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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU GRANTOWEGO NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021  

- MIASTO SOPOT 

 

 

Komisja grantowa oceniająca wnioski w konkursie Nowy Akumulator Społeczny w Sopocie pracowała 

w składzie: 

 Jakub Nowak oraz Anna Horak (przedstawiciele organizatora konkursu, Operatora Funduszu – 

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji), 

 Agnieszka Radzimska-Kowalik (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja 

Mikroakademia), 

 Małgorzata Znajkiewicz (ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie) 

 

Do konkursu grantowego złożono łącznie 9 wniosków o dofinansowanie. Organizator konkursu, 

sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym. Wszystkie 9 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 24 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.  

 

Organizator konkursu widząc dokonane oceny 2 ekspertów do 23 lipca wstępnie zaprosił i umówił 

spotkania z projektodawcami na 26 i 27 lipca, wskazując iż ostatecznie termin spotkań z komisją 

potwierdzi w niedzielę 25 lipca. 

 

Po dokonaniu w sobotę 24 lipca wszystkich ocen przez 3 ekspertów generator stworzył wstępną listę 

rankingową na podstawie średniej otrzymanych punktów, a organizator 25 lipca potwierdził terminy 

spotkań, które odbyły się w dniach 26 – 27 lipca 2021 roku. 

 

Posiedzenie Komisji grantowej obejmowało:  

1. Złożenie deklaracji bezstronności przez Członków Komisji. 

2. Hybrydowe spotkania komisji z wnioskodawcami – 5 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. 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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Na spotkania z komisją Operator zaprosił 5 grup inicjatywnych/organizacji, które aplikowały o środki 

ze sfery pożytku publicznego. Oferty te zostały ocenione pozytywnie, tzn. uzyskały średnią ocen 

minimum 15 punktów. Na spotkania nie zostały zaproszone grupy ubiegające się o dofinansowanie 

do 1000,00 zł.  

 

Spotkania odbyły się hybrydowo, tzn. jeden członek komisji połączył się zdalnie, a wnioskodawcy wraz 

z pozostałymi dwoma członkami komisji spotkali się w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu, w dniach 26.07.2021 r. (prezentacja 1 grupy) oraz 27.07.2021 (prezentacja 4 grup). 

Wnioskodawcy prezentowali swoje pomysły (ok. 5 minut), a także udzielali odpowiedzi na pytania 

członków komisji. Spotkania z każdą z grup trwały średnio ok. 19 minut.  

  

Po wszystkich prezentacjach 27 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.  

 

Największą ilość punktów zdobyła inicjatywa   

 

1) „Ślady wsi i potoki w Sopocie" - wystawy fotograficzne z okazji 120lecia Miasta Sopotu” 

Grupa: Foto-grupo 

  Ocena: 27,3 

Rekomendacje: dofinansowanie mini-grantu w pełnej kwocie. 

  Wnioskowana kwota dotacji: 1 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 1 000,00 zł 

 

2) Rewitalizacja Sopockiego Domu Sąsiedzkiego "Tęczowy Dom". Otwarcie podwórka - 

tworzymy sąsiedzki mural. 

Grupa: Tęczowy Dom Sąsiedzki 

Ocena: 26,7 

Rekomendacje: Poprawienie literówek, które widnieją w tytule oferty. 

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 6 000,00 zł 

 

3) Sopocka solanka społecznikom – zdolność regeneracji „po każdej akcji”. 

Grupa: Społecznicy "w akcji" 

Ocena: 25,7 

Rekomendacje: aktualizacja kosztorysu projektu w zakresie obniżenia o 400,00 zł kosztu 

obsługi finansowej. 

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 5 600,00 zł 



                                                                                               

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny jest współfinansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
 

 

4) „Sopocka Organizacja Pozarządowa Roku” - konkurs o tytuł. 

Grupa: Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych 

Ocena: 23,7 

Rekomendacje: dofinansowanie mini-grantu w pełnej kwocie. 

Wnioskowana kwota dotacji: 1 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 1 000,00 zł 

 

5) Sea ya! Festival 

Grupa: Sea Ya! 

Ocena: 23,3 

Rekomendacje: aktualizacja kosztorysu projektu w zakresie obniżenia o 300,00 zł kosztu 

obsługi księgowej zadania. 

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 5 700,00 zł 

 

6) Integracja lokalna 

Grupa: INTEGRACJA 

Ocena: 22,7 

Rekomendacje: aktualizacja kosztorysu projektu w zakresie obniżenia o 240,00 zł kosztu 

obsługi księgowej zadania. 

Wnioskowana kwota dotacji: 5 940,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 5 700,00 zł 

 

7) Wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Organizacja: Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji "Support" 

Ocena: 17 

Rekomendacje: Proponowane w ofercie wsparcie komisja poddała w wątpliwość. 

Organizacja proponuje jedynie wsparcie w postaci uruchomienia lokalnego specjalistycznego 

telefonu zaufania 2 razy w tygodniu (wtorki i czwartki) w godz. 18.00-20.00 oraz realizację 

10 konsultacji dla rodzin doświadczających przemocy. Podczas spotkania przedstawiciel 

organizacji nie przekonał komisji do zasadności dofinansowania oferty, w związku z czym 

komisja nie rekomenduje oferty do dofinansowania.   

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 0,00 zł 

 

8) Mandala Dźwięku 

Grupa: Mandala Dźwięku 

Ocena: 14,3 

Oferta oceniona negatywnie - nie uzyskała wymaganego minimum 50% maksymalnej liczby 

punktów 
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Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 0,00 zł 

 

9) Spacer dla zdrowia psychicznego 

Grupa: Decybelki 

Ocena: 14,0 

Oferta oceniona negatywnie - nie uzyskała wymaganego minimum 50% maksymalnej liczby 

punktów 

Wnioskowana kwota dotacji: 6 000,00 zł 

Przyznana kwota dofinansowania: 0,00 zł 

 

 

Podsumowanie: 

Komisja grantowa rekomendowała do dofinansowania 6 wniosków na łączną kwotę 25 000 zł. 

 

 

Sopot, dnia 27.07.2021 r. 

 

Protokół sporządziła:  

 

Anna Horak    

 

Protokół zatwierdzili: 

 

Jakub Nowak 

 

Agnieszka Radzimska-Kowalik  

 

Małgorzata Znajkiewicz  

 

 

 
Załączniki do protokołu: 

1)  Lista rankingowa 

2) Lista obecności ze spotkań z przedstawicielami organizacji/grup 

    


