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Warszawa,  13 listopada 2018 

287/FIO/NIW/2018/SK 

DECYZJA  NR 2 

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: 

 

1. Dofinansowany zostaje 1 podmiot, który ponownie zadeklarował gotowość do realizacji zadań 

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

Dofinansowanie projektu 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 projektu znajduje się w załączniku nr 3. 

 

2. Zwiększone zostały kwoty dofinansowania dla 2 ofert zgodnie z tabelą zamieszczoną (załącznik 

nr 2). 

Decyzja o zwiększeniu kwoty dotacji na realizację zadania publicznego określonego w ofercie 

wskazanej w załączniku nr 2 wynika z błędów ekspertów poczynionych na etapie oceny merytorycznej 

ofert. 

DYREKTOR 

NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

/-/ 

Wojciech Kaczmarczyk 
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Zał. 1 do Decyzji 287/FIO/NIW/2018/SK Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania 

L.p. 
Nr 
FIO Nazwa organizacji Tytuł zadania Punktacja 

Kwota dofinansowania na rok 
2018 

Kwota dofinansowania na rok 
2019 

1 2584 
Fundacja Cyryla i 

Metodego 
Ojcowskie Kluby - generator 

obywatelskiej inspiracji 213 189 700 zł 0 zł 

SUMA: 189 700 zł 0 zł 
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Zał. 2 do Decyzji 287/FIO/NIW/2018/SK Lista projektów, w przypadku których zwiększone zostały kwoty dofinansowania 

L.p. 
Nr 
FIO Nazwa organizacji Tytuł zadania Punktacja 

Kwota 
dofinansowania na 

rok 2018 

Kwota 
dofinansowania na 

rok 2019 

Kwota 
zwiększenia 

Kwota 
dofinansowania na 

rok 2019 
(po zwiększeniu) 

1 2396 

FUNDACJA MAŁEGO I 
DUŻEGO CZŁOWIEKA 

KOLOROWA 
Amatorski Teatr Integracji 

Międzypokoleniowej  232 75 530 zł 11 450 zł 8 800 zł 20 250 zł 

2 147 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kotli OGNISTA PASJA 233 19 390 zł 17 815 zł 8 185 zł 26 000 zł 

SUMA:   16 985 zł  
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Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie 

1 
2584 Fundacja Cyryla i Metodego 

Ojcowskie Kluby - generator 
obywatelskiej inspiracji 

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 3 – 

Aktywni obywatele, w którym została złożona.  

Oferent rzeczowo uzasadnił potrzebę przeprowadzenia zadania, opierając się aktualnych 

badaniach polskich i zagranicznych oraz na badaniach przeprowadzonych wśród potencjalnych 

beneficjentów zadania. Cele wskazane w Ofercie zostały prawidłowo sformułowane i są możliwe do 

osiągnięcia, a grupa oraz liczba beneficjentów jest właściwie określona. 

Opis planowanych działań tworzy spójną całość i jest adekwatny wobec zidentyfikowanych 

problemów. Harmonogram jest przejrzysty, ale planowane działania nie wymagają szczegółowego 

rozpisania. Analiza ryzyka została trafnie zdiagnozowana – odpowiada na najbardziej prawdopodobne 

zagrożenia. Ponadto Oferent podał kilka po możliwych sposobów minimalizacji ewentualnych 

zagrożeń. Planowane działania będą miały trwały wpływ na ich uczestników, ponieważ wzmocnią 

kompetencje rodzicielskie beneficjentów zadania. Ponadto część beneficjentów nabędzie 

kompetencje liderskie. Oferent odpowiednio przedstawił także produkty zrealizowane w projekcie. 

Przewidziane rezultaty są mierzalne i realne do osiągnięcia. Osiągnięcie rezultatów przyczyni się do 

realizacji celu projektu. 

Oferent jest w stanie zrealizować z sukcesem zaplanowane w Ofercie działania, ponieważ 

posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów podobnych projektów. Oferent zaplanował, że 

osoby zaangażowane w realizację projektu będą miały wysokie kompetencje, adekwatne do potrzeb 

projektu. 

Przedstawione koszty są racjonalne do poniesienia w celu realizacji projektu. Stawki 

jednostkowe kosztów są adekwatne i realne. Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowalnych. 

Wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym są uzasadnione i przyczyniają się rozwoju Oferenta. 


