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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU GRANTOWEGO NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021  
- POWIAT KOŚCIERSKI 

 
Komisja grantowa oceniająca wnioski w konkursie Nowy Akumulator Społeczny w Sopocie pracowała 
w składzie: 
 Agnieszka Radzimska-Kowalik (przedstawiciel organizatora konkursu, Operatora Funduszu – 

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Fundacja Mikroakademia), 
 Ewa Filipska (przedstawiciel Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Kościerskiej Rady 

Pożytku Publicznego), 
 Justyna Zblewska (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kościerzynie) 

 
Do konkursu grantowego złożono łącznie 8 wniosków o dofinansowanie. Organizator konkursu, 
sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. Wszystkie 8 wniosków spełniło wszystkie kryteria 
formalne określone w Regulaminie konkursu, w związku z czym oferty zostały skierowane do 
indywidualnej oceny merytorycznej. Praca komisji przechodziła dwuetapowo.  
W pierwszym etapie wszystkie oferty do 25 lipca zostały indywidulanie ocenione przez 3 członków 
komisji (ekspertów), na karcie oceny merytorycznej w generatorze internetowym konkursu Fundusz 
Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na stronie systemie www.witkac.pl. Każda oferta otrzymała 3 
niezależne oceny od ekspertów.  
Po dokonaniu wszystkich ocen przez 3 ekspertów generator stworzył wstępną listę rankingową na 
podstawie średniej otrzymanych punktów, a organizator umówił terminy spotkań z 
projektodawcami, które odbyły się w dniach 27 – 30 lipca 2021 roku. 
Posiedzenie Komisji grantowej obejmowało:  
1. Złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Komisji. 
2. On-linowe spotkania komisji z wnioskodawcami – 7 prezentacji projektów na 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 z komisji. 
Na spotkania z komisją Operator zaprosił 8 grup inicjatywnych/organizacji, które aplikowały o środki 
ze sfery pożytku publicznego. Oferty te zostały ocenione pozytywnie, tzn. uzyskały średnią ocen 
minimum 15 punktów.  
Na spotkanie nie stawiła się grupa nieformalna działająca przy organizacji pozarządowej Kaszubski 
Instytut Rozwoju. Zaproszenie wysłane zostało mailem oraz SMS-em do każdej z członkiń grupy 
nieformalnej. Nawiązano również kontakt telefoniczny z liderką grupy, która oznajmiła, że może 
spotkać się dopiero za dwa tygodnie, brak dyspozycyjności potwierdziła SMS-em. Kolejna członkini 
również oznajmiła, iż przebywa obecnie poza miejscem zamieszkania i nie ma możliwości rozmowy, 
trzecia nie odpowiedziała na SMS-a, maila ani telefon. Telefon nie został również odebrany od 
wskazanej we wniosku czwartej osoby do kontaktu, a nie będącej członkiem grupy nieformalnej. 
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Spotkania odbyły się on-line w dniach 28-30.07.2021 r. Wnioskodawcy prezentowali swoje pomysły 
(ok. 5 minut), a także udzielali odpowiedzi na pytania członków komisji. Spotkania z każdą z grup 
trwały średnio ok. 10 minut.  
Po wszystkich prezentacjach 30 lipca, eksperci przedyskutowali złożone inicjatywy i uznali, iż są 
zgodni co do przyznanej przez siebie punktacji. Byli także zgodni co do wysokości przyznania dotacji 
dla poszczególnych grup oraz co do ostatecznego kształtu listy rankingowej, która nie zmieniła się  
w swoim kształcie po indywidulnym dokonaniu ocen merytorycznych przez ekspertów.  
 

1) Fotografia naszą pasją. Grupa: Wiercipięty z Nowego Barkoczyna  
Przyznana kwota dofinansowania: 2 650,00 zł 

2) Sołeckie spotkania rodzinne Grupa: Planszówkowi kinofani  
Przyznana kwota dofinansowania: 3 100,00 zł 

3) Aktywny Senior Grupa: Razem dla Seniorów. 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 500,00 zł 

4) Ćwiczymy wirtualnie - ratujemy realnie. Grupa: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Karsinie. 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 750,00 zł 

5) Najpierw kobiecość - potem niepełnosprawość! Fundacja "Szcześliwa Przystań" 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 850,00 zł 

6) Młodzi dla młodych Grupa: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Grabowie Kościerskim  
Przyznana kwota dofinansowania: 2 650,00 zł 

7) Nakarm,naucz i puść wolno Organizacja: Kościerska Giełda Mam  
Przyznana kwota dofinansowania: 3 500,00 zł 

8) Aktywni w każdym wieku Grupa: Kościerski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
Przyznana kwota dofinansowania: 0,00 zł 

Szczegółowe oceny znajdują się na liście rankingowej z wynikami konkursu 
Podsumowanie: 
Komisja grantowa rekomendowała do dofinansowania 7 wniosków na łączną kwotę 25 000 zł. 

Kościerzyna, dnia 30.07.2021 r. 
Protokół sporządziła:  
 
………………………………… 
Agnieszka Radzimska-Kowalik  
 
Załączniki do protokołu:1.  Lista rankingowa    


