Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO
w dniu 29 maja 2019 r.
W dniu 29 maja 2019 r., w budynku siedziby Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu SterującoMonitorującego FIO, którego przedmiotem było podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu FIO
2019, analiza wpływu kryteriów strategicznych na rozstrzygnięcie konkursu FIO 2019 oraz
omówienie założeń zmian do Regulaminu konkursu FIO 2020 w Priorytecie 1.
W posiedzeniu wzięli udział:
1. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO;
2. Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Kancelaria Prezydenta RP;
3. Przemysław Jaśkiewicz – RDPP, Fundacja Niepodległości;
4. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP;
5. Cezary Miżejewski – RDPP, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
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. Andrzej Adamek – Kancelaria Prezydenta RP;
10. Jan Zujewicz – Kierownik Biura Komunikacji i Promocji, NIW-CRSO.
Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem:
11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników.
11:15 – 12:00 Podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu FIO 2019.
12:00 – 13:00 Analiza wpływu kryteriów strategicznych.
13:00 – 14:00 Założenia do Regulaminu konkursu FIO 2020 w Priorytecie 1.
14:00 – 14:30 Otwarta dyskusja.
14:30 – 15:00 Podsumowanie, sprawy różne.
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Na wstępie Pani Weronika Najda, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności
powitała zebranych oraz rozpoczęła posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego
zwracając uwagę na najważniejsze punkty obrad tj. omówienie założeń do regulaminu FIO
2020 – Priorytetu 1, w tym w szczególności propozycji wprowadzenia dwóch ścieżek
regrantingu (wojewódzki oraz tematyczny) oraz podniesienia minimalnej kwoty dotacji
przeznaczonej na mikrogranty. Pani Weronika Najda wskazała, że wypracowane przez Komitet
Sterująco-Monitorujący konkluzje zostaną zaprezentowane Radzie Narodowego Instytutu
Wolności w czerwcu 2019 r., by następnie przekazać je do konsultacji społecznych.
Następnie Pan Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programu FIO kontynuował rozpoczętą
przez Panią Dyrektor dyskusję na temat założeń zmian do regulaminu konkursu FIO 2020 w
Priorytecie 1. Pan Karol Gutsze poddał pod dyskusję zasadność wprowadzania regrantingu
subregionalnego. Uznał, że jego wprowadzenie spowoduje zdublowanie się na danym terenie
dwóch równoległych konkursów: wojewódzkiego i subregionalnego. Pan Przemysław
Jaśkiewicz przyłączył się do tej opinii również wskazując, że będzie to powielenie regrantingu
wojewódzkiego. Pan Cezary Miżejewski zaproponował, żeby wskazać konkretne tematy w
ramach zaproponowanej ścieżki regrantingu tematycznego. Pan Stefan Kołucki wskazał, że
możliwych do zaproponowania tematów jest bardzo dużo i odgórne ich narzucenie może nie
spełnić faktycznego zapotrzebowania społecznego. Nietrafne, odgórne wskazanie obszaru
regrantingu może rodzić sytuacje, że wskazanym tematem nie będzie w ogóle
zainteresowania. Dodatkowo Pan Paweł Tomczak stwierdził, że odgórnie narzucone tematy
mogą utrudnić całą procedurę konkursową. Ostatecznie Komitet Sterująco-Monitorujący
przyjął pomysł zaproponowania regrantingu tematycznego, jednak wskazał aby w
konsultacjach społecznych zadać pytanie o jego potencjalne obszary.
Następnie pod dyskusję poddano drugą ścieżkę regrantingu w Priorytecie 1 –
regranting wojewódzki. Początkowy pomysł zróżnicowania przyznanej kwoty dofinansowania
uzależnionej od liczby mieszkańców danego województwa został zmodyfikowany. Pan Cezary
Miżejewski wskazał, aby o maksymalnej kwocie dotacji na województwo decydował również
dodatkowy współczynnik, np. „zrzeszania się obywateli w organizacje pozarządowe”. Według
Pana Cezarego Miżejewski założeniem modyfikacji współczynnika miało by być pobudzanie
kapitału społecznego. Ostatecznie Komitet zaopiniował, aby rozważyć uzupełnienie wzoru
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Następne Komitet zaopiniował, aby przedstawić Radzie NIW, a następnie przekazać do
konsultacji społecznych następujące propozycje zmian do Regulaminu konkursu FIO 2020 w
Priorytecie 1:


Uporządkowanie zapisów dotyczących podmiotów nieuprawnionych do udziału w
konkursie.



Uzupełnienie zapisów Regulaminu w zakresie wykorzystania wolnych środków.



Wprowadzenie zakazu możliwości pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania.



Wykluczenie organizacji będących beneficjentami „dużego” FIO z grona podmiotów
uprawnionych do otrzymania mikrograntów jako młode NGO.



Podniesienie minimalnej kwoty dotacji przeznaczonej na mikrogranty – do co najmniej 50%
całości dotacji.



Ograniczenie do 10% kwoty dotacji środków przeznaczonych na rozwój instytucjonalny.



Rezygnacja z obowiązku sporządzenia (oddzielnego od sprawozdania) raportu końcowego
z prowadzonego regrantingu – wyjątkowo dla edycji FIO 2020, w związku z zakończeniem
całego Programu w 2020 roku. Pan Karol Gutsze zaproponował, aby alternatywną formą do
raportu była konieczność sporządzenia przez organizacje krótkiej prezentacji na temat tego
jak przebiegał konkretny konkurs regrantingowy. Komitet zaproponował, aby konieczność
przygotowania prezentacji z przedstawieniem wypracowanych rezultatów stała się
obligatoryjna również dla organizacji z 2, 3 i 4 Priorytetu FIO.



Zmiany dotyczące systemu oceny:
 Usunięcie oceny pomysłu dla Priorytetu nr 1.
 Usunięcie kryteriów strategicznych dla Priorytetu nr 1.
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 Modyfikacja systemu oceny poprzez wprowadzenie eksperta zewnętrznego z
województwa oraz eksperta zewnętrznego spoza województwa.
 Dostosowanie karty oceny do konkursu w edycji 2020 poprzez zmniejszenie
maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Komitet zaopiniował,
aby przygotować dwie różne karty oceny dla dwóch różnych ścieżek
regrantingowych, tak aby w zależności od ścieżki większy nacisk położyć na
możliwość realizacji oferty albo na wpływ zaoferowanych działań.
Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2019 Programu FIO na lata 2014-2020. Pan
Stefan Kołucki przedstawił obszerne podsumowanie po którym nastąpiło zbieranie uwag ze
strony członków Komitetu Sterująco-Monitorującego. Pan Karol Gutsze oraz Pan Przemysław
Jaśkiewicz zaproponowali, aby w ofercie umieścić wyjaśnienia pomocnicze do Oświadczeń.
Następnie członkowie KSM dyskutowali na temat wpływu nowego systemu oceny literowej
wniosków na kształt listy rankingowej. Komitet zarekomendował modyfikacje systemu
poprzez wprowadzenie progu „formalno-organizacyjnego”. Organizacje, które by przekroczyły
ten próg np. 180 punktów, byłby klasyfikowane zgodnie z oceną pomysłu. Członkowie
Komitetu wyjaśnili, że wnioski powyżej progu dają gwarancję należytego wykonania zadania.
Z listy wniosków powyżej progu tworzona byłaby lista rankingowa uwzględniająca już tylko
ocenę pomysłu.
Kolejnym wypracowanym przez Komitet wnioskiem była konieczność zaangażowania
do oceny trzeciego eksperta w sytuacji gdy dwaj poprzedni ocenili wniosek na litery „B” i „S”.
Dodatkowo Komitet dyskutował nad wprowadzeniem w przyszłych konkursach FIO
konkretnych obszarów wsparcia, wykluczeniem części typów organizacji dla których są
organizowane dedykowane inne programy wsparcia, wprowadzeniem nowych kryteriów
strategicznych (np. dla organizacji z terenów najmniej aktywnych społecznie).
W dalszej części posiedzenia Pan Stefan Kołucki przedstawił analizę wpływu kryteriów
strategicznych na rozstrzygnięcie konkursu FIO 2019. W tej części Członkowie Komitetu
zastanawiali się jak skutecznie połączyć kryteria strategiczne z obecną oceną literową.
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Na zakończenie posiedzenia, zaproszony Pan Jan Zujewicz, Kierownik Biura
Komunikacji i Promocji przedstawił aktualnie realizowane oraz planowane projekty
skierowane dla organizacji pozarządowych. Została zaprezentowana idea „Akademii NIW”:
cyklicznych webinariów o edukacyjnej tematyce, np. „Sprawozdania opp bez tajemnic”, a
także comiesięcznych warsztatach organizowanych po za Warszawą, np. w Radomiu czy
Wałbrzychu.
Po tym punkcie posiedzenia nastąpiło zamknięcie obrad oraz zaplanowane zostało
kolejne posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w lipcu bieżącego roku.

Protokół sporządził: Piotr Ziemnicki, Specjalista w Biurze P FIO, 2019-06-21

Strona 5 z 5

