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DECYZJA NR 2 

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, po ponownym przeanalizowaniu ofert dofinansowane zostają 

3 podmioty, które zadeklarowały gotowość do realizacji zadań określonych w ofercie złożonej 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 

społeczeństwa obywatelskiego, 

 projekt może zostać zrealizowany 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 Priorytet Punktacja 

Wnioskowana  
dotacja 

Przyznana 
dotacja 

1 33879 
Parafia Rzymskokatolicka 
Świętego Mikołaja w 
Lublinie 

Szkoła Świętego Mikołaja 2021 – 
szkoła wychowania, przywództwa i 
kształtowania charakteru 

Priorytet 2 A 84 130 300,00  130 300,00  

2 35917 
Regionalna Fundacja 
Pomocy Niewidomym 

OD A do ZAZ - bez barier Priorytet 2 A 84 66 222,50  66 222,50  

3 35634 Stowarzyszenie Łabędź Szlakiem Powstańców Styczniowych Priorytet 2 A 82 68 250,00  68 250,00  

  



 

 

 

 

Zał. 2 Szczegółowe uzasadnienie 

1 33879 Parafia Rzymskokatolicka Świętego 

Mikołaja w Lublinie 

Szkoła Świętego Mikołaja 2021 – 

szkoła wychowania, przywództwa i 

kształtowania charakteru 

 

Zgodnie z listą rezerwową w ramach Priorytetu 2, edycja 2021 Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oferta nr 33879 znajduje się na pozycji nr 5. Przy 

wyborze ofert pod uwagę brane były takie kwestie jak termin realizacji do 31-12-2021 (projekty 

jednoroczne) z uwagi na dostępność środków na rok 2021 oraz gotowość do realizacji zadania w 

skróconym czasie. Zgodnie z oceną niezależnych ekspertów projekt „Szkoła Świętego Mikołaja 

2021 – szkoła wychowania, przywództwa i kształtowania charakteru” wpisuje się w założenia 

Programu NOWEFIO. Przedstawiono szczegółowy opis planowanych działań, określono ich 

założenia organizacyjne i merytoryczne. Mocne strony projektu to bardzo dobra znajomość 

społeczności, do której będą adresowane działania oraz uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu. Projekt ma duży potencjał trwałości. W ramach zaplanowanych działań utworzona 

zostanie grupa osób, które nabędą kompetencje, możliwe do wykorzystania w dalszej 

działalności. Duży nacisk został także położony na integrację oraz zaangażowanie wolontariuszy.  

 

2 35917 Regionalna Fundacja Pomocy 

Niewidomym 

OD A do ZAZ - bez barier 

 

Zgodnie z listą rezerwową w ramach Priorytetu 2, edycja 2021 Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oferta nr 35917 znajduje się na pozycji nr 7. Przy 

wyborze ofert pod uwagę brane były takie kwestie jak termin realizacji do 31-12-2021 (projekty 

jednoroczne) z uwagi na dostępność środków na rok 2021 oraz gotowość do realizacji zadania w 

skróconym czasie. Zgodnie z oceną niezależnych ekspertów projekt „OD A do ZAZ - bez barier”, 

wpisuje się w Program NOWEFIO. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 

NOWEFIO oraz celów szczegółowych programu. Projekt wpisuje się w priorytet w którym 

wniosek został złożony, zakłada działania zmierzające do poprawy samoorganizacji społecznej 

poprzez zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę 



 

 

psychiczną, jak również orzeczono znaczną niepełnosprawność. Zaplanowane w ofercie koszty 

są racjonalne do poniesienia w celu realizacji projektu. Stawki jednostkowe kosztów są 

adekwatne i realne. Kosztorys nie zawiera kosztów niekwalifikowanych. 

 

3 35634 Stowarzyszenie Łabędź Szlakiem Powstańców Styczniowych 

 

Zgodnie z listą rezerwową w ramach Priorytetu 2, edycja 2021 Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oferta nr 35634 znajduje się na pozycji nr 11. Przy 

wyborze ofert pod uwagę brane były takie kwestie jak termin realizacji do 31-12-2021 (projekty 

jednoroczne) z uwagi na dostępność środków na rok 2021 oraz gotowość do realizacji zadania w 

skróconym czasie. Zgodnie z oceną niezależnych ekspertów projekt „Szlakiem Powstańców 

Styczniowych”, wpisuje się w Program NOWEFIO. Wnioskodawca konkretnie wskazał obszary, 

które docelowo mają być objęte projektem. Grupa docelowa została opisana w sposób 

prawidłowy, jest realna do zaangażowania. Sama idea projektu jest nowoczesna i innowacyjna. 

Cele projektu zostały sformułowane w sposób realny i są poprawne. Przedstawione koszty są 

racjonalne do poniesienia w celu realizacji projektu. W opinii eksperta oceniającego budżet został 

przedstawiony w sposób nie budzący zastrzeżeń, a Oferent jest w stanie zrealizować z sukcesem 

zaplanowane we wniosku działania. Wcześniejsze działania wnioskodawcy opisane we wniosku 

potwierdzają, że ma on doświadczenie w realizacji podobnych pod względem tematyki i zakresu 

projektach. 

 


