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Wstęp  

Celem niniejszej informacji jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych i 
międzyresortowych projektu „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r.” 

1. „Zasady…” poddano konsultacjom społecznym na stronach internetowych 
www.pozytek.gov.pl oraz www.mamzdanie.org.pl.  
Konsultacje rozpoczęły się 27 września 2012 r. i zostały zakończone 19 października 2012 
r. Celem konsultacji projektu „Zasad…” była poprawa jego jakości, wychwycenie 
ewentualnych nieścisłości oraz troska o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie 
najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego. 
Konsultacje pozwoliły na wymianę poglądów między obywatelami a administracją 
publiczną oraz umożliwiły obywatelom włączenie się w proces tworzenia dokumentów 
rządowych. 
 
2. W dniu 22.10.2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. programów i funduszy, w 
trakcie którego omawiano między innymi projekt „Zasad przyjmowania i rozliczania 
dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 r.” 
Obecni na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się z przygotowanym przez 
Departament Pożytku Publicznego zestawieniem uwag, w wyniku czego powstał projekt 
uchwały nr 7 Rady Działalności Pożytku Publicznego, pozytywnie opiniującej projekt 
„Zasad…”, ze szczególnym wskazaniem na konieczność przedłużenia terminu realizacji 
zdania publicznego w ramach PO FIO 2013, do dnia 31 grudnia 2013 r. 
Niniejsza uchwała została zaprezentowana na plenarnym posiedzeniu RDPP w dniu 
24.10.2012 r. i członkowie Rady w wyniku głosowania przyjęli uchwałę, ze zwróceniem 
uwagi na to, aby w uchwale znalazł się zapis wskazujący, iż Rada oczekuje, że ogłoszenie 
konkursu PO FIO 2013 nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. 
 
3. W dniu 24.10.2012 r., podczas X Posiedzenia Komitetu Monitorującego PO FIO 2009-
2013, omówione zostały wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w 2013 r.”. W efekcie debaty przyjęta została uwaga w sprawie 
doprecyzowania zapisu dotyczącego danin publicznych.  

 
  

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.mamzdanie.org.pl/
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Zestawienie zgłoszonych uwag 
 

L.p Osoba/podmiot 
zgłaszający 

uwagi: 

Uwaga 
 

Uzasadnienie 
 

Wyjaśnienie – zakres uwzględnienia uwag 
 

1 Biuro Budżetu i 
Finansów w 
MPiPS 

Dodanie w cz. A pkt VII ppkt 1 „Zawarcie umowy” 
jako wymagane załącznika do umowy ksero 
dowodu osobistego osób upoważnionych do 
podpisania umowy  

 

Przykład Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW (jedna 
z osób podała błędny numer dowodu osobistego, w 
związku z tym Centrum Personalizacji Dokumentów 
MSW nie było w stanie ustalić miejsca zamieszkania 
dłużnika. 

 

Odrzucona – wymagałoby to rejestracji zbioru 
danych osobowych 

 

Zmiany nazwy organizacji, siedziby organizacji, 
reprezentacji powinny być dokonywanie w 
formie aneksu z uwzględnieniem aktualnego 
odpisu KRS organizacji. 

Zmiany te, są „istotne wręcz niezbędne do podjęcia 
skutecznych czynności administracyjnych i 
egzekucyjnych w przypadku nieprawidłowego rozliczenia 
dotacji”. 

Odrzucona – zmiany te dokonują się 
niezależnie od MPiPS, więc nie ma podstaw 
aby MPiPS wyrażało na nie zgodę w formie 
aneksu 

2 Centrum 
Rozwoju 
Zasobów 
Ludzkich 

Zmienić zapis w cz. A pkt V ppkt „kryteria ogólne” 
– zgodność podpisów pod ofertą z KRS „lub 
innego rejestru” 

Nie tylko KRS jest załącznikiem do ofert. 
 

Przyjęta 
 

Skasować pozycję 7 w części A pkt VI ppk 3 
„formułowanie list rankingowych”   

Kryteria strategiczne nie podlegają ocenie ekspertów. 
 

Przyjęta 

Uzupełnić zapis w części B pkt II o wykaz 
wszystkich dokumentów, których nie należy 
załączać 

Powinien być wyraźny podział. Przyjęta częściowo 

3 Wojciech 
Hołdyński 

Dopisanie w karcie oceny merytorycznej, w 
odniesieniu do kryteriów horyzontalnych „w 
przypadku przyznania punktacji poniżej 
maksimum konieczne jest podanie przyczyny 
odjęcia punktów”. 

W konsekwencji wprowadzenia takiego zapisu w innych 
częściach karty oceny merytorycznej. 

Przyjęta 

4 Fundacja 
Mniejszości 
Niemieckiej 
Województwa 
Śląskiego 

Wpisanie wsparcia mniejszości narodowych i 
etnicznych do priorytetów FIO. 

Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych w 
programie FIO jest za słabe. Możliwe jest jedynie 
wsparcie Polonii, nie ma nic o mniejszościach na terenie 
Polski. 

Odrzucona – zapis wynika z PO FIO 2009-
2013. 

5 Spółdzielnia 
Socjalna "Www 
Promotion" 

Uzupełnienie w cz. A pkt I ppkt 2, pierwszego 
obszaru wsparcia Priorytetu IV, o zwrot „oraz 
wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do 

W konsekwencji uzupełnienia zapisu, zostanie 
rozszerzona możliwość podejmowanych działań 
skierowanych do spółdzielni socjalnych 

Odrzucona – zapis wynika z PO FIO 2009-
2013. 
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spółdzielni socjalnych.”  

W cz. A pkt III ppkt 4 zamiana słowa 
„zaświadczenie” na „oświadczenie”. 

 

Zaleca się, aby tam gdzie to możliwe, odchodzić od 
zaświadczeń na rzecz oświadczeń. 

 

Przyjęta – zapis dotyczący zaświadczenia 
został usunięty. 

Wydłużenie maksymalnego okresu realizacji 
zadania jednorocznego do 31.10.2013. 

 

Maksymalny okres realizacji projektu należy wydłużyć o 
1 miesiąc, między innymi ze względu na nakładający się 
okres wakacyjny. 

 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r.  

Usunięcie III kryterium strategicznego. 
 

Obszar przedsięwzięć projektowych oraz oddziaływanie 
projektu nie muszą być tożsame z lokalizacją siedziby 
wnioskodawcy. Premiowane powinno być kryterium 
oddziaływania terytorialnego, a nie lokalizacja siedziby 
podmiotu realizującego projekt. 

 

Odrzucona – wg rozeznania MPiPS 
zdecydowania większość oferentów (nie licząc 
projektów ogólnopolskich) realizuje zadania w 
swoim województwie. 
 

Dostosowanie premii punktowych za spełnienie 
kryteriów strategicznych do wysokości premii za 
spełnienie kryteriów horyzontalnych. 

 

Brak uzasadnienia. 
 

Odrzucona – brak uzasadnienia 

Dofinansowane powinny być jedynie projekty 
jednoroczne. 

Brak uzasadnienia. Bezprzedmiotowa – zgodnie z projektem 
„Zasad” dofinansowane będą jedynie projekty 
jednoroczne 

6 Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 
Zielonki 

Wydłużenie maksymalnego okresu realizacji 
zadania jednorocznego. 

Termin realizacji zadań przypada na okres wakacyjny, co 
wyklucza udział projektów realizowanych wspólnie z 
placówkami podlegającymi kalendarzowi roku 
szkolnego.  Utrudniona jest także współpraca z 
placówkami administracji publicznej ze względu na 
okres urlopowy ich pracowników. 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

Eksperci oceniający wnioski powinni być 
dobierani według tematyki projektu i ich wiedzy, 
doświadczenia, wykształcenia. 

Ekspert, nie znając tematyki projektu jest zmuszony do 
oceniania intuicyjnego, odrzucając projekty, które mogą 
się wydawać nierealistyczne. 

Odrzucona – nie dotyczy Zasad FIO 

7. Stowarzyszenie 
Czarna Struga 
 
Marcin Jelinek 

Należy uzupełnić I kryterium strategiczne o zwrot 
„lub otrzymały dofinansowanie na nie więcej jak 
jeden projekt o kwocie dofinansowania nie 
wyższej niż 30 000,00 zł.” 

 

Brak uzasadnienia. Odrzucona – brak uzasadnienia, kryteria 
strategiczne mają służyć wsparciu słabszych 
organizacji, które jeszcze nie otrzymały 
dotacji. 

W II kryterium strategicznym należy zmienić Należy ułatwić dostęp do uzyskania wsparcia Odrzucona – kryteria strategiczne na 2013 r. 
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wskaźnik wielkości gminy, w której składający 
ofertę podmiot ma siedzibę, z 40 tyś na 20 tys. 
mieszkańców 

organizacjom mającym siedzibę na wsiach lub w małych 
miejscowościach. Organizacje w dużych miastach 
posiadające większe możliwości kadrowe do 
przygotowywania wniosków, dzięki czemu uzyskują 
wyższą punktację. 

mają służyć wsparciu organizacji ze wsi i 
najmniejszych miast. 

  Należy dodać IV kryterium: „IV Kryterium – 4 pkt. 
- Projekt realizowany przez podmiot mający 
swoją siedzibę w na terenach wiejskich i kierujące 
działania do mieszkańców wsi.” 

Dodatkowo punktacja w tym zakresie może wpłynąć 
pozytywnie na pobudzenie podmiotów z terenów 
wiejskich, oraz zachęcić je do uczestnictwa w PO FIO. 

Odrzucona – podmioty z terenów wiejskich 
zostaną wsparte dzięki II kryterium 
strategicznemu. 

8. Magdalena 
Pasadyn 

Usunięcie lub zmiana II i III kryterium 
strategicznego. 

Miejsce realizacji projektu nie zawsze pokrywa się z 
miejscem siedziby organizacji. 
Należy zwrócić uwagę na wskaźniki trwałości projektu 
oraz jego użyteczności. 

 

Odrzucona – wg rozeznania MPiPS 
zdecydowania większość oferentów (nie licząc 
projektów ogólnopolskich) realizuje zadania w 
swoim województwie. 
Ponadto w karcie oceny wprowadzono zapis 
dotyczący wpływu na społeczność lokalną co 
pozwoli na ocenę trwałości. 

9. Caritas 
Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej 

Wydłużenie maksymalnego okresu realizacji 
zadania jednorocznego. 

Maksymalny okres realizacji zadania jednorocznego jest 
zbyt krótki. Praktyczny czas trwania projektu (odejmując 
pierwszy miesiąc – maj – na rekrutacje uczestników, 
oraz ostatni – wrzesień - na przeprowadzenie ewaluacji) 
przypada na miesiące wakacyjne (czerwiec, lipiec, 
sierpień) – okres niedostępny dla wszystkich 
potencjalnych beneficjentów.  

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

10. Centrum 
Promocji 
Innowacji i 
Rozwoju 

Wydłużenie maksymalnego okresu realizacji 
zadania jednorocznego minimum do końca 
października 2013 r. 

Maksymalny okres realizacji zadania jednorocznego jest 
zbyt krótki. Realizacja projektów w okresie wakacyjnym 
jest bardzo trudna (w szczególności zadań o charakterze 
szkoleniowym, realizowanych we współpracy z 
partnerem typu szkoła publiczna). 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

Umożliwienie organizacjom 3 sektora 
uczestniczenia w więcej niż jednym projekcie, 
jako partner. 

Umożliwienie organizacjom trzeciego sektora 
uczestnictwa w więcej niż jednym partnerstwie umożliwi 
bardziej doświadczonym podmiotom wsparcie 
podmiotów o słabszym potencjale, które same nie są w 
stanie spełnić kryteriów dopuszczających. 

Odrzucona – obecnie obowiązująca formuła 
partnerstw jest wystarczająca. 

11. Zofia Jarzębska-
Stowarzyszenie 
Amicus w 

Zmiana maksymalnego okresu realizacji zadania 
jednorocznego. 

Maksymalny termin realizacji zadania jednorocznego 
przypada na okres wakacyjny i urlopowy. 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

Usunięcie III kryterium strategicznego. Otrzymana dotacja nie będzie miała wpływu na rozwój Odrzucona – otrzymane dotacje mogą mieć 
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Tychowie  ilościowy trzeciego sektora. wpływ na rozwój jakościowy, a ogłoszenie 
konkursu uwzględniającego takie kryteria 
strategiczne może być impulsem dla 
aktywności obywatelskiej.  

12. Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
"Się Zrobi!" 

Wydłużenie maksymalnego okresu realizacji 
zadania jednorocznego do 30.12.2013. 

Dofinansowanie wyłącznie projektów jednorocznych, 
realizowanych między 1 maja 2013 r. a 30 września 2013 
r., skraca spektrum inicjatyw mogących podlegać 
dofinansowaniu 
Termin realizacji projektów przypada głównie na okres 
wakacyjny, jest zbyt krótki, aby zrealizować szczególnie 
cenne projekty długofalowe. 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

13. Stowarzyszenie 
Wspierania 
Poradnictwa 
Obywatelskiego 
w Łomży 

Usunięcie lub zmniejszenie liczby przyznawanych 
punktów za I kryterium strategiczne. 

I kryterium strategiczne w sposób niesprawiedliwy 
traktuje organizacje posiadające dorobek i 
doświadczenie w realizacji projektów. Zostają one 
ukarane za swoją aktywność. 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu słabszych organizacji, które jeszcze 
nie otrzymały dotacji. 
Organizacje doświadczone mają szanse 
uzyskać punkty w części dot. potencjału 
oferenta. 

Usunięcie lub zmiana II kryterium strategicznego. Miejsce realizacji projektu nie zawsze pokrywa się z 
miejscem siedziby organizacji. Decydujące powinno być 
miejsce realizacji zadania. 

Odrzucona – wg rozeznania MPiPS 
zdecydowania większość oferentów (nie licząc 
projektów ogólnopolskich) realizuje zadania w 
swoim województwie. 
 

Zwiększenie liczby znaków w zgłaszanych 
uwagach. 

Brak uzasadnienia. Odrzucona – nie dotyczy Zasad / brak 
uzasadnienia. 

14. Stowarzyszenie 
na rzecz 
rozwoju wsi 
Sucha 
Koszalińska 

Należy wyjaśnić lub usunąć mało precyzyjny i 
niezrozumiały zapis w cz. A pkt. III ppkt. 7 
Dotyczący kosztów niekwalifikowanych „koszty 
na podstawie umów pomiędzy Zleceniobiorcą a 
przedsiębiorcą powiązanym z członkami organów 
organizacji.”  

 

Nie jest sprecyzowane czy zapis tyczy się umów z 
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą czy 
zawierają się w nim także umowy cywilnoprawne. Jak w 
świetle tego zapisu traktować osoby samo zatrudnione? 
Koszt szukania instytucji, z którymi jeszcze podmiot nie 
współpracował może okazać się zbyt wysoki dla wielu 
małych organizacji trzeciego sektora. 

Przyjęta – zapis został usunięty  

Usunięcie III kryterium strategicznego. Premiowanie województw o niskiej aktywności 
organizacji 3 sektora jest niesprawiedliwe i niezgodne z 
zasadą konkurencyjności. 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu organizacji w słabszych 
województwa w celu rozwoju aktywności 
obywatelskiej – zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  
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Usunięcie z karty oceny merytorycznej zawartości 
oferty pkt., 2.9 W jakim stopniu oferent dokonał 
trafnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia 
ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację 
projektu oraz sposobu minimalizacji? 

W dokumentacji nie ma uzasadnienia dla oceny 
wystąpienia ryzyka, w szczególności przy projektach o 
wartości kilku do kilkunastu tysięcy. 

Odrzucona - w dokumentacji (w ofercie) 
została wprowadzona informacja, iż opisane 
powinny być ryzyka projektowe.  

Zwiększenie ilości przyznawanych punktów w 
karcie oceny merytorycznej za pkt., 2.6 W jakim 
stopniu projekt jest przydatny z punktu widzenia 
beneficjentów (adresatów zadania)? 

Kluczowym elementem projektu jest analiza problemu i 
powinna mieć ona większe znaczenie w ocenie 
merytorycznej. 

Odrzucona – punktacja jest relatywnie 
wysoka (7 punktów oznacza, iż jest to 
najwyżej cenione kryterium merytoryczne). 

Zmniejszenie ilości przyznawanych punktów w 
karcie oceny merytorycznej za pkt. 3.4, W jakim 
stopniu znaczenie projektu i jego, jakość 
uzasadniają wysokość kosztów 
administracyjnych?  

Punkt ten stawia podmiot uczestniczący w konkursie 
przed koniecznością uwzględnienia w kosztorysie 
kosztów administracyjnych, w celu uzyskania 3 
punktów. 

Odrzucona – brak kosztów administracyjnych 
oznacza maksymalną punktację. Celem jest 
niezawyżanie tych kosztów. 

15. 
 

Klub Inteligencji 
Katolickiej 

Wydłużenie terminu na realizację projektów co 
najmniej do października/listopada. 
 

Pozwoli nam to dotrzeć do większej liczby odbiorców 
oraz przedstawić projekty zróżnicowane i bardziej 
ambitne 

Przyjęta 
 

Zmiana podziału funduszy między Priorytety 
 

Przewidywany podział funduszy między priorytety nie 
odzwierciedla realnych potrzeb i zainteresowania 
organizacji 

Odrzucona – zapis wynika z PO FIO 2009-
2013. 

Zmiana zapisu "i innymi daninami publicznymi". 
Przydałoby się wypunktowanie, co jest 
rozumiane przez daniny publiczne. 

Obecny zapis jest niezrozumiały 
 

Przyjęta – zapis został doprecyzowany 
 

Likwidacja ograniczenie, że nie można wykazywać 
wkładu rzeczowego (udostępnianie własnego 
sprzętu i zasobów materialnych na potrzeby 
projektu) 

Ograniczenie to jest niezrozumiałe, w dodatku 
„nieodpowiadające rzeczywistości, tym bardziej przy 
projekcie, który ma trwać 5 miesięcy”. „Do każdego 
projektu wkładamy duży wkład własny rzeczowy, 
oszczędzając na tym wiele środków publicznych. Razem 
z wkładem osobowym (praca wolontariuszy) stanowi on 
podstawę działania III sektora.” 

Odrzucona - ograniczenie to wynika z wzoru 
określonego w Rozporządzeniu w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego 
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania. Zmiana niemożliwa 

16. Fundacja 
KONSUL 

W kryteriach strategicznych klauzula, że tylko 
organizacja z siedzibą w miejscowościach poniżej 
40 tys. mieszkańców.  
Propozycja wyrzucenia tego kryterium i 
ewentualnie oceniać wniosek pod kątem 
skierowania działań na rzecz tych społeczności 

Kryterium powoduje niesymetryczność w dostępie do 
środków. To, że siedziba jest w większym mieście, to nie 
znaczy, że organizacja nie podejmuje lub nie planuje 
podejmować działań na rzecz terenów i mieszkańców z 
wsi i małych miasteczek.  

Odrzucona – kryteria strategiczne na 2013 r. 
mają służyć wsparciu organizacji ze wsi i 
najmniejszych miast. 
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/dodatkowe pkt/. 

17. Marian 
Wilkowski -
Sekretarz 
PSOUU Koło w 
Iławie, sekretarz 
Powiatowej 
Społecznej Rady 
ds. Osób 
Niepełnosprawn
ych 

Wydłużenie terminu zadania 
 

Wydłużenie terminu realizacji zadań do końca  2013 
roku, a nie tak jak wstępnie proponowano do 30 
września jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 
DZIĘKUJEMY. 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

Zaproponowany dobór kryteriów strategicznych 
eliminuje wiele cennych inicjatyw. 
 

Z jednej strony mając świadomość tego, że spełnienie 
kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe do 
zakwalifikowania projektu do dofinansowania i 
realizacji, z drugiej strony pamiętając listy rankingowe 
projektów dofinansowanych, gdzie niezmiernie ważny 
jest każdy punkt czujemy się "trochę" dyskryminowani 
jako organizacja, która realizowała w ostatnim czasie 
dwa projekty dofinansowane z PO FIO, w dodatku 
siedzibę mamy w województwie warmińsko - mazurskim 
w gminie powyżej 40 tys. mieszkańców. 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu słabszych organizacji, które jeszcze 
nie otrzymały dotacji. 
Organizacje doświadczone mają szanse 
uzyskać punkty w części dot. potencjału 
oferenta. 

Zapis w cz. D – załącznik Karta Oceny 
Strategicznej „KRYTERIUM 5, 6 ELIMINUJE 
MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI NA 
CENNE, KLUCZOWE INICJATYWY REALIZOWANE 
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.” 
 

ORGANIZACJA, KTÓRĄ REPREZENTUJĘ PRZY PRZYJĘCIU 
ZAPROPONOWANYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH 
BĘDZIE POZBAWIONA SZANSY NA UBIEGANIE SIĘ O 
KAŻDY BARDZO CENNY PUNKT Z 12 O JAKIE MOŻNA SIĘ 
UBIEGAĆ SPEŁNIAJĄC ZAPROPONOWANE KRYTERIA 
STRATEGICZNE. 
 

Odrzucona – niezrozumienie problemu przez 
organizację zgłaszającą uwagi. Karta oceny 
strategicznej jest narzędziem - stosowanym 
przez Ministra - do weryfikacji ocen. Kryteria z 
tej karty nie uniemożliwiają organizacjom 
uzyskania dofinansowania.  

18. Ustecki 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  
- Żyj kolorowo 

Propozycja możliwości finansowania projektów 
maksymalnie 8 m-cy tj. od 1 maja 2013 do 31 
grudnia 2013 

Zawężenie terminu realizacji zadania 
do m-cy letnich tj. od maja do września 2013 
uniemożliwi finansowanie działań o charakterze 
edukacyjnym. 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

Proponujemy likwidację I i III kryterium 
strategicznego, które przyznaje dodatkowo po 3 
pkt dla projektów realizowanych przez 
organizację mające siedzibę w wybranych 
województwach oraz podmiotów, które od 2005 
roku nie otrzymały dofinansowania z FIO. 

W konkursie powinny wygrywać  najlepsze projekty. 
Jak podano w części A Zasad przyznawania dotacji ( 
str.6)  cele FIO powinny być osiągnięte z 
wykorzystaniem dobrych praktyk (modelowych 
rozwiązań) wypracowanych w obszarach objętych 
wsparciem PO FIO. Zatem stabilność finansowania 
zadania ze środków FIO winna być premiowana. 
Gwarantuje to ciągłość realizacji zadania, a nie jedynie 
akcyjne działanie. 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu organizacji w słabszych 
województwa w celu rozwoju aktywności 
obywatelskiej – zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, oraz wsparciu 
słabszych organizacji, które jeszcze nie 
otrzymały dotacji. 

19. Stowarzyszenie CZAS REALIZACJI ZADAŃ 1 maja - 30 wrzesień Popieramy uwagi innych organizacji, dotyczące Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 



9 

 

Aktywnych 
Społecznie 
"Trampolina" 

wydłużenia trwania projektu do końca grudnia 2013, co 
pozwoli zwiększyć zasięg i jakość podejmowanych 
inicjatyw. 

2013 r. 

Koszty kwalifikowalne Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty 
administracyjne  - do wysokości 10% wartości dotacji. 
Uważamy, iż ograniczenia 10% wartości dotacji są zbyt 
rygorystyczne. Z doświadczenia Konsultacje społeczne-
mamzdanie.org.pl naszej i zaprzyjaźnionych organizacji 
wynika, iż takie ograniczenie wiąże się z maksymalnym 
ograniczeniem tak ważnych kosztów organizacji jak 
obsługa księgowa czy koordynacja, tym bardziej iż jako 
organizacje prowadzące pełną księgowość koszty 
zarządzania i prowadzenia księgowości są dość wysokie. 

Odrzucona – do tej pory obowiązujące limity 
procentowe dla kategorii pozwalają na 
realizację udanych przedsięwzięć. Istotna jest 
efektywność finansowa projektów, polegająca 
m.in. na niskich kosztach administracyjnych. 

Kryterium III Projekt realizowany przez podmiot 
mający swoją siedzibę w jednym z 5 
województw, w których liczba organizacji na 10 
tys. mieszkańców jest najniższa (REGON 2010): 
śląskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko-
pomorskie, lubelskie. 

Kryterium III Nie rozumiemy, w jaki sposób liczba 
organizacji w województwie przekłada się na jakoś ich 
działalności. Uważamy, że to kryterium strategiczne 
dyskryminuje i ogranicza organizacje z innych 
województw, które wkładają dużo pracy w osiąganie 
efektów, często przy niskich kosztach. Liczba organizacji 
na mieszkańca nie przekłada się na mierzenie jakości 
działalności.  

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu organizacji w słabszych 
województwa w celu rozwoju aktywności 
obywatelskiej – zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 
 

Kryterium I. Dodatkowo punktowane powinny 
być również inicjatywy, będące kontynuacją 
działań finansowanych już przez 
EFS/Mechanizmy),  

Przekłada się to na prowadzenie efektywnej, 
długofalowej polityki społecznej. 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu słabszych organizacji, które jeszcze 
nie otrzymały dotacji. 

20. Fundacja SMOK Wnioskujemy umożliwienie wnoszenia wkładu 
własnego niefinansowego w projektach, gdzie 
wartość dotacji nie przekracza 100 tys. zł (a nie 
40 tys. zł). 
 

Realizacja projektów społecznych w małych 
organizacjach polega głównie na pracy wolontariuszy. 
Bez nich niemożliwe byłoby podjęcie zadań. Ich udział 
jest nieoceniony również przy projektach większych, 
powyżej 40 tys. zł. Jednocześnie młode organizacje 
posiadają zasoby osobowe, doświadczenie nabyte w 
innych podmiotach, ale sporym ograniczeniem jest brak 
własnych środków finansowych. 

Odrzucona – projekty do 100 tys. są na tyle 
duże, że wkład finansowy na poziomie 10% 
powinien być zapewniony. 

Punkty strategiczne proponujemy możliwość uzyskania punktów 
strategicznych: 
1. podmiotom posiadającym siedziby w 

Odrzucona – brak uzasadnienia w sprawie 
województw, w których nie był realizowany 
komponent, w przypadku młodych organizacji 
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województwach, w których nie był realizowany 
komponent regionalny, 
2. młodym organizacjom powstałym po 2009r.  
Młode organizacje, szczególnie z województw, w 
których nie był realizowany komponent regionalny 
pozostają w trudniejszej sytuacji względem podmiotów 
działających w III sektorze od kilku lat oraz tych z 
obszarów, w których realizowany był program 
mikrodotacji PO FIO. 

zastosowanie ma I kryterium strategiczne 
(brak wcześniejszych dofinansowań z 
programów ogólnopolskich).  
 

21. Bieszczadzkie 
Stowarzyszenie 
Bies/Damian 
Wiśniewski 

Zmiana zapisu w kryteriach strategicznych (część 
A, rozdział V.2): „mają swoją siedzibę na obszarze 
jednego z 5 województw, w których liczba 
organizacji na 10 tys. mieszkańców jest najniższa 
(REGON 2010), czyli: śląskim, świętokrzyskim, 
łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim.”  
Brak w tym zestawieniu organizacji z 
województwa podkarpackiego ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu Bieszczadów. 

Ze względu na specyfikę regionu (brak przemysłu, 
wysokie bezrobocie) małe organizacje w Bieszczadach 
nie są w stanie znaleźć osób mogących wzmocnić 
lokalne organizacje. Wymogi większości programów w 
postaci refundacji kosztów, limitów posiadanych 
środków pieniężnych w dniu złożenia oferty wpływają 
na coraz większa marginalizację małych organizacji z 
naszego regionu. Brak możliwości starania się o środki w 
ramach PO FIO 2013 może doprowadzić do sytuacji jaka 
występuje w 5 wymienionych regionach. 
 

Odrzucona – I kryterium strategiczne nie 
oznacza braku możliwości starania się o 
środki. 

22. Grzegorz Całek, 
Instytut 
Inicjatyw 
Pozarządowych 

Priorytety/ Obszary Proponujemy w priorytecie I dopisać nowy obszar 
wsparcia dot. rozwoju ruchu rodzicielskiego, aktywności 
rodziców (wolontariatu) na terenie szkoły i przedszkola. 
Szkoła lub przedszkole to teren potencjalnie dużej 
aktywności obywatelskiej bardzo dużej grupy osób 
(milionów rodziców) w dużej liczbie placówek (prawie 
30000). Nasze doświadczenia pokazują, że brak 
expressis verbis w zasadach FIO szkoły/przedszkola jako 
pola aktywności obywatelskiej, wolontariatu wpływa 
negatywnie na ocenę projektów, które próbują 
pobudzać tę aktywność. 

Odrzucona – zapis wynika z PO FIO 2009-
2013. 

Proponujemy zmniejszenie maksymalnej kwoty 
dotacji z 200 000 zł do np. 150 000 zł. 

W 2013 r.  będą realizowane projekty maksymalnie 8-
miesięczne. Zasadne jest więc zmniejszenie 
maksymalnej kwoty dofinansowania. Dzięki temu uda 
się sfinansować więcej ciekawych projektów. 

Odrzucona – jest potrzeba dofinansowania 
większych przedsięwzięć niż takich do kwoty 
150 tys. zł. 

Proponujemy zwiększenie limitu w kategorii VI - z W projektach np. na rzecz niepełnosprawnych kwota Odrzucona – nie ma potrzeby zwiększania tej 
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5000 zł do np. 7500 zł. 5000 zł na adaptację pomieszczeń może być za mała, 
gdyż optymalnie przygotowane pomieszczenie jest 
często podstawą do realizacji projektu. 
A co, jeśli w projekcie TRZEBA nabyć sprzęt 
specjalistyczny będący środkiem trwałym i jest to w 
pełni uzasadnione? 

kwoty. Środki na adaptację pomieszczeń 
można uzyskać z PFRON-u. 

Proponujemy zmienić zapis dotyczący wydatków 
niekwalifikowanych - aby był jednoznaczny. 

Brak uzasadnienia. Odrzucona – brak szczegółów co jest 
niejednoznaczne. 

Brak wersji papierowej oferty skutkować będzie 
niepodpisaniem umowy z Wnioskodawcą! - 
"niepodpisaniem" piszemy łącznie 

Ortografia.  Przyjęta. 

Weryfikacja budżetu  Widać, że dla oceny niekwalifikowalności wydatku nie 
ma znaczenia, czy jednoznacznie jest związany z 
projektem i jest w pełni uzasadniony. Liczy się wyłącznie 
jego rodzaj. 

Odrzucona – racjonalność i niezbędność 
oceniania jest w karcie oceny w części 
budżetowej 3.1. 

23. Stowarzyszenie 
Dobroczynne 
"Res Sacra 
Miser" w 
Olkuszu 

Pkt. 3 – czas realizacji zadania. Za krótki okres 
realizacji projektów (1 maja – 30 września 2013 r. 
- 5 miesięcy). 

Założony okres możliwej realizacji projektów (V–IX) ma 
decydujący wpływ na zakres merytoryczny projektów. 
Wiele działań nie będzie mogło być zrealizowanych, 
bądź będzie mogło być zrealizowanych w ograniczonym 
zakresie  np. w wakacje. Będzie to rzutowało na jakość i 
obszar złożonych projektów np. duża liczba projektów 
ukierunkowana na wypoczynek dzieci, mniejsza liczba 
projektów edukacyjnych dotyczących codziennego 
zagospodarowania czasu dzieci w roku szkolnym. 
Końcowa data zakończenia realizacji projektów powinna 
zostać przesunięta (nawet do 12.2013r). 

Przyjęta – okres został wydłużony do grudnia 
2013 r. 

„Zakładane rezultaty realizacji zadania – ważny 
element oceny merytorycznej” – proponuje się 
przenieść całość informacji dot. efektów projektu 
do załącznika nr 3 - „instrukcja wypełniania oferty 
w generatorze wniosków aplikacyjnych”  

Brak uzasadnienia Odrzucona – Informacja o rezultatach 
powinna znajdować się w części z kryteriami. 
W Załączniku nr 3 „instrukcja wypełniania 
oferty w generatorze ofert” jest mowa o 
rezultatach (str. 62). 

Błąd techniczny – kryteria horyzontalne – 
sformułowanie „Za każde kryterium projekt może 
uzyskać 1 pkt”. 

Brak uzasadnienia Przyjęta. 

Sformułowanie z pkt. 5 „Oceny ekspertów”  Nie pokrywa się z kartą oceny meryt., zał. 1 do „Zasad 
przyznawania i rozliczania dotacji…”  

Przyjęta. 
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Zmiana zapisu „przypadków”, w ramach których 
oferta może zostać poddana ocenie strateg., tj.: - 
oferta zakłada realizację ważnego interesu społ./ 
publ.; - oferta zakłada podjęcie próby 
rozwiązania istotnych kwestii i probl. społ.; - 
oferta zakłada realizację szczególnie istotnego 
tematu z pkt. widzenia celów PO FIP 

Sformułowanie jest niejasne. Odrzucona – zapis nie budzi wątpliwości. 

Brak informacji w „Instrukcji wypełniania 
oferty…” dot. umieszczenia w poszczególnych 
punktach oferty danych/ informacji, które 
podlegają ocenie w karcie oceny merytorycznej. 

Sugeruje się, aby w „Instrukcji wypełniania oferty…” 
zawrzeć wytyczne, w którym punkcie wpisać inf. 
niezbędne z punktu widzenia karty meryt., a więc: - „w 
jakim stopniu projekt wpływa/ oddziaływuje na społ. 
lokalne” (pkt. 2.7)?;-„w jakim stopniu Oferent dokonał 
trafnej oceny prawdop. wystąpienia ryzyka…”?;-w jakim 
stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału 
Oferenta lub Partnera”? W obecnym kształcie 
dokument. Tylko karta oceny meryt. zawiera wytyczne 
że oferta powinna zawierać w/w inf. 
 

Przyjęta. 

24. Stowarzyszenie 
im. Brata 
Krystyna w 
Gorzowie Wlkp. 

Terminy – ogłoszenia konkursu oraz realizacji 
zadań 
 

Wszystkie konkursy ze środków publicznych powinny 
zakładać realizację od stycznia; w organizacjach jak 
nasza, które chcą utrzymać ciągłość działań - 
finansowanie zadań powinno na to pozwalać 

Częściowo przyjęta - okres został wydłużony 
do grudnia 2013 r., ale nie może się zacząć 
jeszcze wcześniej (w stosunku do 2012 r. 
będzie wcześniej o miesiąc) gdyż ogłoszenie 
konkursu zależy od uruchomienia rezerwy 
celowej. 

Protest przeciw promowaniu organizacji, które 
od 2005 r. nie otrzymały dofinansowania w 
ramach FIO i innych ogólnopolskich programów 
ze środków publicznych (EFS/Mechanizm 
Szwajcarski/Mechanizm Norweski); protestujemy 
przeciwko promowaniu projektów z 5 
województw: śląskiego, świętokrzyskiego, 
łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego 

Nie wolno karać organizacji, która samodzielnie z 
powodzeniem aplikuje o różne środki; wyrażamy zgodę 
ew. na dodatkowe punkty dla organizacji, które nie 
otrzymały dotacji w latach 2011 - 2012 z FIO; 
województwo lubuskie zdobywa najmniej dotacji z FIO 
w Polsce: prosimy o zielone światło dla tego 
województwa 
 

Odrzucona – kryteria strategiczne mają służyć 
wsparciu słabszych organizacji, które jeszcze 
nie otrzymały dotacji. 
Nie jest to kara dla organizacji 
doświadczonych. Ona mają szanse na punkty 
za doświadczenie. 

EPUŁAP -   "Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej nie jest administratorem portalu 
ePUAP, nie ponosi odpowiedzialności za 
prawidłowość funkcjonowania rozwiązań 

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie wersji papierowej 
kolejną wersją elektroniczną wniosku. Nowości powinny 
być wdrażane z dużym wyprzedzeniem, a nie na ostania 
chwilę; aplikowanie poprzez generator jest dla 

Odrzucona – składanie ofert przez ePUAP nie 
jest obligatoryjne. Można składać wersję 
papierową.  
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informatycznych i technicznych tego portalu i nie 
udziela informacji na temat jego funkcjonowania" 

większości organizacji wystarczającą trudnością 

Priorytety Żałujemy, że nie można zaproponować nowych 
priorytetów; te są juz nieco skostniałe... 

Odrzucona – zapis wynika z PO FIO 2009-
2013. 

25. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział 
Okręgowy w 
Tarnowie 

Niepotrzebne jest wsparcie podmiotów mających 
siedzibę w gminach do 40 tyś. mieszkańców oraz 
z wybranych województw.  

Przyczyni się to do zmniejszenia szans podmiotów 
mających siedzibę w większych gminach a nie 
posiadających odpowiedniego potencjału i wsparcia 
organów samorządowych a działających na obszarze 
kilku powiatów. 

Odrzucona – kryteria strategiczne na 2013 r. 
mają służyć wsparciu organizacji ze wsi i 
najmniejszych miast. 

26. Rada 
Działalności 
Pożytku 
Publicznego 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego 
Arkadiusz 
Jachimowicz 

kwestia III kryterium strategicznego 
preferującego 5 województw o najmniejszej 
liczbie organizacji - wnioskujemy o 
wyeliminowanie tego kryterium 

Nie należy karać województw, w których jest większa 
liczba organizacji. Województwo warmińsko-mazurskie 
jest najbiedniejszym województwem stąd pojawiło się 
wiele organizacji samopomocowych ułatwiających 
mieszkańcom byt. Proponowane kryterium powoduje 
nierówne traktowanie regionów i nakłada karę na 
aktywnych mieszkańców, którzy usiłują zadbać o swój 
byt. 

Odrzucona – ideą wprowadzenia III kryterium 
strategicznego jest wsparcie województw, w 
których aktywność obywatelska jest na niskim 
poziomie (relatywnie mało ngo’sów) i może 
zostać pobudzona.  
 

 
 


