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Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO 

w dniu 27 września 2019 r. 

 

W dniu 27 września 2019 r., w budynku siedziby Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-

Monitorującego FIO, którego przedmiotem było sprawozdanie z realizacji FIO w 2018 roku, 

podsumowanie naboru ofert w FIO 2020 w Priorytecie 1 oraz omówienie założeń zmian do 

Regulaminu FIO 2020 w Priorytetach 2-4. Podczas posiedzenia wybrano również 

przedstawiciela KSM FIO do Komisji Konkursowej FIO 2020 w Priorytecie 1.  

 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Weronika Najda – Zastępca Dyrektora NIW-CRSO; 

2. Andrzej Adamek – Kancelaria Prezydenta RP; 

3. Karol Gutsze – Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie; 

4. Stefan Kołucki – Kierownik Biura P FIO, NIW-CRSO; 

5. Piotr Ziemnicki – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

6. Damian Ziółek – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

7. Emilia Gajda – Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

8. Adam Kułanowski –  Główny Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO; 

9. Ewa Dzielnicka – Biuro Badań i Analiz NIW-CRSO; 

10. Jolanta Wierzbicka - Biuro Komunikacji i Promocji. 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z następującym porządkiem: 

11:00 – 11:15 Przywitanie uczestników. 

11:15 – 12:00 Sprawozdanie z realizacji FIO w 2018 roku. 

12:00 – 12:30 Podsumowanie naboru Ofert w FIO edycja 2020 Priorytet 1. 

12:30 – 13:30 Założenia zmian do Regulaminu FIO edycja 2020 Priorytety 2-4. 

13:30 – 14:00 Wybór przedstawiciela KSM FIO do Komisji Konkursowej FIO edycja 2020 

Priorytet 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 od 

dyskusji na temat założeń zmian do Regulaminu FIO edycja 2020 w Priorytetach 2-4. Dyr. Najda  

wskazała, że materiał nie posiada kontrowersyjnych zmian, a raczej są to zmiany kosmetyczne. 

Część z nich jest konieczna do wprowadzenia w związku z dostosowaniem Regulaminu FIO do 

nowych wzorów Ofert. Myślą przewodnią dla ostatniego konkursu w perspektywie 2014-2020 

jest dalsze zmniejszanie barier uczestnictwa w konkursie. Dyr. Najda zaznaczyła również, że 

utrzymanie większości dotychczasowych zapisów pozwoli na przeprowadzenie lepszej 

ewaluacji Programu FIO oraz zbadania literowego systemu oceny pomysłu w dwuletniej 

perspektywie. Główne zmiany merytoryczne polegają na obniżeniu maksymalnej kwoty 

dotacji w Priorytetach 2 oraz 3 do 120 tys. zł. Pozostałe założenia zmian omówił Pan Stefan 

Kołucki: 

 Pozostawienie zapisu, iż podmioty realizujące zadania dwuletnie w ramach 

FIO 2019 nie są podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie (z 

wyłączeniem Operatorów).  

 Przeredagowanie 4 kryterium oceny, na „Możliwość realizacji oferty przez 

Oferentów (uwzględniając potencjał i doświadczenie ich członków i 

partnerów).” 

 Zaktualizowanie listy kryteriów strategicznych, poprzez usunięcie kryterium 

premiującego złożenie oferty wspólnej. 

 Uszczegółowienie zakresu Ofert przekazywanych do oceny przez III eksperta. 

Oferty, których ocena pomysłu wyniesie: B oraz S zostaną również poddane 

dodatkowej ocenie.  

Po prezentacji założeń zmian nastąpiła dyskusja. Pierwszy głos zabrał Pan Karol Gutsze, który 

odniósł się krytycznie do wykreślenia kryterium strategicznego premiującego złożenie oferty 

wspólnej. Wskazał, że taka forma partnerstwa jest trudniejsza w realizacji, a jednocześnie 

przynosi wiele doświadczeń dla oferentów. W związku z faktem, iż projekt w formule oferty 

wspólnej jest trudniejszy w realizacji, powinna należeć się za to nagroda w postaci 
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dodatkowych punktów. Kolejna uwaga, którą zgłosił Pan Karol Gutsze była propozycją 

rozbudowania interpretacji przyznawanych literek przy ocenie pomysłu. Mogłoby to być 

zrealizowane w formie szerszych wytycznych zarówno dla ekspertów jak i dla Oferentów. 

Następnie głos zabrał Pan Andrzej Adamek, który nie wniósł krytycznych uwag to 

zaproponowanych założeń do regulaminu. 

Kolejnym punktem posiedzenia, które omówił Pan Stefan Kołucki było podsumowanie 

naboru ofert w FIO 2020 – edycja 2020 w priorytecie 1 oraz zaprezentowanie pozostałych 

działań związanych z realizacją Programu FIO.  

Nabór w ramach edycji 2019 FIO obejmował następujące działania: 

  funkcjonowanie infolinii dla osób zainteresowanych konkursem, w trakcie 

której odebrano niemal 150 połączeń; 

  aktualizowanie strony internetowej NIW-CRSO na której oprócz 

dokumentacji konkursowej umieszczono: FAQ – najczęściej zadawane 

pytania, wytyczne dla ekspertów oceniających w ramach FIO 2020 – P1, wzór 

oferty z pomocą kontekstową – w związku z wejściem w życie nowych 

wzorów; 

 przeprowadzenie szkolenia dla ekspertów FIO 2020 – Priorytet 1. 

W efekcie, w trakcie naboru złożone zostały 124 oferty. Następnie Pan Stefan Kołucki omówił 

pozostałe działania które odbyły się równolegle do naboru:  

 zakończenie weryfikacji sprawozdań projektów dofinansowanych z FIO edycja 

2018 za rok 2018; 

 rozpoczęcie weryfikacji sprawozdań z FIO edycja 2018 za rok 2019; 

 podpisanie 249 umów z podmiotami dofinansowanymi w ramach FIO edycja 

2019; 

 przygotowanie „Podręcznika dla beneficjentów FIO 2019”; 
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 przygotowanie wzoru opisu dokumentu księgowego – tak by 

ułatwić/uświadomić mniej doświadczonym organizacjom kwestie związane z 

księgowaniem dokumentów; 

 rozpoczęcie wizyt monitorujących u organizacji realizujących projekty 

dofinansowane w ramach edycji 2018 oraz 2019 P FIO; 

 przygotowanie Planu kontroli na rok 2019. Do końca roku 2019 planowane 

jest przeprowadzenie 35 kontroli u organizacji dofinansowanych w latach 

2014-2020. 

W dalszej części posiedzenia odbył się wybór przedstawiciela KSM FIO do Komisji 

Konkursowej FIO 2020 w Priorytecie 1. Komitet zadecydował, że osobą reprezentującą KSM 

na Komisji Konkursowej będzie Pan Karol Gutsze. Równocześnie Pan Stefan Kołucki 

poinformował, że trwa otwarty nabór do Komisji Konkursowej ze strony pozarządowej. 

W kolejnej części posiedzenia Pan Adam Kułanowski sprawozdał realizację FIO w 2018 

roku na podstawie przygotowanego raportu. Omówił on wiele wskaźników statystycznych 

oraz przedstawił mapy uwzględniające „białe plamy” na mapie Polski regionów z których nie 

wpływają Oferty w konkursie FIO. Członkowie Komitetu zastanawiali się jaka może być tego 

przyczyna oraz jakie kroki podjąć, aby temu w przyszłości zaradzić. Omówione zostały również 

wskaźniki efektywności w podziale na województwa, poziom zaangażowania obywateli, czyli 

liczba złożonych ofert w przeliczeniu na mieszkańca danego województwa. Pan Adam 

Kułanowski omówił również działania edukacyjne podjęte w ramach FIO 2018 m.in. cykl 

przeprowadzonych webinarów czy przygotowanie poradnika beneficjenta. Na zakończenie 

swojego wystąpienia Pan Adam Kułanowski zaprezentował przykłady dobrych praktyk 

projektów zrealizowanych w ramach FIO.  

W następnym punkcie posiedzenia Pani Jolanta Wierzbicka z Biura Komunikacji i 

Promocji omówiła aktualne działania podejmowana przez to biuro w przedmiotowym 

kontekście. Wystąpienie zawierało: zaproszenie na konferencję organizowaną przez NIW 

która odbędzie się w listopadzie 2019 roku, omówienie przyszłych warsztatów w ramach 

Akademii NIW m.in. na temat logiki projektowej oraz analizy potrzeb, przedstawienie raportu 
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z zamówień gadżetów promocyjnych oraz wstępnych założeń do modernizacji strony 

internetowej NIW-CRSO. 

W dalszej części posiedzenia Pani Ewa Dzielnicka pracująca w biurze Badań i Analiz 

NIW-CRSO omówiła stopień zaawansowania prac nad przeprowadzeniem badania 

ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja postępów wdrażania Programu FIO na lata 2014-2020. Zgodnie 

z zapytaniem ofertowym znajdującym się na stronie www.niw.gov.pl celem głównym badania 

będzie bieżąca ocena postępów wdrażania Programu FIO 2014-2020, w tym stopnia realizacji 

celów szczegółowych Programu. Do celów szczegółowych badania należy:  

 określenie stopnia realizacji celów szczegółowych i celu głównego P FIO do 

końca 2019 r.;  

 ocena skuteczności działań wdrażanych w ramach wszystkich celów 

szczegółowych P FIO oraz analiza ich efektów i wpływu na beneficjentów oraz 

otoczenie wdrażanych projektów; 

 zarekomendowanie kierunków zmian w P FIO w kolejnej perspektywie 

finansowania na lata 2020+. 

Pani Ewa Dzielnicka przekazała, że w odpowiedzi na zapytanie do NIW wpłynęły 2 oferty. 

Wyniki wyboru oferty zostaną przekazane w najbliższym czasie Dyrekcji do ostatecznej 

akceptacji.  

Na zakończenie posiedzenia w części „Sprawy różne” Pan Karol Gutsze zawnioskował 

aby Narodowy Instytut Wolności dokonywał zakupów wody mineralnej w szklanych – 

zwrotnych butelkach, zamiast w butelkach plastikowych. 

Po tym punkcie posiedzenia nastąpiło zamknięcie obrad oraz wstępnie zaplanowano 

kolejne posiedzenie Komitetu, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. 

Protokół sporządził: Piotr Ziemnicki, Specjalista w Biurze P FIO, 2019-10-02 


