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DECYZJA  NR 1 

DYREKTORA NIW-CRSO WS. PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

NA „LIŚCIE OFERT REZERWOWYCH” ZE ŚRODKÓW UWOLNIONYCH W RAMACH FIO 2018 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO, edycja 2018 część A rozdział IX Dysponowanie środkami 

uwolnionymi ze względu na niewykorzystanie całości kwoty środków przeznaczonych na dotacje w 

ramach konkursu FIO po ponownym przeanalizowaniu ofert: 

 dofinansowane zostaje 5 podmiotów, które ponownie zadeklarowały gotowość do realizacji 

zadań określonych w ofertach złożonych w ramach konkursu FIO 2018 (załącznik nr 1). 

 

Dofinansowanie projektów związane jest z koniecznością wsparcia podmiotów realizujących istotne 

zadania związane z realizacją celów Programu FIO. Przy wyborze projektów brano pod uwagę czy: 

 oferta mieści się w ramach kluczowych dla interesu społecznego polityk publicznych, 

 oferta zakłada realizację tematu szczególnie ważnego z punktu widzenia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 

 projekt może zostać zrealizowany w czasie krótszym niż przewidziano w ofercie. 

 

Szczegółowe uzasadnienie dofinansowania projektów znajduje się w załączniku nr 2.  

 

 

DYREKTOR 

NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

/-/ 

Wojciech Kaczmarczyk 
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Zał. 1 do Decyzji 105/FIO/NIW/2018/SK Lista projektów 

L.p. Nr FIO Nazwa organizacji Tytuł zadania Punktacja 

Kwota 
dofinansowania na 

rok 2018 

Kwota 
dofinansowania na 

rok 2019 

1 1831 
STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W 

WOLI ZARCZYCKIEJ NASZA WOLA 
75 rocznica Pacyfikacji Woli 
Zarczyckiej - "PAMIĘTAMY"  187 23 000,00 zł 0,00 zł 

2 2194 Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce To są nasze Mistrzostwa!  209 32 000,00 zł 0,00 zł 

3 2413 GMINNY KLUB SPORTOWY W RUDKACH 

Rywalizacja sportowa jako droga 
do aktywnego działania w w 

sferze obywatelskiej.  212 80 000,00 zł 0,00 zł 

4 2417 Stowarzyszenie Czas Rozwoju Obywatele razem! 178 100 000,00 zł 160 000,00 zł 

5 2612 
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 

"Pokrzywa"  

AKTYWNI RAZEM! Aktywizacja i 
integracja mieszkańców gminy 

Trzcianka  182 45 000,00 zł 17 800,00 zł 

SUMA: 280 000,00 zł 177 800,00 zł 
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Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie 

1 1831 

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W 

WOLI ZARCZYCKIEJ NASZA WOLA 

75 rocznica Pacyfikacji Woli 

Zarczyckiej - "PAMIĘTAMY"  

Oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020 jakim jest zwiększenie zaangażowania 

obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Oferta wpisuje się także w Priorytet, w 

którym została złożona.  

Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego nie budzi zastrzeżeń. 

Wskazano podstawowe niedobory oraz potrzeby, szczególnie młodej wiekiem, społeczności lokalnej i 

zaproponowano działania mające wyjść im naprzeciw. Cel główny oraz cele szczegółowe zadania 

zostały sformułowane poprawnie. Grupa oraz liczba beneficjentów jest właściwie określona, do każdej 

z podgrup wiekowych dopasowano właściwe dla niej aktywności. Liczba adrestatów zadania jest realna 

do objęcia w ramach planowanych działań.  

Opis planowanych działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych 

problemów. Harmonogram realizacji projektu jest przejrzysty. Analiza ryzyka jest trafna, identyfikuje 

oraz odpowiada na najbardziej prawdopodobne zagrożenia Sposoby minimalizacji ryzyka są 

adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń. Planowane działania będą miały wpływ na ich 

uczestników. Rezultaty zostały poprawnie sformułowane, a sposoby ich monitorowania, co do zasady, 

zostały dobrane adekwatnie.  

Biorąc pod uwagę doświadczenie kadry zaangażowanej w projekt, fakt, że Oferent wcześniej 

realizował pewne przedsięwzięcia lokalne oraz pomoc ze strony Gminnego Ośrodka Kultury można 

uznać, że Oferent oraz jego partnerzy są w stanie zrealizować z sukcesem zaplanowane w Ofercie 

działania. Wymagania wobec kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania są określone na 

wystarczającym poziomie. Wkład własny rzeczowy zaplanowany w ramach projektu jest niezbędny do 

jego prawidłowej realizacji. 

 

2 2194 Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce To są nasze Mistrzostwa!  

Oferta wpisuje się w cel główny Programu FIO 2018, a także wpisuje się w Priorytet 2 Aktywne 

społeczeństwo. Diagnoza przeprowadzona została w sposób prawidłowy, Oferent bazował na danych 

lokalnych, wskazał na istniejące w gminie nierówności, odniósł się do istniejącego potencjału. 

Zaplanowane działania są adekwatne do zdiagnozowanych problemów, dają szansę na ich rozwiązanie 

i/lub minimalizację.Grupa docelowa została scharakteryzowana, jest spójna ze zdiagnozowanymi 
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problemami i została wskazana realna liczba osób do objęcia wsparciem. Grupa docelowa nie jest 

zamknięta. Określone zostały metody rekrutacji. 

Opis planowanych działań jest przygotowany poprawnie – jest szczegółowy; poprawne 

etapowanie. Istnieje następstwo logiczne i czasowe w zaprezentowanych działaniach.  

Działania są spójne z przedstawioną diagnozą i zidentyfikowanymi problemami i potrzebami grupy 

docelowej. Poszczególne formy wsparcia są szczegółowo opisane zarówno od strony organizacyjno-

technicznej, jak i merytorycznej. Zaplanowany harmonogram działania jest odpowiednio szczegółowy, 

wystarczający poziom etapowania. Projekt zaplanowany jest do realizacji do końca grudnia 2018 r., co 

wskazuje na odpowiednie zaplanowanie działań, bez zbędnego wydłużania projektu. 

Analiza ryzyka jest wystarczająca, wskazuje na najbardziej charakterystyczne zagrożenia. Zaplanowane 

sposoby minimalizacji ryzyk są właściwe. 

Planowane działania będą miały wpływ na uczestników projektu, a jednocześnie na 

społeczność lokalną. Zintensyfikowane działania i ich różnorodność dają realną szansę na 

wprowadzenie oczekiwanej zmiany wśród uczestników projektu. W tym kontekście również liczba 

oczekiwanych rezultatów jest odpowiednia. Rezultaty zostały odpowiednio zdefiniowane. Wskaźniki 

są mierzalne, odnoszą się zarówno do rezultatów jak i produktów projektu. Projektodawca wskazał 

sposoby pomiaru wskaźników. Oferent opisał trwałość rezultatów i projektu. Opisał również stopień 

zaangażowania beneficjentów w przygotowanie i realizację projektu. Oferent deklaruje utrzymanie 

trwałości projektu, m.in. poprzez przeszkolenie osób dorosłych, rodziców w zakresie wolontariatu. 

Według deklaracji zawartych w ofercie, Projektodawca jest w stanie zrealizować projekt z 

sukcesem. Wskazuje na to dotychczasowe doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym 

charakterze, dostępne i zadeklarowane zasoby osobowe. Wystarczająco szczegółowo 

scharakteryzowano osoby zaangażowane w realizację zadania (zespół merytoryczny i zarządzający). 

Opisano zaangażowanie wolontariuszy. Wkład własny osobowy zaplanowany do realizacji projektu jest 

niezbędny do jego prawidłowej realizacji. 

 

3 2413 GMINNY KLUB SPORTOWY W RUDKACH 

Rywalizacja sportowa jako droga 
do aktywnego działania w w 

sferze obywatelskiej.  

 Złożona przez Gminny Klub Sportowy w Rudkach oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-

2020 "Zwiększenie zaaangażowania obywateli i organizacje pozarządowe w życie publiczne". Oferta 

złożona została w priorytecie 2 - Aktywne społeczeństwo, w kierunku działania: 5 Wspieranie 
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aktywnych form integracji społecznej. Projekt został przygotowany w oparciu o dobrze przygotowaną 

diagnozę, opierającą się na wynikach badań zawartych w opracowaniu "Aktywność społeczna 

mieszkańców województwa świętokrzyskiego – diagnoza społeczeństwa obywatelskiego" (Urząd 

Marszałkowski W.Swiętokrzyskiego) wskazujących na deficyt kapitału społecznego w Polsce i, w 

szczególności, w województwie świętokrzyskim, którego Gmina Nowa Słupia jest częścią. Wyraża się 

to w słabym zaangażowaniu Polaków w jakiekolwiek społeczne działania. Grupa beneficjentów 

projektu została prawidłowo dobrana, spójna i realna w ramach planowanych działań - uczestnikami 

będą mieszkańcy Gminy, liczba odbiorców to 100 osób, w tym 50 dzieci oraz co najmniej 50 rodziców, 

dziadków i członków dalszej rodziny tych dzieci. Celem głownym jest zwiększenie stopnia 

zaangażowania co najmniej 100 mieszkańców Gminy Nowa Słupia (50 dzieci i 50 osób z ich rodzin) w 

działania aktywnie integrujące grupy społeczne (w tym wiekowe, ale także równieśnicze) oparte na 

aktywnym wypoczynku i sporcie dzieci i młodzieży. Włączenie 50 dzieci z terenu Gminy Nowa Słupia w 

realizację zadania jako uczestników wydarzeń i imprez o charakterze sportowym, oraz zaangażowanie 

50 rodziców i członków rodzin dzieci z Gminy Nowa Słupia w realizację zadania jako uczestnicy oraz 

osoby współorganizujące i współodpowiedzialne. 

Opis planowanych działań (cykliczne zajęcia sportowe: treningi piłkarskie, wyjazdy na basen, 

wyjazdy na turnieje poza Gminę Nowa Słupia, obóz sportowy, turniej rodzinny) tworzy spójną całość i 

jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów (społeczność lokalna była zaangażowana w 

przygotowanie projektu, oferent konsultował założenia z potencjalnymi uczestnikami, w celu 

sprawdzenia trafnosci zakładanych działań; konsultacje przeprowadzono w miesiacu marcu 2018 z 

grupą 20 dzieci i 10 rodziców i potwierdzono zasadność realizacji zadania). Harmonogram realizacji 

projektu jest przejrzysty i klarowny. Analiza ryzyka trafna, identyfikuje i odpowiada na najbardziej 

prawdopodobne zagrożenia. Sposoby minimalizacji ryzyka adekwatne wobec zdiagnozowanych 

zagrożeń. 

Planowane działania będą miały wpływ na uczestników projektu, doprowadzą do zwiększenia 

aktywności mieszkańców. Zaplanowano zaangażowanie beneficjentów w realizację projektu. Dotyczy 

to rodzin i rodziców dzieci-uczestników. Aby pobudzić ich do działania na rzecz lokalnej społeczności i 

dać budujący przykład, będą oni nie tylko uczestnikami-beneficjentami, lecz również na zasadzie 

wolonatriatu będą pomagać w przygotowaniu działań i ich realizacji. Rezutaty miękkie projektu 

dotyczą, w przypadku dzieci, zmiany nastawienia do aktywnego i zdrowego spędzania czasu, najlepiej 

na uprawianiu sportów drużynowych, które rozwijają fizycznie i społecznie. W przypadku rodziców i 
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rodzin, głównym rezultatem miękkim będzie zwiększenie ich zaangażowania w działania obywatelskie, 

wolontariackie, na rzecz społeczności lokalnej. Rezultaty projektu będą mierzalne i osiągalne. 

Osiągnięcie ich przyczyni się do realizacji projektu (pomoc dorosłych członków projeku, rodziców 

dzieci). Rezultaty działań cechuje wysoki stopień trwałości. Sukces przedsięwzięcia zmotywje 

społeczność lokalną, że warto poświęcać swój wolny czas na pracę społeczną. 

Gminy Klub Sportowy co roku cyklicznie jest wykonawcą zadania publicznego w ramach 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Nowa Słupia. W/w zadania realizuje już od 

dziesiątek lat. Do realizacji zadania potrzebna jest wykwalifikowana kadra trenerska piłki nożnej oraz 

osoby działające w na rzecz klubu nieodpłatnie (wolontariat) i takimi osobami GKS dysponuje. W 

realizacji zadania, jako uczestnicy i jako osoby współorganizujące na zasadzie wolontariackiej wezmą 

też udział rodzice i rodziny dzieci. Gminny Klub Sportowy dysponuje odpowiednim potencjałem, aby 

zrealizować projekt. Wymagania wobec osób zaangażowanych w projekt są określone na 

wystarczającym poziomie. Klub posiada także doświadczenie w wykorzystaniu, obsłudze i skutecznym 

rozliczeniu większych dotacji. W roku 2017 otrzymał w ramach PROW kwotę 300 000,00 zł na 

wybudowanie trzech placów zabaw w Rudkach, w Nowej Słupi i w Pokrzywiance. Operacja została 

zrealizowana, zamknieta i rozliczona. 

 

4 2417 Stowarzyszenie Czas Rozwoju Obywatele razem! 

 Oferta wpisuje się w cel główny Programu FIO oraz w wybrany priorytet. Działania realizowane 

w ramach projektu związane są z angażowaniem obywateli w działania organizacji pozarządowych i 

inicjatywy lokalne. Problem został zdefiniowany poprawnie. Przeprowadzono diagnozę stanu 

wyjściowego, odwołując się do obszaru na którym realizowany będzie projekt. Wnioskodawca wskazał 

z jakich źródeł informacji i wiedzy korzystał definiując i opisując potrzeby oraz cele. Szczegółowo 

opisano grupę beneficjentów. Grupa docelowa została zdefiniowana, scharakteryzowano ją i opisano 

sposób dotarcia do adresatów zadania. Szczegółowo przedstawiono również kryteria i sposób 

rekrutacji. Cele projektu (główny i szczegółowe) zostały opracowane poprawnie i są odpowiedzią na 

zdiagnozowane potrzeby. Przeanalizowano potencjalne ryzyko związane z realizacją oferty oraz 

określono środki zaradczych i sposoby jego minimalizowania. Działania tworzą spójną i klarowną 

całość, są możliwe do realizacji i współgrają z harmonogramem. Sam harmonogram sporządzono 

poprawnie. 
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Mierniki realizacji celu założono poprawnie. Rezultaty mają szansę przyczynić się do realizacji 

celów projektu. Realizacja oferty ma szansę przyczyni się do poprawy sytuacji adresatów zadania. 

Oferent jako organizacja nowo powstała ma małe doświadczenie w realizacji projektów. 

Niemniej jednak zaangażowanie kadry mającej duże doświadczenie merytoryczne oraz organizacji 

wspierającej jako partnera nieformalnego sprzyja efektywnej realizacji działań. 

 

5 2612 
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 

"Pokrzywa"  

AKTYWNI RAZEM! Aktywizacja i 
integracja mieszkańców gminy 

Trzcianka  

 Założenia oferty wpisują się w cel główny Programu FIO, a także w wybrany priorytet (Aktywne 

społeczeństwo), kierunek i sferę pożytku publicznego. Oferent dokonał trafnej diagnozy problemów. 

Przedstawił argumenty na potwierdzenie swojej tezy. Wskazano szereg badań statystycznych i 

przeprowadzono analizę diagnozy wśród mieszkańców gminy. Wnioskodawca wykorzystał również 

swoją wiedzę i doświadczenie związane z określonymi problemami. Oferent określił grupę docelową, 

którą stanowić będzie 50 osób, bez względu na wiek czy płeć, a które będą przejawiać chęć do działania 

na rzecz społeczności. Określono kryteria dostępu i sposób dotarcia do uczestników. Oferent 

zaplanował utworzenie listy rezerwowej. Wskazano Uczestników pośrednich: społeczność lokalną.  Cel 

główny nawiązuje do przedstawionych potrzeb. Jest prawidłowo skonstruowany, adekwatny i możliwy 

do zrealizowania. Cele szczegółowe kompatybilne z celem głównym. 

Przedstawione zadania są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i są spójne z celami 

projektu. Oferent zaplanował cykl szkoleń z podziałem na grupy dla 50 osób. Podano tematykę i liczbę 

godzin poszczególnych warsztatów, okres realizacji, osoby odpowiedzialne za zadania, a także koszty 

związane z danym działaniem. Zaplanowano również wsparcie dla nowo utworzonych organizacji. 

Przedstawione przez Projektodawcę sposoby minimalizacji ryzyk są wystarczające. 

Uczestnicy dzięki zaplanowanym działaniom otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w 

zakresie wolontariatu, zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, w zakresie pozyskiwania 

środków na ich funkcjonowanie. Trwałość projektu przejawia się w powstaniu 5 organizacji 

pozarządowych, które poprzez swoją działalność zaktywizują kolejne osoby.  

 


