Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO
w dniu 09 lipca 2019 r.
W dniu 09 lipca 2019 r., w budynku siedziby Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu SterującoMonitorującego FIO, którego przedmiotem było rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych
do Regulaminu FIO 2020 – Priorytet 1 oraz prezentacja raportu pt. „ Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach programu P FIO w latach 2014-2018 na rozwój wolontariatu”.
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO;
2. Przemysław

Jaśkiewicz

–

RDPP,

Konfederacja

Inicjatyw

Pozarządowych

Rzeczypospolitej;
3. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP;
4. Piotr Marzęda – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych;
5. Mariusz Ławruszkiewicz – Fundacja Żyjesz Pomóż Innym;
6. Karol Gutsze – Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie;
7. Stefan Kołucki – Kierownik Biura P FIO, NIW-CRSO;
8. Piotr Ziemnicki – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;
9. Ewa Dzielnicka – Biuro Badań i Analiz NIW-CRSO;
10. Maja Sekuła – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;
11. Damian Ziółek – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;
12. Michał Łużak – Główny Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem:
11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników.
11:15 – 13:00 Rozpatrzenie uwag z konsultacji społecznych do Regulaminu FIO 2020 –
Priorytet 1.
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13:00 – 14:00 Prezentacja raportu pt. „ Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach
programu P FIO w latach 2014-2018 na rozwój wolontariatu” – Ewa Dzielnicka,
Biuro Badań i Analiz NIW-CRSO.
14:00 – 14:45 Otwarta dyskusja.
14:45 – 15:00 Podsumowanie, sprawy różne.
Na wstępie Pani Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności
powitała zebranych oraz rozpoczęła posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego
zwracając uwagę na dwa najważniejsze punkty obrad tj. rozpatrzenie uwag z konsultacji
społecznych do Regulaminu FIO 2020 w priorytecie 1 oraz prezentacja raportu dotyczącego
wpływu Programu FIO na rozwój wolontariatu. Pani Weronika Najda wskazała, że
wypracowane przez Komitet Sterująco-Monitorujący konkluzje zostaną zaprezentowane
Radzie Narodowego Instytutu Wolności w drugiej połowie lipca 2019 r.
Następnie Pan Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programu FIO rozpoczął prezentację
uwag do Regulaminu FIO w priorytecie 1, które zostały przesłane na drodze konsultacji
społecznych. W trakcie trwania konsultacji łącznie zostało przesłane 102 wnioski o
modyfikację regulaminu. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały omówione w trakcie posiedzenia
Komitetu. Wynikiem procedowania kolejnych uwag było ich zaakceptowanie, odrzucenie lub
przedstawienie wyjaśnień.
Wśród zgłoszonych uwag, nad którymi poświęcono najwięcej czasu w dyskusji znalazły
się propozycje modyfikacji ścieżki konkursu jaką jest regranting tematyczny lub przeznaczenie
większych środków na ścieżkę regrantingu wojewódzkiego. Komitet podkreślił, że zasadne jest
wprowadzenie zróżnicowania maksymalnych kwot dotacji dla ścieżki tematycznej i
subregionalnej w zależności od obszaru objętego regrantingiem (np. 100 tys. zł dla projektów
lokalnych, dla których jednym z głównych celów jest zwiększenie kompetencji organizacji
będącej operatorem o realizację konkursu grantowego) lub wprowadzenie minimalnego
obszaru, na którym regranting powinien być prowadzony (proponowano np. obszar min.
3 powiatów lub min. 5 gmin z co najmniej dwóch różnych powiatów). Przedstawione zostały
także propozycje tematów zgłoszonych w ramach regrantingu tematycznego jednakże
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uzgodniono, iż żaden z nich nie zostanie wybrany, a Oferenci będą mieli możliwość
zaproponowania własnych tematów w ramach uczestnictwa w konkursie.
Kolejną ważną kwestią było omówienie ograniczenia do 10% kwoty dotacji na rozwój
instytucjonalny. Członkowie Komitetu odrzucili uwagi dotyczące przywrócenia do 20% kwoty
dotacji w kategorii I.B wskazując, aby przedstawić w tej materii wyjaśnienia. Członkowie KSM
podkreślili także, aby w wyjaśnieniu wskazać, iż nie ma planów co do obniżenia kwoty
przeznaczonej na rozwój instytucjonalny w priorytetach 2, 3 i 4.
Kolejna uwaga dotyczyła wprowadzenia zapisu o łącznym limicie kwotowym dla
kategorii I.B i kategorii II, który mógłby wynosić 35%. Zapis ten spotkał się z aprobatą członków
Komitetu. Dodatkowo uznano, że przesunięcie ewentualnych oszczędności w ramach limitu
będzie wymagało podpisania aneksu do umowy.
Członkowie Komitetu dość szczegółowo omówili również proponowane uwagi w
zakresie możliwości negocjowania przez wybranych Operatorów wysokości przyznanej kwoty
dotacji. Ostatecznie ustalono, że lista rankingowa, która będzie przedstawiona Komisji
Konkursowej i Dyrekcji NIW-CRSO będzie posiadała dodatkową kolumnę „wnioskowana i
rekomendowana kwota dotacji”.
Dodatkowo Komitet przychylił się do zgłaszanych uwag dotyczących dodania zapisów
w regulaminie na temat prezentacji przygotowywanej przez poszczególnych Operatorów na
zakończenie realizacji projektów. Zarekomendowano dodanie do regulaminu zapisów
uszczegóławiających elementy, które muszą znaleźć się w takiej prezentacji.
Lista wszystkich zgłoszonych uwag z przedstawioną rekomendacją Komitetu do ich
zaakceptowania, odrzucenia lub wyjaśnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
W dalszej części posiedzenia Pani Ewa Dzielnicka pracująca w biurze Badań i Analiz
NIW-CRSO przedstawiła prezentację dotyczącą raportu pt. „Ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach programu P FIO w latach 2014-2018 na rozwój wolontariatu”. Raport
został przygotowany przez ewaluatorów w 2018 roku na zlecenie NIW-CRSO. Autorzy raportu
nie mogli przybyć na posiedzenie Komitetu, dlatego też wyniki badań przedstawił pracownik
Instytutu. Po analizie prezentacji Komitet zgłosił wniosek, by w przyszłości zobligować
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podmioty realizujące badania do konsultowania sformułowań zawartych w pytaniach
badawczych z NIW-CRSO i uzyskania akceptacji tej instytucji przed przeprowadzeniem
badania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych niejasności w tychże pytaniach i bardziej
precyzyjnie sformułować wnioski z przeprowadzonych badań.
Po tym punkcie posiedzenia nastąpiło zamknięcie obrad oraz wstępnie zaplanowano
kolejne posiedzenie Komitetu, które odbędzie się we wrześniu bieżącego roku.

Protokół sporządził: Piotr Ziemnicki, Specjalista w Biurze P FIO, 2019-07-12
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