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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 NOWEFIO 2021 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu NOWEFIO, edycja 2021, Priorytety 1 część A rozdział IX 

Dysponowanie środkami uwolnionymi ze względu na niepodpisanie umowy z jednym z Wnioskodaw-

ców w związku z zaistnieniem jednej z przesłanek do niepodpisania umowy , o których mowa w roz-

dziale IX, podrozdziale 1 Regulaminu NOWEFIO, po ponownym przeanalizowaniu ofert dofinanso-

wany zostaje 1 podmiot, który zadeklarował gotowość do realizacji zadań określonych w ofercie zło-

żonej w ramach konkursu NOWEFIO 2021 (załącznik nr 1). 

Dofinansowanie projektu związane jest z koniecznością wsparcia podmiotów realizujących istotne 

zadania związane z realizacją celów Programu NOWEFIO. Przy wyborze projektu 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 społeczeń-

stwa obywatelskiego, 

 oferta nie pokrywa się tematycznie z innymi ofertami już dofinansowanymi w  

Priorytecie 1 Programu NOWEFIO, 

 projekt może zostać zrealizowany przy ograniczonej kwocie dotacji oraz w czasie krótszym 

niż przewidziano w ofercie. 

 

Szczegółowe uzasadnienie dofinansowania projektów znajduje się w załączniku nr 2.  
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Zał. 1 Lista projektów  

 

L.p 
Nr 

oferty 

Nazwa 

Oferenta 
Tytuł zadania Ścieżka 

Suma 

punktów 

Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1 34517 Muza Dei Prawda Dobro Piękno - Łączy Nas Kultura Regranting tematyczny 103,5 1 493 150,00 600 000,00 

 

  



 

 

 

 

Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie 

1 34517 Muza Dei Prawda Dobro Piękno - Łączy Nas Kultura 

 

 Zgodnie z listą rezerwową w ramach Priorytetu 1, edycja 2021 Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oferta nr 34517 znajduje się na pozycji nr 2. Oferta 

Fundacji "Merkury" znajdująca się na pozycji nr 1 nie została zakwalifikowana do dofinansowania 

w związku z zaplanowanym regrantingiem pokrywającym się zarówno pod względem 

tematycznym, jak i regionalnym z działaniami prowadzonymi przez Fundację „Wspólnota 

Pokoleń” realizowanymi w ramach Priorytetu 1 NOWEFIO 2021. 

 Oferta „Prawda Dobro Piękno - Łączy Nas Kultura” wpisuje się w cel Programu NOWEFIO 

2021-2030, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w 

życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora 

obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego 

w Polsce. Projekt dotyczy podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej 

i obywatelskiej oraz zwiększania aktywności obywatelskiej poprzez realizacje regrantingu 

tematycznego w obszarze upowszechniania dorobku kultury chrześcijańskiej.  

W ramach zadania zaplanowano: 

 przeprowadzenie trzech konkursów na mikrodotacje; 

 prowadzenie działań edukacyjnych oraz animacyjnych; 

 realizację działań informacyjno-promocyjnych; 

 a także przeprowadzenie ewaluacji projektu. 

Zgodnie z oceną niezależnych ekspertów, realizacja zaplanowanych przez Oferenta działań 

posiada potencjał aktywizujący i sieciujący nieformalne grupy inicjatywne, przez co wzmocni 

potencjał i kondycje trzeciego sektora w wymiarze lokalnym.  

 Budżet zadania został przedstawiony w sposób klarowny i racjonalny. Poszczególne wydatki 

wpisują się wprost w zaplanowane działania. Stawki jednostkowe zaplanowano w odniesieniu 

do cen rynkowych i nie budzą one żadnych wątpliwości. W związku z przyznaniem dotacji w 

kwocie niższej niż wnioskowana, po analizie budżetu zadania należy uznać, iż możliwym jest 

dostosowanie kosztorysu do niższej kwoty dotacji, jednocześnie zachowując wysoką wartość 

społeczną projektu. 

 


