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Komisja grantowa, w dniach 22- 31 lipca 2021 roku, obradowała w składzie: 
▪ Dorota Wiśniewska (przedstawicielka innego partnera Funduszu - Malborskiego Stowarzyszenia 

OŚ oraz lidera - Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych), 
▪ Maria Stec (przedstawicielka partnera Funduszu – Fundacji M.A.P.A. Obywatelska). 
▪ Marcin Karwowski (ekspert zewnętrzny) 

 

Wcześniej odbyła się ocena wniosków poprzez generator internetowy konkursu Funduszu 
AKUMULATOR SPOŁECZNY na stronie www.witkac.pl. 
 

 
 

Posiedzenie Komisji grantowej odbywało się na podstawie następujących punktów: 
1. Złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Komisji. 
2. Spotkania Komisji z wnioskodawcami - prezentacje projektów na projekt inicjatywy ze sfery 
pożytku publicznego 

3. Przedstawienie listy rankingowej, stworzonej na podstawie ocen w generatorze internetowym 
na stronie www.witkac.pl. 
4. Dyskusja i głosowanie dotyczące wniosków złożonych w ramach konkursu i wybór projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. 
5. Zatwierdzenie sporządzonego protokołu przez Operatora konkursu. 
 
 
Do konkursu grantowego złożono łącznie 6 wniosków o dofinansowanie. Organizator konkursu, 
sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 5 wniosków spełniających wszystkie kryteria 
formalne określone w Regulaminie konkursu. 
 
Wnioski zostały sprawdzone przez Członków Komisji. Każda oferta otrzymała 3 niezależne oceny od 
ekspertów. Generator stworzył wstępną listę rankingową na podstawie średniej otrzymanych punktów. 
 
Operator zaprosił 5 organizacji/ grup inicjatywnych (wszystkie, które uzyskały średnią ocen minimum 
15 punktów) do skorzystania z możliwości spotkania z Komisją. 
 
31.07.2021 r. pomysłodawcy podczas spotkania on-line prezentowali (w dowolny sposób) swoje 
projekty na rozwój przed oceniającymi. Każdy z wnioskodawców miał na to 5-10 minut. Kolejne 5-10 
minut mieli eksperci na ewentualne pytania do i odpowiedzi od przybyłych. 
 
Po wszystkich prezentacjach 31 lipca, eksperci mieli możliwość edycji kart ocen i przyznania przez siebie 
dodatkowych punktów za II część oceny merytorycznej, z której jednak nie skorzystali, zachowując 
przyznane pierwotnie punkty. 
 
 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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Komisja w czasie dnia prezentacji, czyli 31 lipca, omówiła wszystkie oceniane projekty, zaczynając  
od wniosków z najwyższą liczbą punktów: 
 

1. Mozaika, czyli szansa w różnorodności 
Grupa: POMOST 

Ocena: 26,33 

Wnioskowana kwota dotacji: 4278,20zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 4270zł 

 
2. Jesteśmy OK – projektowy trening rozwijania własnego potencjału i umiejętności społecznych 
Organizacja: Fundacja Akuku 

Ocena: 24,67 

Wnioskowana kwota dotacji: 6000zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 6000 zł 
 
3. Gry planszowe łączy pokolenia 

Grupa: NoWyGra 
Ocena: 24,33 

Rekomendacja: 

- zakup mniejszej ilości gier 

Wnioskowana kwota dotacji: 5990zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 5000zł 

 
4. Ocalić od zapomnienia 

Grupa: Obiektywem w przeszłość 

Ocena: 23,33 

Rekomendacje: 

• zmniejszenie kosztów związanych z transportem, wydrukiem zdjęć i wyposażeniem miejsca 
wystawy o łącznie 1170 zł 

Wnioskowana kwota dotacji: 5 900 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 730 zł 

 
5. Kartka do św. Mikołaja 

Organizacja: Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Rodziny Z” 

Ocena: 23,00 

 
Rekomendacje: 

• obniżenie kwoty zakupu na warsztaty i imprezę Mikołajkową o 400 zł 

• obniżenie kwoty o 400 zł na materiały do przeprowadzenia warsztatów 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 800 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 5000 zł 
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Podsumowanie: 
Komisja grantowa rekomendowała 5 wniosków na łączną kwotę 25 000 zł. 
 
 
 
Protokół sporządziła: Maria Stec    
 
 
Protokół zatwierdzili: Dorota Wiśniewska i Marcin Karwowski 
 

 

 

 

Kwidzyn, 31.07.2021r.      


