
 
 

Wytyczne Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, Instytucji Zarządzającej Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014-2020, dla Operatorów projektów regrantingowych, dofinansowanych w ramach edycji 

2018 Programu FIO w sprawie uwzględniania w konkursach na mikrogranty kryteriów 

premiujących projekty przewidujące wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub 

rodzin spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego. 

 

Zgodnie z wymogami umowy finansowej o realizację zadania publicznego w ramach Programu 

FIO na lata 2014-2018 edycja 2018 r. (§ 2 art. 9 pkt 2) Operatorzy zobowiązani są 

przeprowadzić konkurs na realizatorów projektów na zasadach i w trybie określonym  

w ofercie, uwzględniając przy wyborze projektów kryteria premiujące projekty przewidujące 

wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających się narodzin 

dziecka niepełnosprawnego. 

Jako przykładowe możliwości uwzględnienia ww. kryterium w ramach konkursów można 

wymienić: 

 Premiowanie dodatkowymi punktami (punktami strategicznymi) w ramach 

przeprowadzanej oceny projektów przewidujących wsparcie dla rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających się narodzin dziecka 

niepełnosprawnego. 

 Przeznaczanie części alokacji środków na mikroprojekty ww. zakresie tematycznym 

(np. 5% alokacji). W przypadku braku zgłoszeń w ww. obszarze środki wykorzystane 

mogą zostać na inne, najwyżej ocenione projekty. 

 Przygotowanie wytycznych dla osób oceniających projekty aby szczególną uwagę 

poświęcili projektom o ww. obszarze tematycznym (w kontekście np. dodatkowych 

punktów). 

Instytucja Zarządzająca akceptuje również inne formy premiowania wniosków dotyczących 

wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających się narodzin 

dziecka niepełnosprawnego. Wszelkie informacje dotyczące wybranej formy premiowania, 



 
 

powinny znaleźć się w regulaminach konkursów lub innej dokumentacji konkursowej,  

a w szczególności w sprawozdaniach z realizacji zadania oraz w raporcie podsumowującym 

realizację projektu. 

 

Rekomendowaną przez Instytucję Zarządzającą formą weryfikacji informacji o wpisywaniu się 

projektu w przedmiotowy obszar tematyczny jest jednostronne oświadczenie wnioskodawcy.  

Instytucja Zarządzająca akceptuje również inne formy weryfikacji (np. poprzez dodanie we 

wniosku dodatkowego pola lub poprzez jedno z pytań zadawanych w ramach komisji 

konkursowych) przy czym muszą być one zgodne z prawem i przestrzegać prawa uczestników 

do poufności. Wszelkie wytyczne dotyczące wybranej formy weryfikowania ww. informacji 

powinny znaleźć się w regulaminach konkursów lub innej dokumentacji konkursowej,  

a w szczególności w sprawozdaniach z realizacji zadania oraz w raporcie podsumowującym 

realizację projektu. 


