
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół z posiedzenia komisji grantowej konkursu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022  

- powiat człuchowski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 
 

Komisja grantowa 19 maja 2022 roku, obradowała w składzie: 
▪ Karolina Wiśniewska (Członkini Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, Przewodnicząca 

lokalnej organizacji pozarządowej – Koła Gospodyń Wiejskich w Gwieździnie, Prezeska Stowarzyszenia 
Zawsze Razem, Członkini Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwieździnie),    

▪ Ilona Sołtyk-Grabowska (Członkini Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych),  
▪ 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 (Przedstawicielka lokalnej organizacji pozarządowej - Fundacja Lokalna Grupa 

Działania – Naszyjnik Północy),  
▪ 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: 
▪ Marta Rusin (Przedstawicielka lokalnego samorządu, Opiekun Debrzeńskiej Rady Seniorów oraz 

Młodzieżowej Rady Miejskiej), 
▪ Anita Radtke (Operator Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Rozwoju Lokalnego 

PARASOL z Bytowa),  
▪ Anna Kopp-Ostrowska (Członkini Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej, Członkini Zarządu 

lokalnej organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała),  
▪ Tadeusz Majer (Członek Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej oraz ekspert w ocenie  

w ramach Programu „Działaj Lokalnie”).  
 
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 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 
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rekomendowanych do dofinansowania. 
 
 
Do konkursu grantowego złożono łącznie: 6 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 6 wniosków spełniających wszystkie kryteria 
formalne określone w Regulaminie konkursu. 
 
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 z Komisją. 19 maja 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej 
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. „Pielęgnujemy swoją pasję” – warsztaty z rękodzieła  
Wnioskodawca: Klub Twórców Rękodzieła FABER  

Ocena: 
31,67 /33 
pkt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje: 
- brak uwag.  
 
Głosowanie: 
Za – 6 
Przeciw – 0  
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 998,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 998,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „EkoSokole” – warsztaty ekologiczne  
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu   
Ocena: 29,33 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- brak uwag.  
 
Głosowanie:  
Za – 6 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 200,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 5 200,00 złotych 
 
 
 
Projekt pt. „Z Pola na Stół – Festiwal Darów Ziemi” 
Wnioskodawca: Grupa Nieformalna Aktywni  
Ocena: 28 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- w poz. A1 budżetu - zmniejszyć kwotę o 350,00 zł (było 700,00 zł, po zmianach: 350,00 zł). Propozycja 
Komisji Oceny Projektów, aby formą promocji była audycja/wywiad w lokalnym radio. Baner mogą 
wykonać dzieci na warsztatach plastycznych.  
- w poz. A2 budżetu - zmniejszyć kwotę o 600,00 zł (było 2 600,00 zł, po zmianach: 2 000,00 zł),  
- w poz. A3 budżetu - zmniejszyć kwotę o 100,00 zł (było 500,00 zł, po zmianach: 400,00 zł),  
- w poz. A5 budżetu - zmniejszyć kwotę o 200,00 zł (było 1 400,00 zł, po zmianach 1 200,00 zł).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie:  
Za – 6 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 750,00 złotych 
 
 
Projekt pt. „Przy-STAŃ. Miejsce relaksu i odpoczynek dla mieszkańców i podróżujących” 
Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich"Nie tylko kobitki"w Bińczu, Grupa nieformalna Rada 
Sołecka Sołectwa Bińcze 
Ocena: 27,67 /33 pkt 
 
Rekomendacje: 
- w poz. A2 budżetu zmniejszenie ilości do 3 szt.  
- w poz. A3 budżetu zmniejszenie ilości do 2 szt.  
- w poz. A4 budżetu zmniejszenie ilości do 10 szt. 
- w poz. A7 budżetu zmniejszenie ilości do 4 szt. 
- w poz. A13 budżetu zmniejszenie ilości do 10 szt. 
- w poz. A14 budżetu zmniejszenie ilości do 50 szt. 
- w poz. A17 budżetu zmniejszenie ilości do 2 szt.  
- w poz. A20 budżetu zmniejszenie ilości do 4 szt. 
- w poz. A22 budżetu zmniejszenie ilości do 15 szt.  
- w poz. A24 budżetu zmniejszenie ilości do 20 kg 
- w poz. A25 budżetu - wykonanie hotelu dla owadów przez mieszkańców - kwota poz. 0,00 zł 
 
Głosowanie:  
Za – 6 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji: 5 995,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 272,00 złotych 
 
 
Projekt pt. #EkologiczneDobojewo 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Człuchów/Grupa Nieformalna #EkologiczneDobojewo   
Ocena: 24 /33 pkt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje: 
Komisja Oceny Projektów rekomenduje dostosowanie budżetu do przyznanej kwoty dofinansowania. 
Ponadto sugerowany jest zakup materiałów do wykonania budek dla owadów i wspólne, własnoręczne 
ich wykonanie przez mieszkańców. 
 
Głosowanie:  
Za – 6 
Przeciw – 0 
Wstrzymanie się – 0 
 
Wnioskowana kwota dotacji:  5 520,00 złotych 
Przyznana kwota dofinansowania: 3 780,00 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 5 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 24 000 złote. 
 
Protokół zatwierdził/a: Monika Kobak   
Debrzno, dnia 19 maja 2022 r.  
 

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

 


