Warszawa, 11 października 2019
305/FIO/NIW/2019/SK

DECYZJA NR 2
DYREKTORA NIW-CRSO WS. PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
NA „LIŚCIE OFERT REZERWOWYCH” ZE ŚRODKÓW UWOLNIONYCH W RAMACH FIO 2019

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO, edycja 2019 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:


dofinansowanych zostaje 8 podmiotów, które zadeklarowały gotowość do realizacji zadań
określonych w ofertach złożonych w ramach konkursu FIO 2019 (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 305/FIO/NIW/2019/SK Lista projektów

L.p. Nr FIO

Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Priorytet

Kwota
Kwota
dofinansowania dofinansowania
Punktacja
na rok 2019
na rok 2020

1

390

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Odrzechowa

Sześćset lat "rodziny i wspólnoty"
źródłem aktywności społecznej.

2

A+ 194

46 040,00 zł

X

2

1158

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi Młodym"

Wolność od znanego

2

A+ 185

34 000,00 zł

X

3444

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT
OBYWATELSKICH "PAŁAC ŚLUBÓW"

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT
OBYWATELSKICH "PAŁAC ŚLUBÓW"

2

A+ 192

40 510,00 zł

X

Nauka obywatelska. Wspieranie
rozwoju społecznych badaczy
dziedzictwa kulturowego XX wieku.

3

A 188

40 000,00 zł

46 400,00 zł

Watchdogi wchodzą w Lubelskie!!!
Senior Service
Suwalskie Inspiracje Obywatelskie

3
3
4

A+ 192
B+ 165
A+ 189

46 000,00 zł
30 000,00 zł
90 000,00 zł

141 900,00 zł
X
X

Futbol bez barier

4

A+ 190

56 480,00 zł

37 550,00 zł

3

4

1107

5
6
7

2093
4485
2596

Ośrodek Badań Europy ŚrodkowoWschodniej
Fundacja Rozwoju Gospodarki i
Innowacji im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
Fundacja Równe Zasady
Suwalskie Inspiracje Obywatelskie

4040

FEDERACJA KIBICÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8
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Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie
1

390

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Odrzechowa

Sześćset lat "rodziny i wspólnoty" źródłem
aktywności społecznej.

Projekt w pełni wpisuje się w cele i priorytety FIO, jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia
celów programu. Posiada duży walor integracyjny dla lokalnej społeczności, wykorzystanie lokalnych
zasobów, włączanie beneficjentów w działania, aktywizowanie mieszkańców - wszystko to wskazuje
na dofinansowania go.
Diagnoza pokazuje, że projektodawca zna lokalną społeczność. Zaangażowano mieszkańców
już do planowania projektu, ksiądz po kolędzie badał zainteresowanie - to bardzo istotne działania.
Opis planowanych działań tworzy spójną całość, jest adekwatny do problemów, a harmonogram
realizacji projektu jest przejrzysty/klarowny. Planowane działania będą miały duży wpływ na
uczestników projektu i organizację zaangażowaną w jego realizację. Zaplanowane rezultaty są realne i
mierzalne. Zaplanowane rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu, będą też trwałe. Potencjał
oferenta i personelu przewidzianego do realizacji projektu pozwala na prawidłową realizację
wszystkich przewidzianych w nim działań. Planowane koszty są z pewnymi wyjątkami (wskazanymi
szczegółowo w karcie oceny) adekwatne do założonych celów i działań. Pomimo znaczących
wątpliwości dotyczących trzech pozycji budżetowych oraz wątpliwości związanych z brakiem
uzasadnienia dla wysokich kosztów prowadzenia zajęć (140 zł/godz.), cały kosztorys można uznać za
prawidłowy.

2

1158

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii
"Młodzi Młodym"

Wolność od znanego

Przedstawiony przez Wnioskodawcę projekt jest pomysłem wartościowym, bezsprzecznie
wpisującym się w cel główny FIO jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne. Formy edukacji obywatelskiej skierowane są do osób młodych.
Realizacja pomysłu pozwoli młodzieży biorącej udział w projekcie odnaleźć własne miejsce w
społeczności, nauczyć się współpracy w grupie i wrażliwości na innych. Nauczy podejmowania
świadomych decyzji, opartych na wiedzy i zrozumieniu problemu, pomoże wzmocnić wiarę w siebie i
poczucie własnej wartości. Dzięki jego realizacji nastolatkowie zostaną ukierunkowani w swoich
dążeniach do celu, zbudują właściwą hierarchię wartości, a przede wszystkim nauczą się poszanowania
dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw.
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Zaplanowana Oferta jest adekwatna odniesieniu do celów i potrzeb jego uczestników i
organizacji zaangażowanych w jego realizację. Diagnoza została prawidłowo określona jednak brak
odniesienia do źródeł (dane statystyczne, ankiety, raporty od pedagogów szkolnych, ze potrzebne są
tego typu zajęcia w tych konkretnych szkołach, lub inne opracowanie własne). Cele (cel główny i cele
szczegółowe) wskazane w Ofercie zostały prawidłowo sformułowane i są możliwe do osiągnięcia.
Grupa oraz liczba beneficjentów jest właściwie określona, spójna oraz realna do objęcia w ramach
planowanych działań. Opis planowanych działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec
zidentyfikowanych problemów. Harmonogram realizacji projektu poprawnie skonstruowany, jest
przejrzysty. Planowane działania będą miały ogromny wpływ na ich uczestników. Rezultaty w
większości są mierzalne i realne do osiągnięcia. Wnioskodawca stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę
ponieważ aż w 90 oraz 100% chce zrealizować swoje założenia. Osiągnięcie rezultatów przyczyni się do
realizacji celu projektu
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi Młodym" jest zdolne zrealizować zaplanowane
działania. Zasoby osobowe opisane dobrze, wyczerpująco, na zadowalającym poziomie. Wkład własny
osobowy opisany poprawnie i tak samo wyceniony, zaplanowany w ramach projektu jest niezbędny do
jego prawidłowej realizacji. Budżet projektu jest nadzwyczaj skromny. Przedstawione koszty są
racjonalne do poniesienia w związku z realizacją projektu. Stawki jednostkowe kosztów są adekwatne
do zaplanowanych działań a zarazem realne. Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowanych.
Wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym nie występują.

3

3444

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT
OBYWATELSKICH "PAŁAC ŚLUBÓW"

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT
OBYWATELSKICH "PAŁAC ŚLUBÓW"

Projekt zdecydowanie wpisuje się w cele Programu. W jego ramach zaplanowano organizację
12 debat dedykowanych problemom określonych wspólnot/grup społecznych. Działania te przyczynią
się do zwiększenia obecności w przestrzeni publicznej wybranych ruchów społecznych oraz stworzą
platformę do prowadzenia dialogu obywatelskiego. Tym samym, projekt przyczyni się do budowy
społeczeństwa obywatelskiego.
Analiza potrzeb uzasadniających konieczność realizacji zadania jest sporządzona na dużym
stopniu ogólności. Adresaci oferty są określeni poprzez wskazanie "środowisk społecznych" (grup,
organizacji i zbiorowości), których będą dotyczyć poszczególne debaty. Należy podkreślić, że oferent
określił je w sposób konkretny i celowy. Cel główny i cele szczegółowe oferty są sformułowane
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realistycznie i konkretnie. Rezultaty projektu sformułowane są konkretnie. Oferent wybrał adresatów,
dzięki którym debaty będą ciekawe i przy odpowiedniej promocji powinny cieszyć się
zainteresowaniem.
Oferent przedstawia zasoby kadrowe, jakie zamierza zaangażować przy realizacji projektu,
wraz z informacją o doświadczeniu i kompetencjach poszczególnych osób. Wskazane byłoby również
podanie informacji o roli, jaką te osoby będą pełnić w realizacji projektu. Oferent, jako organizacja, nie
ma doświadczenia w samodzielnej realizacji podobnych projektów. Niemniej, przedstawione w ofercie
zadania są relatywnie prostym przedsięwzięciem o niskim stopniu komplikacji, a oferent dysponuje
adekwatnymi zasobami kadrowymi. Koszty przedstawione w budżecie są powiązane z zaplanowanymi
w jej ramach działaniami.

4

1107

Ośrodek Badań Europy ŚrodkowoWschodniej

Nauka obywatelska. Wspieranie rozwoju
społecznych badaczy dziedzictwa
kulturowego XX wieku.

Pomysł na "Kreowanie i wspieranie rozwoju nauki obywatelskiej" - ciekawy, wpisujący się w
cele Programu FIO. Pomysł zasługuje nawet na notę S za innowacyjność. Odkrywany jest wręcz nowy
segment aktywności obywatelskiej.
Oferta jest adekwatna w odniesieniu do celów programu FIO i potrzeb organizacji
zaangażowanej w jego realizacje. Diagnoza, (jak również opis potrzeb wskazujących na celowość
wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania) oparta jest na
własnej opinii i przemyśleniach Oferenta. Bardzo dobrze opisany plan działań. Widać u Oferenta
znakomitą znajomość problematyki i środowiska. Równie dobrze rozpisana metodologia.

Plan

działania bez zarzutu. Bardzo dobrze rozwinięty i treściwie opisany. Jego spójność pozwala stwierdzić,
że działania odpowiadają realizacji pomysłu. Harmonogram zawiera wszystko co potrzeba i jasno,
treściwie wymienione. Działania zaplanowane w ofercie dobrze przemyślane. Wysoki wpływ
planowanych działań na poszczególne grupy uczestników projektu organizacje zaangażowane w
realizację oferty oraz inne podmioty będące interesariuszami działań.
Oferent posiada doświadczenie w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, wydarzeń.
Umiejętności oraz zasoby Oferenta wydają się odpowiednie do prawidłowej realizacji projektu.
Realizacja oferty wymaga specjalistycznych kompetencji i wiedzy. Powodzenie realizacji projektu
zależeć będzie w dużej mierze od wynajętych ekspertów. Oferent nie skorzystał z możliwości
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dokonania zakupów kat. I.B. i tym samym brak jest opisu ich związku z rozwojem instytucjonalnym
organizacji.

5

2093

Fundacja Rozwoju Gospodarki i
Innowacji im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

Watchdogi wchodzą w Lubelskie!!!

Oferta zakłada większe zaangażowanie w sprawy publiczne i społeczne obywateli w
województwie lubelskim, co jest szczególnie cenne w rejonach Polski wschodniej. Organizacje
strażnicze są w Polsce wciąż rzadkością, więc każda tego typu inicjatywa jest cenna. Świadomość
możliwości większego wpływu na politykę lokalną i ogólnopolską niż ta od wyborów do wyborów jest
niska, stąd tego typu inicjatywy mogą zmienić ten stan rzeczy i bardziej wpłynąć na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
Oferent Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
zaproponował jako potencjalny do dofinansowania programu FIO projekt pod nazwą: "Watchdogi
wchodzą w Lubelskie!!!". Oferent określił odpowiednio wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego
przedsięwzięcia, które głównie związane są z potrzebą zainicjowania w województwie lubelskim
kontroli obywatelskiej nad organami władzy. Oferent wskazał charakterystykę organizacji strażniczych,
nazywanych "organizacjami typu watchdog". Określił, że stawiają sobie one za cel obywatelską
kontrolę władz publicznych lub – rzadziej – sektora biznesowego. "Z założenia nie tylko monitorują
sposób wydawania pieniędzy, procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, ale także
dążą do zmiany sytuacji na lepsze. Organizacje typu watchdog nie są natomiast organami administracji
państwowej czy samorządowej i z założenia są całkowicie niezależne od podmiotów, które kontrolują.
Powstają jako oddolne stowarzyszenia lub fundacje i są bytem charakterystycznym dla rozwiniętego
społeczeństwa obywatelskiego – aktywnego, odpowiedzialnego, zdolnego do samoorganizacji".
Wobec tak zarysowanego opisu Oferent przedstawił lokalną diagnozę odnoszącą się do Województwa
Lubelskiego. Stanowi ona spójne tło do przedstawionych problemów. Oferent właściwie określił cel
główny projektu oraz cele szczegółowe - zostały one opisane precyzyjnie i spójnie. Ponadto są one
rzeczywiste i mierzalne. Oferent właściwie i szczegółowo określił także adresatów projektu - są nimi
mieszkańcy gmin na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności z obszarów wiejskich i
wiejsko-miejskich. Wskazano również ich charakterystykę. Cała oferta oczywiście wpisuje się do celów
programu FIO. Koncepcja przedstawionego pomysłu odnosi się do zwiększenia zaangażowania
obywateli w życie publiczne. Warto dodać, że projekt wpisuje się w priorytet Aktywni obywatele i, co
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jest bardzo widoczne, bezpośrednio odnosi się do kierunku "Wzrost znaczenia organizacji strażniczych
i rzeczniczych", gdyż sam projekt ma bardzo mocno zaingerować w kształtowanie tego typu
podmiotów. Opis planowanych działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych
problemów. Jest on bardzo szczegółowy i pozwala ocenić wynikanie z siebie poszczególnych punktów
działań.
Z przytoczonych w ofercie informacji wynika, że oferent przedstawił odpowiedni zakres
dotychczasowych doświadczeń, aby skutecznie zrealizować to zadanie. Projekt jest jak najbardziej
możliwy do realizacji. Jest on bardzo realny, osadzony w lokalnych możliwościach organizacyjnych i
logistycznych. Oferent posiada wystarczające doświadczenie instytucjonalne, aby skutecznie
zrealizować wszelkie zakładane działania. Oferent w przeszłości korzystał również ze wsparcia
programu FIO i skutecznie przeprowadził opisane w ofercie projekty. Wskazane osoby do jego realizacji
przedsięwzięcia również są właściwie przygotowane do realizacji zamierzonych działań. Z
przytoczonego przez Fundację kosztorysu wynika, że proponowane koszty są racjonalne do poniesienia
w celu realizacji projektu.

6

4485

Fundacja Równe Zasady

Senior Service

Idea projektu zakłada aktywizację lokalnej społeczności. Projekt jest ciekawy, zakłada
ograniczenie cyfrowego wykluczenia wśród seniorów.
Oferta wpisuje się w cel Programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i
organizacji pozarządowych w życie publiczne. Oferta wpisuje się w Priorytet, w którym została złożona.
Cele określone są prawidłowo. Beneficjenci dobrani prawidłowo. Potrzeby uczestników zostały opisane
prawidłowo. Zaplanowana oferta jest adekwatna do celów - głównego i szczegółowych. Wskazano na
dość precyzyjną i rzeczową diagnozę. Opis działań jest lakoniczny. Niemniej jednak układają się one w
całość, korespondują ze sobą. Określone w projekcie rezultaty należy ocenić pozytywnie. Osiągniecie
rezultatów przyczyni się do realizacji projektu, a rezultaty będą trwałe i prawdopodobnie dzięki zadaniu
przez lata uda się podtrzymać zainteresowanie uczestników. Planowane działania mają wpływ na
uczestników.
W treści oferty wskazano na ogólne informacje potencjału organizacyjnego oferenta wskazano na zapewnienie o posiadaniu kadrowego. Wskazane we wniosku koszty są kwalifikowalne.
Koszty odnoszą się do merytorycznych czynności w projekcie.
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2596

Suwalskie Inspiracje Obywatelskie

Działalność

organizacji

pozarządowych

jest

Suwalskie Inspiracje Obywatelskie
jednym

z

warunków

funkcjonowania

demokratycznego społeczeństwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Działalność NGO jest
przejawem m.in. samoorganizowania się społeczności oraz wsparciem dla funkcjonowania
samorządów terytorialnych. Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału 27
organizacji obywatelskich, które wchodzą w skład Federacji. W ramach projektu zaplanowano działania
bezpośrednio wpływające na sprawność funkcjonowania tych organizacji. Będą to m.in. szkolenia,
doradztwo, monitoring. Dodatkowo wartością realizacji projektu będzie organizacja kawiarenek
obywatelskich oraz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizacja powyższych przedsięwzięć i wsparcie
działalności, aż 27 Organizacji Pozarządowych czyni projekt wartościowym.
Złożona Oferta wpisuje się w cel Programu FIO 2014-2020 jakim jest Zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, ponadto Oferta wpisuje się
w

wybrany

przez

Wnioskodawcę

Priorytet

4.

Silne

organizacje

pozarządowe.

Przeprowadzona diagnoza potrzeb została opracowana szczegółowo. Zawiera zarówno obserwacje
własne Oferenta jak również wyniki badań na które się powołał. Z diagnozy jasno wynika potrzeba
realizacji przedmiotowego projektu. Grupa docelowa została określona trafnie. Cel główny został
sformułowany poprawnie i zgodnie z zasadami tworzenia celów. Jest konkretny, mierzalny i określony
w czasie. Cele szczegółowe zapisane zostały bardziej ogólnie, choć wynika z nich co Wnioskodawca
zamierza osiągnąć. Zaplanowana Oferta jest adekwatna w odniesieniu do celów i potrzeb jego
uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację. Opis planowanych działań tworzy spójną
całość oraz jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów. Harmonogram realizacji projektu
przedstawia wszystkie zadania projektowe jednak ogólnie umiejscawia je w czasie. Większość zadań
realizowana będzie w tym samym (rozległym) przedziale czasowym. Sposoby minimalizacji ryzyka są
adekwatne do zidentyfikowanych (wykazanych) zagrożeń. Planowane działania będą miały wpływ na
ich uczestników, organizacje zaangażowane w realizację oferty oraz inne podmioty będące
interesariuszami działań. Uczestnicy będą zaangażowani bezpośrednio w udział w warsztatach, a
prowadzone doradztwo wpłynie na codzienne funkcjonowanie Organizacji. Rezultaty są ściśle
powiązane z celami i z nich wynikają. Ich osiągnięcie przyczyni się do realizacji celu projektu m.in. dzięki
trwałym zmianom w codziennym funkcjonowaniu Organizacji które wezmą udział w projekcie rezultaty
działań będą trwałe.
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Oferent oraz jego nieformalny partner są w stanie zrealizować z sukcesem zaplanowane w
Ofercie działania. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji zadań mających na celu wsparcie
Organizacji wchodzących w skład Federacji. Kluczowe osoby zaangażowane w realizację zadania
również posiadają doświadczenie pozwalające na realizację przedmiotowego projektu. Postawione
wobec tych osób wymagania są określone na wystarczającym poziomie i pozwalają na jasne
sprecyzowanie zadań poszczególnych członków personelu projektu. Wnoszony przez Wnioskodawcę
wkład osobowy zaplanowany w ramach projektu jest niezbędny do jego prawidłowej realizacji.
Przedstawione koszty są racjonalne do poniesienia w celu realizacji projektu. Wydatki związane z
rozwojem instytucjonalnym są uzasadnione i przyczyniają się rozwoju Oferenta.
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4040

FEDERACJA KIBICÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Futbol bez barier

Oferta zawiera działania, które będą oddziaływały na jego uczestników. Wniosek składa
bowiem Federacja, która chce się profesjonalizować poprzez zwiększenie kompetencji swoich
członków (organizacje wchodzące w skład Federacji). Całość tych działań sprzyja niewątpliwie
rozwojowi jednego z kluczowych ogniw społeczeństwa obywatelskiego, czyli organizacjom
pozarządowym.
Oferent we wniosku prezentuje wykaz celów poprawnie skonstruowanych, które oddają
ogólny sens tego co chce osiągnąć poprzez realizację działań projektowych. Uzasadnienie potrzeby
realizacji projektu wskazuje na konkretne kwestie, których rozwiązanie następnie jest planowane w
Ofercie. Oferent występuje jako Federacja, czyli zrzesza w swoich strukturach inne organizacje. Opis
potrzeb pokazuje, iż oferent zna swoich członków, działa na rzecz ich rozwoju. Opis przedstawiony w
tym punkcie zawiera przede wszystkim perspektywę własnych doświadczeń, obserwacji wynikających
z rozmów ze swoimi członkami. To cenne w kontekście diagnozy. Opis działań jest czytelnym
przedstawieniem krok po kroku tego, co Oferent zamierza zaproponować grupie docelowej. Opis ten
nie jest typowym wykazem zawierającym wyszczególnienie dokładnej tematyki i długości zajęć.
Wniosek jednak zawiera zastrzeżenie, iż np. szkolenia w poszczególnych miastach mogą się od siebie
różnić - w zależności od potrzeb konkretnej grupy uczestników trenerzy mogą położyć większy nacisk
na jeden z tematów, kosztem innego. Podobnie sprawa dotyczy wyjazdów na mecze reprezentacji
Polski. Oferent pisze, że w przypadku tego działania elastyczność terminów jest dużo mniejsza, niż przy
poprzednich, ponieważ terminarz wyjazdów zależy ściśle od kalendarza spotkań reprezentacji, w który
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trzeba się wpisać. Oferent planuje działania, które zaangażują szersze grono osób i instytucji. Działania
bowiem skierowane są do Federacji organizacji działających na polu niepełnosprawnych kibiców.
Działania te będą niewątpliwie przyczyniały się do profesjonalizacji członków całej Federacji: szkolenia,
konferencje i wyjazdy mają szansę skonsolidować całe środowisko. Oferent czytelnie przedstawia
rezultaty projektu wykazując je liczbowo i ilościowo.
Wnioskodawca nie planuje realizować swojego przedsięwzięcia w formalnym partnerstwie.
Oferent

wskazuje

na

nieformalnego

partnera

zadania:

Polski

Związek

Piłki

Nożnej.

Należy jednak wykazać, iż projekt realizowany będzie przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie. Fakt ten pozwala na stwierdzenie, iż generalnie zaangażowane osoby pozwolą
wykonać wszystkie działania i rozliczyć przedsięwzięcie. Zasadność oceniam na bardzo wysokim
poziomie. Przedstawiony przez Oferenta kosztorys zawiera koszty racjonalne do poniesienia w celu
realizacji zadania. Koszty są uzasadnione, są prawidłowo zakwalifikowane, są kwalifikowalne. Koszty
związane z rozwojem instytucjonalnym są uzasadnione. Budżet jest prawidłowo przygotowany.
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