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Protokół z posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO

31 stycznia 2018 r.

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie

Komitetu Sterująco-Monitorujacego FIO, którego przedmiotem było omówienie projektu

Regulaminu FIO na rok 2018.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego;

2. Piotr Krygiel – Zastepca Dyrektora NIW-CRSO;

3. Piotr Marzęda – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji

Pozarządowych;

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

5. Mariusz Ławruszkiewicz – Fundacja Żyjesz Pomóż Innym;

6. Jadwiga Andrychowska-Biegacz – Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i

Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Sudety;

7. Cezary Miżejewski – RDPP, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;

8. Waldemar Sabak – Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe;

9. Paweł Tomczak – Związek Gmin RP;

10. Dariusz Suszyński – Związek Młodzieży Wiejskiej;

11. Agnieszka Lenartowicz-Łysik - Kancelaria Prezydenta RP;

12. Elżbieta Woźniak-Sionek – KPRM, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

13. Bernadeta Witkowska – Starszy Specjalista w Biurze P FIO, NIW-CRSO;

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

Na wstępie, Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności

powitał zebranych oraz zgodnie z programem posiedzenia przedstawił propozycje zmian w

Regulaminie FIO. Zaprezentowane zostały między innymi zagadnienia związane z:

 terminami realizacji zadań;

 zniesieniem obowiązku wnoszenia wkładu własnego;

 procedurą składania oferty;

 oceną formalną i merytoryczną ofert;
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 zmianami w kosztorysie – w szczególności wprowadzeniem możliwości finansowania

kosztów związanych z rozwojem instytucjonalnym organizacji;

 nowymi kryteriami strategicznymi.

Następie członkowie Komitetu Sterująco-Monitorującego rozpoczęli dyskusję nad

zaproponowaną treścią Regulaminu. Jako pierwszy zabrał głos, Pan Cezary Miżejewski, który

zwrócił uwagę na kwestie związane z koniecznością doprecyzowania sposobu oceny 3

kryterium strategicznego, możliwością dostosowania wysokości maksymalnej rocznej dotacji

do liczby miesięcy w przypadku projektów dwuletnich oraz na brak podziału środków na

województwa w ramach Priorytetu 1. Zwrócona została także uwaga na fakt, iż wycena

godzinowa wkładu osobowego została zmniejszona w stosunku do roku 2017. Pani Jadwiga

Andrychowska-Biegacz nie zgodziła się z propozycją Pana Cezarego Miżejewskiego dotyczącą

proporcjonalnego zmniejszenia maksymalnej kwoty dotacji możliwej do otrzymania w

pierwszym roku realizacji projektu w stosunku do liczby miesięcy przeznaczonych na realizację

zadania argumentując, iż bardzo często wydatki w projektach społecznych wyższe są w

pierwszym roku.

Pani Jadwiga Andrychowska-Biegacz zwróciła także uwagę na zaproponowane

wprowadzenie rozliczania projektów przez rezultaty zaznaczając, iż w przypadku

implementacji takiej formuły należałoby przygotować informację o szczegółowych zasadach

rozliczania projektów – instrukcję do rozliczania projektów. Pan Wojciech Kaczmarczyk,

Dyrektor NIW-CRSO odniósł się do przedstawionej propozycji podkreślając, iż planowane jest

jak największe odformalizowanie FIO, w kierunek który nie wpisuje się tworzenie

szczegółowych, sztywnych wytycznych dla Oferentów. Pan Karol Gutsze poparł inicjatywę

wprowadzenia rozliczania przez rezultaty w projektach oraz zaproponował, aby przed

podpisaniem umowy dotacyjnej wprowadzić możliwość negocjacji/urealnienia zaplanowanych

w ofercie rezultatów.

Pan Karol Gutsze zaproponował także, aby przeformułować/doprecyzować 4 kryterium

strategiczne, gdyż w zapisanym w Regulaminie kształcie, pozwoli większości organizacji na

otrzymanie dodatkowych punktów.

Następnie, Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik zaproponowała aby ze wzoru oferty

usunąć część dotyczącą analizy ryzyka, która często działa odstraszająco na małe,

nieposiadające doświadczenia w pisaniu ofert, organizacje. Z postulatem tym nie zgodzili się

pozostali członkowie Komitetu podkreślając, iż dokonanie analizy ryzyka w projekcie pozwala
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na przygotowanie wyższej jakości oferty oraz na uniknięcie ewentualnych komplikacji w

trakcie realizacji zadania.

W trakcie dyskusji, Pan Cezary Miżejewski zaproponował dodanie 5 kryterium

strategicznego, które promowałoby organizacje, które dotychczas nie otrzymały dotacji w

ramach P FIO 2014-2020. Pomysł ten spotkał się z ogólną aprobatą, choć podniesiony został

argument, iż wprowadzenie przedmiotowego kryterium może ryzykować składaniem ofert

przez organizacje „słupy”. Pan Karol Gutsze poddał pod wątpliwość propozycję nowego

kryterium zaznaczając, iż Program w zmienionej formule dla większości organizacji będzie

stanowił swego rodzaju nowość. Pan Wojciech Kaczmarczyk dodał, iż wprowadzenie nowych

kryteriów merytorycznych oceny w 2018 roku powinno dodatkowo spowodować większe

zróżnicowanie podmiotów otrzymujących dotację w stosunku do lat ubiegłych.

W ramach dyskusji nad kryteriami strategicznymi podkreślono, iż należałoby

przeprowadzić pogłębioną analizę funkcjonowania kryteriów strategicznych, tak by poznać ich

faktyczny wpływ na wyniki konkursu. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO

zapewnił, iż po zakończeniu edycji 2018 planowane jest przeprowadzenie analiz i symulacji w

przedmiotowym obszarze.

Ostatecznie, Członkowie Komitetu zaproponowali: uzupełnienie projektu Regulaminu

o 5 kryterium strategiczne promujące organizacje, które dotychczas nie otrzymały dotacji w

ramach P FIO 2014-2020; zmniejszenie wielkości miejscowości w kryterium strategicznym 1

do 25 tys. Mieszkańców; doprecyzowanie 4 kryterium strategicznego oraz wprowadzenie do

projektu dokumentu poprawek o charakterze redakcyjnym.

Ostatecznie, Komitet Sterująco-Monitorujący podjął zgodną decyzję dotyczącą

wyrażenia aprobaty dla projektu Regulaminu oraz wyraził zgodę aby po wprowadzeniu

wskazanych propozycji, projekt został skierowany do dwutygodniowych konsultacji

społecznych.

Protokół sporządził: Stefan Kołucki, Kierownik Biura P FIO, 2018-02-19

Akceptował: Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, 2018-02-19


