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Protokół z posiedzenia komisji grantowej konkursu Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021  
- powiat gdański (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 

 
Komisja grantowa 30 lipca 2021 roku, obradowała on-line w składzie: 
 Artur Rajkowski (przewodniczący, przedstawiciel lokalnego Partnera Funduszu – Fundacja Pokolenia), 
 Tomasz Keler (przedstawiciel lokalnego Operatora - Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich), 
 Anna Witkowska-Niedźwiecka (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego). 
 
Wcześniej odbyła się ocena wniosków poprzez generator internetowy konkursu Funduszu Nowy 
AKUMULATOR SPOŁECZNY na stronie www.witkac.pl. 
 
Oprócz osób obradujących podczas spotkania, oceny merytorycznej wniosków za pośrednictwem generatora 
internetowego dokonały także następujące osoby: 
 Joanna Nadolna-Banach (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia). 
 
 
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 Członków Komisji. 
3. Spotkania 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: 10 wniosków o dofinansowanie. Partner lokalny Funduszu  
– Fundacja Pokolenia sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 8 wniosków spełniających wszystkie kryteria formalne 
określone w Regulaminie konkursu. 
 
Wnioski zostały sprawdzone przez wszystkich Członków Komisji. Każda oferta otrzymała 4 niezależne oceny  
od wszystkich ekspertów. 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 on-line z Komisją. 30 lipca 2021 za pośrednictwem aplikacji Gogle Meet 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. 
 
Po prezentacjach, z których skorzystali wszyscy zaproszeni wnioskodawcy, eksperci mieli możliwość edycji kart 
ocen – przyznanych przez siebie punktów oraz zgłoszonych uwag. Następnie generator zaktualizował listę 
rankingową konkursu. 
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Komisja grantowa podczas obrad 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. „"poCOVIDowy zawrót głowy" - Trójwiejski Piknik Integracyjny”  
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Trójwsi" 
Ocena: 28,5 /33 pkt 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 500 zł plakaty (zapewni je lokalny Partner Funduszu), 
- 125 zł roll up. 
 
Głosowanie: 
Za – 3 
Przeciw – 0  
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 375 złotych 
 
 
Projekt pt. „Ahoj przygodo!!  Śladami żuławskich żeglarzy” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Żeglarskie Cedraki” 
Ocena: 27,5 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 6 000 złotych 
 
 
Projekt pt. „PiszeMY DLA MIERZESZYNA I POLONII” 
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna „Chór Santo Bartolomeo z Mierzeszyna” 
Ocena: 26,75 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 6 000 złotych 
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Projekt pt. „Kreatywnie i sportowo w Ulkowach” 
Wnioskodawca: Fundacja Kobiety Pomorza 
Ocena: 26,75 /33 pkt 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1000 zł wynajem dmuchanej zjeżdżalni. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 000 złotych 
 
 
Projekt pt. „Koniec wakacji, wracamy do szkoły” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Koniec wakacji, wracamy do szkoły” 
Ocena: 25,62 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- samodzielne przygotowanie poczęstunku podczas imprezy, co bardziej zintegruje mieszkańców. 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1620 zł catering, 
- 1800 zł zabawki, 
+ 300 zł artykuły spożywcze. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 989 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 1 869 złotych 
 
 
Projekt pt. „Ekokreatywne Pszczółki” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Kreatywnie dla Pszczółek” 
Ocena: 23,5 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej kwoty dotacji (2 356 zł), przy uwzględnieniu uwag: 
- 360 zł upominki (rekomendacja wkładu lokalnego samorządu w tym zakresie), 
- 200 zł księgowość. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 3 302,80 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 2 356 złotych 
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Ze względu na wykorzystanie wszystkich środków z alokacji konkursu Komisja zdecydowała  
o nie rekomendowaniu kolejnych wniosków do dofinansowania i zakończeniu obrad. 

 
 

Podsumowanie: 
Komisja grantowa rekomendowała 6 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 26 600 złotych. 
 
Protokół zatwierdził/a: Artur Rajkowski 
Tczew, dnia 31 lipca 2021 
 

        /podpisano elektronicznie/ 
Podpis: …………………………………………………..... 
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