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Protokół z posiedzenia komisji grantowej konkursu Funduszu NOWYAKUMULATOR SPOŁECZNY 2021 

- powiat starogardzki 
 
 

Komisja grantowa, w dnia 28 lipca 2021 roku, obradowała w składzie: 
▪ Ewa Czeplina (przedstawiciel organizatora konkursu, Operatora Funduszu – Lokalna Grupa 

Działania „Chata Kociewia”), 
▪ Małgorzata Peplińska (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenie), 
▪ Sylwia Ossowska (ekspert zewnętrzny, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych), 
▪ Ewa Macholla (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel powiatu starogardzkiego), 
▪ Dorota Wiśniewska (ekspert zewnętrzny). 
 
Oprócz osób obradujących podczas spotkania, oceny merytorycznej wniosków za pośrednictwem 
generatora internetowego www.witkac.pl, dokonały następujące osoby: 
 

o Łukasz Rościszewski (przedstawiciel innego operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia) 

   
 

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 12 wniosków o dofinansowanie. Organizator konkursu, 
sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 10 wniosków spełniających wszystkie kryteria 
formalne określone w Regulaminie konkursu. 
 
Wnioski zostały sprawdzone przez Członków Komisji. Każda oferta otrzymała 4 niezależne oceny od 
ekspertów. Generator stworzył wstępną listę rankingową na podstawie średniej otrzymanych 
punktów. 
 
Operator zaprosił 10 organizacji/ grup inicjatywnych do skorzystania z możliwości spotkania z Komisją. 
 

http://www.witkac.pl/
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28.07.2021 r. 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 przybyłych. 
 
Po wszystkich prezentacjach 28 lipca, eksperci mieli możliwość edycji kart ocen i przyznania przez siebie 
dodatkowych punktów za II część oceny merytorycznej. Następnie generator zaktualizował listę 
rankingową konkursu. 
 
 
Komisja w czasie dnia prezentacji, czyli 28 lipca, omówiła wszystkie oceniane projekty, zaczynając  
od wniosków z najwyższą liczbą punktów: 
 
 
Powiatowizja 

Grupa: Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego 

Ocena: 28,75 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 6 000 zł 

 
 
Żywa Biblioteka 

Organizacja: Żywo zaczytani 
Ocena: 27,75 
 
Rekomendacje: 

• Członkowie komisji wnioskowali o zmniejszenie dotacji o 1200 zł i pozostawienie decyzji 
grupie o dostosowaniu budżetu do przyznanej kwoty. 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 4 800 zł 

 
 
Aktywni niezależni 

Grupa: Dziki Brzeg 

Ocena: 27,5 
 
Rekomendacje:  

• Zmniejszenie kosztów zakupu kijków do nordic walking o 750 zł 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 925 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 175 zł 
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Razem biegniemy po zdrowie 

Grupa: Owidz biega 

Ocena:26,5 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 2 500 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 2 500 zł 

 

 

 
 
Kociewskie Centrum Zdrowia rozwiązuje zimowe troski 

Grupa: KaCeZetki 

Ocena: 26,00 
 
Rekomendacje: 

• Członkowie komisji wnioskowali o zmniejszenie dotacji o 1400 zł i pozostawienie decyzji 
grupie o dostosowaniu budżetu do przyznanej kwoty 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 600 zł 
 
 
Aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz czystej Rzeki Wdy 

Organizacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeki Wdy – Kiełż Czarna Woda 

Ocena: 26,00 
 
Rekomendacje: 

• rezygnacja z zakupu kajaka -2 800 zł 

• wynajem kajaków na akcję sprzątania Wdy +800 zł 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 4000 zł 
 

Ze względu na wykorzystanie wszystkich środków z alokacji konkursu Komisja zdecydowała  
o nie rekomendowaniu kolejnych wniosków do dofinansowania i zakończeniu obrad. 

 
 
Harcerska Od-nowa 

Grupa: OdNowa 

Ocena: 25,25 
 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: brak 
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Walka z nadwagą po pandemii Covid-19 

Grupa: Fascynaci sportu 

Ocena: 24,75 
 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: brak 

 

 
 
Mieliczki 2021 – wspólna integracja – więcej sportu, więcej zabawy – więcej zdrowia!!!! 

Grupa: Mieliczki 2021 

Ocena: 24,5 
 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: brak 

 
 

 
Sportowy Osiek 

Organizacja: Klub Sportowy Pomorzanka 

Ocena: 22,25 
 

 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: brak 

 
Podsumowanie: 
Komisja grantowa dofinansowała 6 wniosków na łączną kwotę 26 075 zł. 
 
 
 
Protokół sporządziła: Joanna Aszyk    
 
 
Protokół zatwierdzili:  
 

 

 

 

Nowa Wieś Rzeczna, dnia 28.07.202 r      


