
 
 
 

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. 

Zadanie jest także współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Tczew. 

 
 
 
 
 

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

 
Komisja grantowa 29 lipca 2021 roku, obradowała on-line w składzie: 
 Artur Rajkowski (przewodniczący, przedstawiciel lokalnego Operatora – Fundacja Pokolenia) 

(wyłączony z oceny wniosku Fundcji Ultra Flyball Team), 
 Joanna Machnicka (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego), 
 Joanna Aszyk (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia). 
 
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: 
 
 
 
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: 15 wniosków o dofinansowanie. Operator lokalny Funduszu  
– Fundacja Pokolenia sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 14 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. 29 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 skorzystało11 z 14 zaproszonych wnioskodawców, eksperci mieli możliwość edycji 
kart ocen – przyznanych przez siebie punktów oraz zgłoszonych uwag. Następnie generator zaktualizował listę 
rankingową konkursu. 
 

Aleksandra Kęprowska (przedstawicielka Radia Tczew).
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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. „Seniorzy odporni na samotność”  
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Ekipa aktywności”  
Ocena: 28 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- należy doszczegółowić udział mieszkańców w działaniach - projekt musi być otwarty na społeczność lokalną.  
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1500 zł koszty wycieczki (zmniejszenie łącznie o 50%), 
- 100 zł księgowość, 
- 400 zł koordynacja. 
 
Głosowanie: 
Za – 3 
Przeciw – 0  
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 000 złotych 
 
 
Projekt pt. „Uwaga, to działa! Trening uważności dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel ®” 
Wnioskodawca: Fundacja uWAŻNI 
Ocena: 27,5 /33 pkt 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 290 zł ulotki i plakaty (zapewni je Operator), 
- 200 zł koordynacja i rekrutacja. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 284 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 794 złotych 
 
 
Projekt pt. „Akumulator na Mieszka” 
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna „Sąsiedzi Mieszka I” 
Ocena: 26,75 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- nawiązanie współpracy z leśnictwem i nieodpłatne pozyskanie drzewek. 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1200 zł na drzewa (sosny i drzewa alejowe). 
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Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 548 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 348 złotych 
 
 
Projekt pt. „Propagowanie aktywności fizycznej z wykorzystaniem gry plenerowej Molkky” 
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna „Molkky Tczew” 
Ocena: 26 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- przystąpienie do projektu OWES Dobra Robota w zakresie założenia organizacji. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 2 260 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 2 260 złotych 
 
 
Projekt pt. „Dla każdego coś miłego 2021” 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Dąbrówka Tczewska 
Ocena: 25,75 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- nawiązanie współpracy z gminą w zakresie utrzymania porządku w przestrzeni publicznej, 
- przystąpienie do projektu OWES Dobra Robota w zakresie rozwoju organizacji. 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 66,85 zł tkaniny, 
- 549 zł zakup czytnika, 
- 119 zł zakup zbieracza do śmieci (rekomendowany wkład gminy), 
- 49 zł zakup materiałów do sprzątania (rekomendowany wkład gminy), 
- 116 zł fotograf, 
- 220 zł materiały marketingowe. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 999,85 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 100 złotych 
 
 
Projekt pt. „Akademia Bilardowa” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Bilard Team” 
Ocena: 25 /33 pkt 
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Rekomendacje: 
- nawiązanie współpracy z gminą i świetlicami wiejskimi w zakresie dalszego korzystania z zakupionego sprzętu 
(oraz odpowiedzialności za jego odpowiednie utrzymanie). 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1800 zł stół do bilarda, 
- 100zł kije, 
- 100zł bile. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 000 złotych 
 
 
Projekt pt. „Moje Kociewie” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Seniorzy z Kolorowego Domu” 
Ocena: 24,25 /33 pkt 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 100 zł maszyna do szycia, 
- 350 zł tkaniny, 
- 150 zł plakaty (zapewni je Operator), 
- 150 zł materiały biurowe, 
- 200 zł koordynacja. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 500 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 550 złotych 
 
 
Projekt pt. „Po górach dolinach rozbrzmiewa Harmonia” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Chór Żeński Harmonia Sphaerarum” 
Ocena: 23,75 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej dotacji (4 400 zł) - rekomendowane zmniejszenie o 1500 zł kosztu 
udziału chórów w minifestiwalu (sugerowana partycypacja gminy lub innego partnera w tym zakresie). 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 900 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 400 złotych 
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Projekt pt. „KILKULATKI WARSZTATOWO W DOGO - LOGO” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „FERAJNA DOGO-LOGO” 
Ocena: 23,25 /33 pkt 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 500 zł koszty przejazdów autokarem, 
- 100 zł koordynacja. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 400 złotych 
 
 
Projekt pt. „ZagrajMY - projekt wspomagający integrację społeczności lokalnej poprzez współczesne gry planszowe” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna „Planszówkowicze” 
Ocena: 23 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- nawiązanie współpracy z instytucją lub organizacją celem zachowania trwałości projektu, 
- Operator deklaruje dla grupy nieodpłatne udostępnienie zasobów Klubu Rodzinnego Zatorze w Tczewie. 
 
Konieczne zmiany w budżecie: 
- 1500 zł gry, 
- 500 zł poczęstunek, 
- 500 zł plakaty (zapewni je Operator), 
- 500 zł koszulki. 
 
Głosowanie:  
Za – 3 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 000 złotych 
 
 

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 10 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 40 852 złotych. 
 
 
Protokół zatwierdził/a: Artur Rajkowski 
Tczew, dnia 31 lipca 2021 
 
        /podpisano elektronicznie/ 
Podpis: …………………………………………………..... 




