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

 

Komisja grantowa 27 lipca 2021 roku, obradowała w sposób hybrydowy w składzie: 
▪ Łukasz Jurkowlaniec (przewodniczący, przedstawiciel lokalnego samorządu), 
▪ Tadeusz Majer (Członek Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej oraz ekspert w ocenie w ramach 

Programu „Działaj Lokalnie”),  
▪ Anna Król (Członkini Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej oraz ekspert w ocenie w ramach 

Programu „Działaj Lokalnie”),   
▪ Angelika Kallas (Przewodnicząca Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych),  
▪ Anna Chwedoruk (Członkini Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej i Fundacji Lokalna Grupa 

Działania – Naszyjnik Północy oraz ekspert w ocenie w ramach Programu „Działaj Lokalnie”),  
▪ Katarzyna Lamot (lokalna organizacja pozarządowa - Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 

Północy),  
▪ Kinga Schliep-Lancee (Radna Powiatowa Powiatu Człuchowskiego), 
▪ Monika Kobak (przedstawicielka lokalnego Operatora – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Ziemi 

Człuchowskiej, koordynator projektu, animator, ocena formalna, głos doradczy).  
 
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: 
▪ Ilona Sołtyk-Grabowska (Członkini Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych).  
▪ Krzysztof Wirkus (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol  

z Bytowa).  
 
 
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 w sposób hybrydowy 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: 13 wniosków o dofinansowanie. Partner lokalny Funduszu  
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej sprawdził wszystkie oferty pod kątem 
formalnym. 
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 13 wniosków spełniających wszystkie kryteria 
formalne określone w Regulaminie konkursu. 
 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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Wnioski zostały sprawdzone przez wszystkich Członków Komisji. Każda oferta otrzymała 3 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 w sposób hybrydowy z Komisją. 27 lipca 2021 w siedzibie Stowarzyszenia LGD Ziemi 
Człuchowskiej oraz za pośrednictwem Programu MS Teams przed członkami komisji 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. 
 
 
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. „Krępsk pamięta” 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów 
Ocena: 25 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag.  
 
Głosowanie: 
Za – 7 
Przeciw – 0  
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 000,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „Poznaję świat zmysłami” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna Aktywni Rodzice  
Ocena: 24,67 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag.  
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 780,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 000,00 złotych 
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Projekt pt. „Chór Euforia” 
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna „Chór Euforia” 
Ocena: 23,67 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag. 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 490,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 500,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „Rewitalizacja boiska do piłki siatkowej oraz rozpowszechnianie dyscypliny sportowej jaką jest 
piłka siatkowa” 
Wnioskodawca: Grupa nieformalna Rada Sołecka Sołectwa Bińcze 
Ocena: 23,33 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag. 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 800,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 500,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „Rzeczenicka podróż „przez historię, z kulturą do natury” 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Moja Mała Ojczyzna  
Ocena: 23 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag. 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 3 700,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 000,00 złotych 
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Projekt pt. „Równanie szans dla naszych dzieci i młodzieży” 
Wnioskodawca: NIEFORMALNA GRUPA „MAMY W PLENERZE” 
Ocena: 22,33 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej kwoty dotacji (3 000,00 zł), przy uwzględnieniu uwag: 
- przeznaczenie kwoty 1 100,00 zł na kącik sportowy,  
- zakup wielkich klocków budowlanych – 400,00 zł, 
- zakup mat edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 800,00 zł, 
- zakup paczek Mikołajkowych – 450,00 zł,  
- zakup poczęstunku – 150,00 zł,  
- przeznaczenie kwoty 100,00 zł na przesyłki. 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 000,00 złotych 
 
Projekt pt. „Równanie szans dla naszych dzieci i młodzieży” 
Wnioskodawca: NIEFORMALNA GRUPA „MAMY W PLENERZE” 
Ocena: 22,33 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej kwoty dotacji (3 000,00 zł), przy uwzględnieniu uwag: 
- przeznaczenie kwoty 1 100,00 zł na kącik sportowy,  
- zakup wielkich klocków budowlanych – 400,00 zł, 
- zakup mat edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 800,00 zł, 
- zakup paczek Mikołajkowych – 450,00 zł,  
- zakup poczęstunku – 150,00 zł,  
- przeznaczenie kwoty 100,00 zł na przesyłki. 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 000,00 złotych 
 
Projekt pt. „Kuchnia uczy, bawi oraz łączy pokolenia” 
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Bińczu „Nie tylko kobitki” 
Ocena: 21 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej kwoty dotacji (2 000,00 zł), przy uwzględnieniu uwag: 
- Grantobiorca może samodzielnie dostosować budżet do otrzymanej ww. kwoty dotacji, ale z przeznaczeniem 
na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i zajęć.  
 
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
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Wnioskowana kwota dotacji: 4 710,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 2 000,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „Gramy w jednej drużynie” 
Wnioskodawca: Grup nieformalna Członkowie drużyny Sparta Krępsk i przyjaciele  
Ocena: 20,67 /33 pkt 
 
Budżet do dopasowania do przyznanej kwoty dotacji (2 000,00 zł), przy uwzględnieniu uwag: 
- zakup zestawu do siatkówki.  
 
Głosowanie:  
Za – 7 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 3 944,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 2 000,00 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 8 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 25 000 złotych. 
 
Protokół zatwierdził/a: Monika Kobak   
Debrzno, dnia 31 lipca 2021 
 

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


