy Programu FIO.

W pytaniach zwrócono uwagę na kwestie, które zdaniem twórców
projektu charakteryzują się szczególną istotnością z punktu widzenia
przyszłego kształtu Programu i celów jakie przed nim postawiono.
Listę opracowanych pytań, dotyczących projektu Programu FIO wysłano
do 867 wybranych interesariuszy i potencjalnych beneficjentów Programu
(Załącznik nr 5 do Raportu). Lista interesariuszy była otwarta przez cały
okres trwania konsultacji społecznych. Wszystkie organizacje, które zwróciły
się z prośbą o ich uwzględnienie, zostały dopisane do listy. Pytania zostały
przesłane, w pierwszej turze, do interesariuszy drogą mailową w dniu
4 stycznia 2013 r.
Interesariuszom

przesłano

następujące

pytania

z

prośbą

o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii oraz wyrażenie ewentualnych
dodatkowych uwag:


Czy przedstawiona w Programie FIO komplementarność Programu
z Europejskim Funduszem Społecznym jest korzystna dla rozwoju
sektora?



Czy trafnie zostały zdefiniowane cele FIO wskazujące na łączenie
aktywności podmiotów III sektora z ich kompetencjami w zakresie
realizowania zadań publicznych ?



Czy Program FIO powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków
działań, w ramach których beneficjenci będą realizowali swoje
12

projekty, czy powinien cechować się ogólnością, a konkretne działania
wypływać będą z inwencyjności potencjalnych Beneficjentów?


Jak ocenia Pan/Pani możliwość wspierania w ramach FIO inicjatyw
nieformalnych?



Czy zachowana powinna zostać formuła partnerstwa publicznospołecznego? Czy powinna ona zostać rozszerzona do formuły
partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego?



Jak

Pan/Pani

ocenia

wyodrębnienie

kierunku

działania

nakierowanego na wspieranie działań samopomocowych?


Czy w poszczególnych latach w FIO powinny być wyodrębniane
preferencyjne

kierunki

wsparcia,

w

postaci

na

przykład

komponentów, regrantingu etc.?
Na powyższe pytania odpowiedziało 29 podmiotów. Szczegółowe
odpowiedzi na pytania zawarte są w Załączniku nr 3 do raportu.
3.3.

Formularz

uwag

zamieszczony

na

stronie

internetowej

Departamentu Pożytku Publicznego.
Formularz

był

dostępny

po

adresem:

http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO20
14_20 i aktywny przez cały okres trwania konsultacji społecznych.
Został skonstruowany w oparciu o projekt Programu i obejmował szereg
stopni pozwalających zgłosić uwagi do wszystkich części dokumentu.
Z możliwości zgłoszenia uwag za pośrednictwem formularza
internetowego

skorzystało

19

podmiotów.

Zawarte

są

one

wraz

ze stanowiskiem Departamentu w Załączniku nr 2 do Raportu.

3.4.

Ogólnopolska debata poświęcona projektowi Programu FIO

na lata 2014-2020.
Debata odbyła się 28.02.2013r. w budynku głównym Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.
Została poświęcona założeniom projektu Programu FIO na lata 2014–2020,
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a także uwagom zebranym w trakcie konsultacji społecznych. Podczas
debaty przedstawiono prezentacje zawierające informacje o projekcie
Programu

FIO

i

zebranych

uwagach

oraz

przeprowadzono

panel

dyskusyjny, w którym zgromadzone osoby mogły wyrazić swoje opinie.
W debacie uczestniczyły 63 osoby.

* * *
Niezależnie od opinii zebranych w toku przeprowadzenia wyżej
wymienionych działań, uwagi do projektu Programu FIO przesłały
Pracownia

Badań

i

Innowacji

Społecznych

STOCZNIA,

Zespół

ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej
i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta RP, Fundacja na rzecz Collegium
Polonicum w Słubicach oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
III.

Podsumowanie uwag i komentarzy zgłoszonych w ramach
konsultacji.

W oparciu o treść i charakter uwag i komentarzy zgłoszonych do projektu
Programu, dokonano ich następującego zestawienia w formie wyodrębnienia
kilku obszarów.
1.

Uwagi ogólne

W toku konsultacji zebrano szereg uwag ogólnych.

Opiniodawcy

odnieśli się do kwestii dotyczących konstrukcji i treści przedstawionego
projektu.
Wskazywano

na

potrzebę

modyfikacji

lub

uzupełnienia

treści

dokumentu. Zwrócono uwagę na niewystarczające wyeksponowanie
efektów, a także wniosków z realizacji poprzednich edycji Programu FIO.
Także niezadowalające, zdaniem opiniodawców, przedstawienie otoczenia
Programu FIO, w tym szczególnie szerszego uwzględnienia innych
zbliżonych tematycznie funduszy, funkcjonujących równolegle do Programu
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FIO i realizujących podobne przedsięwzięcia. Wskazano jednocześnie
na konieczność zapewnienia komplementarności funduszy w celu uniknięcia
dublowania wspieranych przez nich działań. Ponadto zwrócono uwagę
na potrzebę szerszego przedstawienia procesu powstawania projektu w tym
zespołu jego autorów.
Opiniodawcy

wskazali

także

na

konieczność

skupienia

na zaproponowanych wskaźnikach. Zwrócono uwagę

uwagi

na potrzebę

rozpatrzenia trafności dobranych wskaźników, także ich wartości bazowych
i docelowych, tak aby były adekwatne do perspektywy czasowej.
Opiniodawcy zwrócili także uwagę na nieuwzględnienie, ich zdaniem
wizji przyszłego

kształtu społeczeństwa obywatelskiego

i ogólnych

kierunków rozwoju, realizacji których miałby służyć Fundusz. Ponadto
wskazano na brak dobrze przygotowanej diagnozy obecnej sytuacji
oraz analizy SWOT.

2.

Uwagi do priorytetów

Uwagi zgłoszone do Priorytetów dotyczyły głównie zakresu jaki zgodnie
z projektem miałyby obejmować. Zwrócono uwagę na szereg kwestii,
które zdaniem opiniodawców zostały pominięte lub nie wystarczająco
wyeksponowane

w

ramach

priorytetów.

Postulowano

uzupełnienie

publicznego,

obronności

priorytetów o działania z zakresu:


bezpieczeństwa

narodowego

i

oraz ratownictwa,


edukacji kulturalnej i obywatelskiej,



edukacji seksualnej,



promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji zdrowotnej,



promowania

zrównoważonego

rozwoju,

ochrony

środowiska

i ekologii,


wspierania podstawowych funkcji rodziny,
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wsparcia

rozwoju

wolontariatu

w

tym

wolontariatu

zrzeszających

organizacje

długoterminowego,


wsparcia

związków/federacji

pozarządowe,


na rzecz kształtowania postaw obywatelskich,



pielęgnowanie tożsamości

narodowej i kształtowanie postaw

patriotycznych,


edukacja obywatelska w zakresie praw wyborczych,



edukacja na rzecz tolerancji i poszanowania dla różnorodności,



zaproponowano

także

wyodrębnienie

kierunku

„systemowe

rozwijanie wolontariatu” jako osobnego 5 priorytetu FIO.
Duże zainteresowanie wzbudziły także kwestie związane z pulą środków
przeznaczonych na poszczególne priorytety. Dla zachowania przejrzystości
niniejszego zestawienia kwestie z tym związane zostaną przedstawione
w kolejnym punkcie opracowania.

3. Uwagi do kwestii finansowania i budżetu.
Zwracano przede wszystkim

uwagę na konieczność szerokiego

określenia kosztów kwalifikowanych, dopuszczenia możliwości dokonania
przesunięć w budżecie (pomiędzy różnymi kategoriami) . Opiniodawcy
zaapelowali o uelastycznienie zasad zarządzania budżetem projektu, tak aby
nie generowały konieczności anektowania wszystkich, nawet drobnych
zmian w kosztorysie.
Zwracano uwagę na rozpatrzenie zasadności zaproponowanego
podziału środków na poszczególne priorytety, a także inny podział środków
wewnątrz

priorytetów.

Zdaniem

opiniodawców

w

projekcie

nie uzasadniono w sposób wyraźny przyjętego podziału środków.
Wskazano także na potrzebę zwiększenia kwoty niewymagającej
wkładu własnego finansowego do 50 tys. zł. lub całkowite odstąpienie od
wymogu posiadania wkładu własnego. Zdaniem opiniodawców dla wielu
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małych

organizacji

konieczność

wniesienia

wkładu

własnego

jest ograniczająca.

4. Kwestie dyskusyjne.
Specyfika

instrumentów,

jakimi

posłużono

się

realizując

proces

konsultacji społecznych znalazła odzwierciedlenie w formach uwag
jakie uzyskano. Zarówno formularz internetowy, spotkania konsultacyjne
jak i debata ogólnopolska otwierały przed opiniodawcami szeroki zakres
swobody. Odnosząc się do projektu i zgłaszając uwagi wskazywali
oni na kwestie ważne, które zwróciły ich uwagę.
Inną specyfiką charakteryzowały się pytania przesłane do interesariuszy.
Przedstawiając
zwrócono

ich

opiniodawcom konkretne kwestie związane z projektem
uwagę

na

założenia

istotne

z

punktu

widzenia

projektodawców.
Odpowiedzi

na

pytania

dały

obraz

zróżnicowanych

poglądów

na wskazane w nich kwestie. W związku z powyższym, uznano za zasadne
i wartościowe odrębne przedstawienie

zagadnień, które wzbudziły

wzmożoną dyskusję.
Pierwszą kwestią jaka podzieliła opiniodawców jest rozszerzenie
formuły partnerstwa publiczno–społecznego w kierunku partnerstwa
publiczno–społeczno–prywatnego.

Część

opiniodawców

wyraziła

przekonanie o potrzebie rozszerzenia formuły partnerstwa. Wskazywano
na możliwości jakie stwarza włączenie sektora prywatnego w realizację
ważnych inicjatyw społecznie użytecznych. Poprzez napływ dodatkowego
kapitału możliwe byłoby realizowanie większej ilości zadań, w większym
niż

dotychczas

zakresie.

wątpliwości związane z

Z

drugiej

strony

artykułowano

poważne

istniejącym ryzykiem wykorzystania organizacji

społecznych do celów komercyjnych.
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Różnorodne odpowiedzi uzyskano także na pytanie, czy Program FIO
powinien cechować się ogólnością, czy powinien zawierać szczegółowy
katalog kierunków działań. Opiniodawcy w porównywalnym stopniu
wskazali

zarówno

zalety

jednego

i

drugiego

rozwiązania.

Szczegółowość Programu, zdaniem opiniodawców może pozytywnie
wpłynąć
w

na

sprecyzowanie

usystematyzowaniu

planów

procesu

beneficjentów

i

przygotowywania

pomóc

projektów.

Ponadto szczegółowe określenie kierunków działań zmniejszy pole
możliwości interpretacyjnych. Z drugiej strony wskazywano na zalety
ogólności

Programu,

która

mogłaby

wpłynąć

na

inwencyjność

i kreatywności projektodawców. Zwłaszcza w długiej perspektywie czasowej
jaką ma objąć Program, ogólne sformułowanie kierunków działań mogłoby
pozytywnie wpłynąć na realizację zmieniających się potrzeb społecznych.
W bardziej ogólnej formie Program mógłby skuteczniej odpowiadać na nowe
wyzwania pojawiające się wraz ze zmieniającą się z czasem rzeczywistością
społeczną. Elastyczność pod tym względem może pozytywnie wpływać
na efektywność Programu FIO w dłuższej perspektywie czasowej.
W porównywalnym stopniu z poparciem i odrzuceniem spotkało
się także wspieranie inicjatyw nieformalnych. Opiniodawcy wskazywali
na szereg możliwych problemów mogących wynikać z wspierania inicjatyw
niesformalizowanych, do których zaliczyli możliwy brak doświadczenia
realizatorów w zakresie zarządzania finansami, dokumentowaniu realizacji
zadania. Dostrzeżono także korzyści wynikające z wspierania inicjatyw
nieformalnych. Wskazano na wiele ciekawych i ważnych inicjatyw
i pomysłów, których realizacja byłaby wydarzeniem jednorazowym.
Mogłyby one zostać skutecznie zrealizowane z pożytkiem społecznym
bez konieczności powoływania do życia sformalizowanej struktury.
Wskazując na pozytywne aspekty wspierania grup nieformalnych w ramach
Programu FIO opiniodawcy wskazali jednak na konieczność przygotowania
i

wdrożenia

dopuszczenia

odpowiednich
grup

procedur

nieformalnych

do

kontrolnych
konkursu.

w

przypadku

Zaproponowano

wyodrębnienie w ramach FIO pewnej puli środków na realizację zadań
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przez grupy nieformalne i rozdysponowywanie ich w formie mini grantów
oraz wprowadzenie wymogu rekomendacji przez jednostkę samorządu
terytorialnego lub większą sformalizowaną organizację.
Kolejnym pytaniem, które podzieliło grono opiniodawców było
pytanie dotyczące zasadności wyodrębniania w przyszłych latach realizacji
FIO

preferencyjnych kierunków wsparcia w postaci komponentów

czy zastosowanie regrantingu. Część opiniodawców wyraziło poparcie dla
tej inicjatywy wskazując na możliwość usprawnienia działania Programu
na

etapie

rozpatrywania

wniosków

i

ich

odpowiednią

selekcję,

zwiększenie zakresu i skali efektywności FIO poprzez przyznanie większej
liczby nawet mniejszych grantów, które faktycznie odpowiadać będą
na

zdiagnozowane

problemy

społeczne.

Wyrażając

wątpliwości

co do wprowadzenia mechanizmu regrantingu opiniodawcy wskazywali
na zaburzenie wieloletniego nastawienia Programu FIO, możliwe nadużycia
na linii operator (organizacja/instytucja) a organizacja wnioskująca o dotację.
5. Uwagi dodatkowe.
W toku konsultacji zgłoszono szereg uwag nie odnoszących
się bezpośrednio do treści projektu Programu FIO. Uwagi koncentrowały
się wokół kwestii technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją
Programu. Opiniodawcy powołując się na doświadczenia lat ubiegłych
zwrócili

uwagę

na

konieczność

doprecyzowania

treści

projektu

i sformułowanie go w sposób nie budzący wątpliwości i problemów
interpretacyjnych. Ponadto zgłaszano m.in. potrzebę dobierania ekspertów
pod kątem ich specjalizacji i tematyki ocenianych ofert oraz stworzenie
odpowiedniej

procedury

odwoławczej

od

oceny

oferty.

Zwrócono także uwagę na konieczność zadbania o prawidłowe działanie
serwerów i instalacji informatycznych w czasie największego natężenia
składania wniosków oraz umożliwienie składania minimum dwóch
wniosków w ramach jednego naboru.
Powyższe uwagi zostaną uwzględnione podczas przygotowywania
Regulaminu Programu FIO.
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* * *
Równolegle z konsultacjami społecznymi trwają prace nad ewaluacją
ex-ante projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 20142020. Rekomendacje przygotowane przez zespół badawczy będą stanowiły
istotne uzupełnienie przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych
oraz zostaną także uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej wersji
Programu, będącej efektem konsultacji społecznych dokumentu.

IV.

Wykaz załączników.

1. Załącznik nr 1 – projekt Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020.
2. Załącznik nr 2 – szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych poprzez
formularz internetowy, pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz portal
www.mamzdanie.org.pl.
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowe zestawienie odpowiedzi na pytania
zadane interesariuszom Programu FIO.
4. Załącznik nr 4 - szczegółowe zestawienie uwag zgłoszonych podczas
ogólnopolskiej debaty.
5. Załącznik nr 5 – lista interesariuszy Programu.
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