Formularz konsultacji projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku
ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego
dotyczącego wzrostu kompetencji albo wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego
Nr telefonu
Adres (podmiotu
(podmiotu
Podmiot zgłaszający propozycje
zgłaszającego uwagi)
zgłaszającego
uwagi)
Kujawsko-Pomorska
Federacja Fosa Staromiejska 30/3, 56 652 23 56
Organizacji Pozarządowych
87-100 Toruń

Lp.
1.

2.

Aktualny zapis w projekcie ogłoszenia
wraz nr. punktu
2. Rodzaj zadania
„2. Celem zadania jest wzmocnienie
potencjału mniejszych organizacji pożytku
publicznego poprzez wyrównywanie ich szans
polegające na realizacji jednego z dwóch
działań:…”

Adres poczty
elektronicznej
(podmiotu
zgłaszającego uwagi)
federacja@federacjango.pl

Imię i nazwisko osoby
kontaktowej
Jan M. Grabowski

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM
Sugerowana zmiana
(konkretny sugerowany zapis punktu)
2. Rodzaj zadania
„2. Celem zadania jest wzmocnienie potencjału
mniejszych organizacji pożytku publicznego
poprzez wyrównywanie ich szans polegające na
realizacji jednego z dwóch lub obu działań:…”

Data
wypełnienia
07.10.2021

Uzasadnienie

Ograniczenie typów działań do wyboru między
jednym z dwóch zakresów sztucznie ogranicza
możliwość realizacji ofert/zadań przez organizacje.
Potrzeby w zakresie np. rozbudowy strony www
oraz podnoszenia kompetencji pracowników mogą
dotyczyć tej samej organizacji, a potrzeba wyboru
która z potrzeb jest pilniejsza, bądź bardziej
„warta” dofinansowania nie wydaje się działaniem
rozwojowym w organizacji.
2. Rodzaj zadania
2. Rodzaj zadania
Wskazanie trzech form „działań” („udział w
szkoleniu albo zakup sprzętu, albo dostosowanie
"W ramach konkursu uprawniona organizacja "W ramach konkursu uprawniona organizacja
pomieszczenie”) jest zawężeniem rozwiązań, które
pożytku publicznego może złożyć tylko jedną pożytku publicznego może złożyć tylko jedną
wskazano w typach działań, gdzie zakup sprzętu i

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2021 roku na adres poczty elektronicznej opp@niw.gov.pl.

3.

4.

5.

ofertę i tylko na jedno działanie, np. udział w ofertę i tylko na jedno działanie, np. udział w dostosowanie pomieszczenia składają się na jedno
szkoleniu
albo
zakup
sprzętu,
albo szkoleniu,
zakup
sprzętu/dostosowanie działanie, a nie na dwa działania odrębne.
dostosowanie pomieszczenia."
pomieszczenia itp."
Zawężenie, które wskazano w obecnym brzmieniu
regulaminu („np. udział w szkoleniu albo zakup
sprzętu, albo dostosowanie pomieszczenia”)
spowoduje, że niemożliwa będzie realizacja ofert
łączących zakupy i dostosowanie pomieszczeń (np.
„remont pomieszczenia polegający na wykonaniu
sufitu podwieszanego wraz z zakupem rzutnika
sufitowego”).
5. Podmioty uprawnione do udziału w 5. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie Odniesienie do 2019 roku dla konkursu
konkursie
ogłaszanego w 2021 roku i przewidującego
"…osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020
realizację działań w 2022 roku nie wydaje się
"…osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2019 rok nie wyższą niż 100 000 zł…"
właściwe. Dla ustalenia kwalifikowalności oferenta
rok nie wyższą niż 100 000 zł…"
winien być brany pod uwagę rok 2020. Również
dlatego, że w 2020 roku przychody wielu
organizacji poważnie obniżyły się (w związku z
COVID i obostrzeniami dot. COVID), co wzmacnia
potrzebę i konieczność adresowania do nich
planowanego wsparcia i weryfikacji wyniku
finansowego za 2020 rok.
5. Podmioty uprawnione do udziału w 5. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie Sytuacja finansowa organizacji nie jest na tyle
konkursie
stabilna/trwała, aby uznawać przychód jednego
"…osiągnęły łączną kwotę przychodów za każdy
roku za miarodajny dla organizacji i stanowiący
"…osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2019 kolejny rok w okresie od 2018 do 2020 rok nie
warunek udziału w konkursie. Ponieważ celem
rok nie wyższą niż 100 000 zł…"
wyższą niż 100 000 zł…"
konkursu jest „wzmocnienie potencjału mniejszych
organizacji
pożytku
publicznego
poprzez
wyrównywanie ich szans” potwierdzeniem
potencjału winny być wyniki/przychód organizacji
za okres trzech lat przed rokiem, w którym
ogłaszany jest konkurs. Jeżeli organizacja w
każdym z trzech ww. lat nie uzyskała przychodu
przekraczającego 100 tys. zł jest kwalifikowalnym
oferentem.
6. Termin i warunki realizacji zadania
6. Termin i warunki realizacji zadania
Odpowiedź na pytanie wskazane w ppkt. 4) brzmi…
„dlatego, że tyle to kosztuje”. Pytanie jest niejasne

W ofercie w pkt. III.3 Syntetyczny opis zadania W ofercie w pkt. III.3 Syntetyczny opis zadania i powodować będzie raczej rozmycie odpowiedzi i
należy podać:
należy podać:
odejście od kluczowej kwestii o której winni
informować oferenci, tj. związek między ofertą a
1) (…),
1) (…),
realizacją zadań statutowych oferenta, w tym
4) dlaczego organizacja planuje ponieść 4) jaki jest wpływ realizacji oferty na zakres i wpływie na ich jakość.
określone koszty, realizując zaplanowane wymiar działań oferenta, w tym na jakość
działania,
planowanych
i
realizowanych
działań
statutowych,
5) (…).
5) (…).
6.

„6. Termin i warunki realizacji zadania

7.

11.Zasady sporządzania
wykonania zadania

Lp.
1.

Zakres pytania jest niejasny (pytanie zwróci raczej
„puste”
odpowiedzi
o
„nieograniczonych
W ofercie w pkt. III.3 Syntetyczny opis zadania W ofercie w pkt. III.3 Syntetyczny opis zadania
możliwościach oferenta”). Wymagania zawarte we
należy podać:
należy podać:
wzorze oferty wskazanym w regulaminie
1) (…),
1) (…),
(wymaganie opisów w części 4. Charakterystyka
5)
jakie
organizacja ma możliwości 5) zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe Oferenta) są w tym zakresie wystarczające.
oferenta, które będą wykorzystane do realizacji
zrealizowania zaplanowanych działań.”
zadania.”
sprawozdania

„6. Termin i warunki realizacji zadania

z 11.Zasady
sporządzania
wykonania zadania

sprawozdania

z Regulamin winien przewidywać rozliczenie przez
rezultaty (lub „równolegle” do rozliczenia
finansowego rozliczenie przez rezultaty).
Umożliwienie rozliczenia ofert przez rezultaty
Dotacje są o niskiej wartości a rezultat ich
bez elementu rozliczeń finansowych.
wdrażania zero-jedynkowy. Konkurs daje duże
możliwości w zakresie rozliczeń przez rezultaty i
jednocześnie upowszechnienia tej formuły wśród
większej liczby NGO.

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Uwagi
Sugerowana zmiana
Brak wyraźnie wskazanego uzasadnienia / Dodanie
zwięzłego
uzasadnienia
potrzeby realizacji konkursu.
przeprowadzenia
konkursu,
w
uzasadnienia/potrzeby dla celu konkursu.

Uzasadnienie
dla Obecnie brak uzasadnienia dla celu konkursu nie
tym pozwala potencjalnym oferentom na wyraźne
stwierdzenie jakie problemy, bariery i deficyty
niwelować będzie konkurs – wskazanie takiego
uzasadnienia pomoże potencjalnym oferentom na

2.

3.

„połączenie” własnych potrzeb z uzasadnieniem
konkursu i ułatwi aplikowanie o środki.
Konkurs zakłada możliwość udziału w nim Wprowadzenie uzasadnienia wskazującego Kwota 100 tys. zł winna odnosić się do konkretnej
organizacji z przychodami do 100 tys. zł.
dlaczego kwota 100 tys. zł uznana została za wartości/warunku/sytuacji – np. wielokrotność
kryterium kwalifikujące do udziału w konkursie.
średniego budżetu opp w Polsce, wielokrotność
przychodów statystycznej opp z 1% lub inne.
Obecnie brakuje takiego uzasadnienia w
regulaminie.
Jednocześnie wydaje się konieczne zweryfikowanie
ww. limitu po pierwszym z konkursów na bazie
złożonych ofert, ich zakresu, charakteru, jak i
informacji uzyskiwanych tą drogą o oferentach.
Kwota 100 tys. maksymalnego przychodu to
zarówno budżet opp uzyskującej 500,00 zł z 1%,
jak i podmiotu prowadzącego codzienne zajęcia
świetlicowe przez cały rok, lub realizującego 2-3
projekty ze środków unijnych w ramach LGD.
Ogłoszenie konkursu dla opp jest zasadne, Ogłoszenie konkursu dla opp jest zasadne, Zaproponowany konkurs ze środków FWOPP
niemniej powinno powstać równoległe niemniej powinno powstać równoległe narzędzie stanowi w praktyce formę konkursu/wsparcia
narzędzie dla podmiotów nieposiadających dla podmiotów nieposiadających statusu opp.
instytucjonalnego. Takiej linii finansowej nie ma
statusu opp.
obecnie w kraju. Posiadanie statusu opp nie
powinno być jedynym warunkiem uzyskiwania
środków publicznych na wsparcie instytucjonalne,
stąd konieczne jest utworzenie i przeprowadzenie
konkursu na ww. wsparcie dla podmiotów bez
statusu opp.

