
                               
 

  

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO. 

 
 

 

Protokół z posiedzenia komisji grantowej konkursu Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022  
- powiat sztumski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 

 

 

Komisja grantowa 20 i 21 maja 2022 roku, obradowała w składzie: 

▪ Dorota Wiśniewska (przewodnicząca, przedstawicielka lokalnego Operatora Fundacji M.A.P.A.) 

▪ Marcin Karwowski (przedstawiciel Stowarzyszenia POZYTYWNI, organizacji członkowskiej PS COP), 

▪ Katarzyna Niedziela (przedstawicielka Banku BNP Paribas, lokalnego partnera Funduszu), 

▪ Paulina Zimińska (przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Sztumie), 

 

 
Wcześniej odbyła się ocena wniosków poprzez generator internetowy konkursu Funduszu Nowy AKUMULATOR 
SPOŁECZNY na stronie www.witkac.pl. 
 
 
Posiedzenie Komisji grantowej odbywało się na podstawie następujących punktów: 

1. Przedstawienie listy rankingowej, stworzonej na podstawie średniej z indywidualnych ocen w 
generatorze internetowym na stronie www.witkac.pl. 

2. Złożenie deklaracji bezstronności przez Członka i Członkinie Komisji. 

3. Spotkania (w formie on-line) Komisji z wnioskodawcami - prezentacje planowanych projektów  
przez pomysłodawców. 

4. Aktualizacja kart ocen i listy rankingowej w generatorze wniosków. 

5. Dyskusja i głosowanie dotyczące wniosków złożonych w ramach konkursu i wybór projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. 

 
 
Do konkursu grantowego złożono łącznie: 7 wniosków o dofinansowanie. Operator lokalny Funduszu  
– Fundacja M.A.P.A. Obywatelska sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 6 wniosków spełniających wszystkie kryteria formalne 
określone w Regulaminie konkursu. 
 
Wnioski zostały sprawdzone przez Komisję. Każda oferta otrzymała 4 niezależne oceny od wszystkich ekspertów 
i ekspertek. Generator stworzył wstępną listę rankingową na podstawie średniej otrzymanych punktów. 
 
Operator zaprosił wszystkie grupy i organizacje zakwalifikowane do 2. etapu do skorzystania  
z możliwości spotkania z Komisją. 20 maja 2022 w Sztumskim Centrum Kultury pomysłodawcy prezentowali (w 
dowolny sposób) swoje projekty przed oceniającymi. Każdy z wnioskodawców miał na to 5 minut. Kolejne 5 
minut mieli eksperci na ewentualne pytania do i odpowiedzi od przedstawicieli podmiotów biorących udział w 
konkursie. 
 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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Po prezentacjach 20 maja 2022, z których skorzystało 5  wnioskodawców, eksperci  
i ekspertki mieli możliwość edycji kart ocen – przyznanych przez siebie punktów oraz zgłoszonych uwag. 
Następnie generator zaktualizował listę rankingową konkursu. 
 
Komisja grantowa kontynuowała obrady 21 maja 2022 i prowadziła dyskusję w oparciu o ostatnią listę 
rankingową stworzoną w systemie www.witkac.pl ze średniej ocen wszystkich oceniających, zaczynając  
od wniosków z najwyższą liczbą punktów: 
 
Projekt pt. “TEN TA TO - kolorowe lato - My z Wami - Wy z Nami” 

Wnioskodawca: Przystanek Sztumska Wieś 
Ocena: 30,25 /35 pkt 

 
 
Głosowanie: 
Za – 4 

Przeciw – 0 

Wstrzymanie się – 0 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 złotych 

Przyznana kwota dofinansowania: 1 000 złotych 

 
 
 
Projekt pt. Sercu na ratunek 

Wnioskodawca:Oczarowani dwoma kółkami 
Ocena: 28,25 /35 pkt 

 
 
Głosowanie: 
Za – 4 

Przeciw – 0 

Wstrzymanie się – 0 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 

Przyznana kwota dofinansowania: 6000 złotych 

 
 
 
Projekt pt. Festyn ,,Aktywna Wieś i Rodzina'' - Rozpoczęcie Roku Jubileuszu 700 lecia miejscowości Waplewo 
Wielkie 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczeństwa i Wsi w Waplewie Wielkim 
Ocena: 26,5/35 pkt 
 
Głosowanie: 
Za – 4 

Przeciw – 0 

Wstrzymanie się – 0 
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Wnioskowana kwota dotacji: 4150 złotych 

Przyznana kwota dofinansowania: 4150 złotych 

 
 
Projekt pt. Eko- Przystań 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przystań Balewo 
Ocena: 26 /35 pkt 
 
Głosowanie: 
Za – 4 

Przeciw – 0 

Wstrzymanie się – 0 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 5990,50  złotych 

Przyznana kwota dofinansowania: 5 990,50 złotych 

 
 
Projekt pt. W walce o polskość i rozwój społeczeństwa obywatelskiego mieszkańców Powiśla w 
dwudziestoleciu międzywojennym 

Wnioskodawca: Powiślańska Grupa Działania w Sztumie 
Ocena: 26 /35 pkt 

 
Głosowanie: 
Za – 4 

Przeciw – 0 

Wstrzymanie się – 0 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6000 złotych 

Przyznana kwota dofinansowania: 6000 złotych 

 
 
 

Ze względu na wykorzystanie wszystkich środków z alokacji konkursu oraz ocenie negatywnej jednego 
wniosku w ocenie merytorycznej Komisja zakończyła obrady. 

 
 
Podsumowanie: 
Komisja grantowa przyznała dofinansowanie 5 wnioskom na łączną kwotę 23 140,50 złotych. 

 
Protokół sporządziła: Dorota Wiśniewska   

Sztum, dnia 21 maja 2022     

  
Podpis: ………………………………………………….....   


