
 

 

 

Debrzno, 01.07.2022 r.  

 

Protokół ze spotkania komisji konkursowej  

Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022 –  

wsparcie młodych organizacji pozarządowych 

 

W dniach 27-28.06.2022 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowej Funduszu Nowy 

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022– wsparcie młodych organizacji pozarządowych. Na konkurs 

wpłynęły 54 oferty organizacji pozarządowych z Pomorza. 23 oferty nie spełniły  wymogów 

formalnych.  

Do I etapu oceny merytorycznej przeszło 31 ofert z czego 13 ofert osiągnęło limit min. 60% 

maksymalnej punktacji do zdobycia, tj. 18 pkt. lub wyższy i przeszły do II etapu oceny merytorycznej. 
Posiedzenia komisji oraz spotkania z oferentami w II etapie oceny merytorycznej odbyły się w formie 

zdalnej na platformie Livewebinar i Zoom.  
 

Komisja w składzie: 

− Ewa Filipska – przedstawicielka organizacji pozarządowych reprezentująca Pomorską Radę 

Organizacji Pozarządowych, 

− Iga Kopeć –  przedstawicielka biznesu reprezentująca podmiot - Pracodawcy Pomorza, 

− Tomasz Smorgowicz – przedstawiciel biznesu – firma  Studio 102 Group, 
− Agata Kozyr – przedstawicielka organizacji pozarządowych reprezentująca Fundacje Lęborskie 

Hospicjum Stacjonarne, 

− Justyna Zblewska – przedstawicielka samorządu reprezentująca Starostwo Powiatowe 

w Kościerzynie, 

 
zdecydowała o dofinansowaniu następujących projektów: 
 

1) Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia "Malbork wczoraj i dziś" poprzez 

doposażenie biura w podstawowy sprzęt – wniosek złożony przez Stowarzyszenie 

"Malbork wczoraj i dziś" – proponowane dofinansowanie: 10.000,00 zł, liczba 

zdobytych punktów: 32,8; MALBORK; 

2) Kącik miejscem integracji pokoleniowej - wniosek złożony przez  Fundację 

Żuławski Kącik Twórczej Edukacji – proponowane dofinansowanie: 10.000,00 zł, 

liczba zdobytych punktów: 31,3; (NOWY STAW – pow. malborski); 

3) Rozwój Stowarzyszenia Pomocomocni – wniosek złożony przez Stowarzyszenie 

Pomocomocni – proponowane dofinansowanie: 9100,00 zł, liczba zdobytych punktów: 

31,2 =>(Koszt: "rejestr nazwy i brendu w urzędzie patentowym" - niekwalifikowalny. 

Należy skorygować budżet do wartości przyznanego dofinansowania.) 

4) Modernizacja Bytowskiej Bazy Kota Strefa Kota – wniosek złożony przez 

Stowarzyszenie dla Bytowskich Kotów – proponowane dofinansowanie: 7950,00 zł 

(Wydatek: "koszt przesyłki" - niekwalifikowalny. Należy skorygować budżet do wartości 

przyznanego dofinansowania.), liczba zdobytych punktów: 31,1; BYTÓW;  

5) Rozwój Fundacji "PLONY" na rzecz wzmocnienia działalności misyjnej – wniosek 

złożony przez FUNDACJĘ "PLONY"; proponowane dofinansowanie: 7755,00 zł 

(Koszt: "zakup oprogramowania" - niekwalifikowalny. Należy skorygować budżet do 

wartości przyznanego dofinansowania.);  liczba zdobytych punktów 31,0; GDAŃSK;  

6) Projekt Masterki -rozwój działalności – wniosek złożony przez Stowarzyszenie 

Projekt Masterki; proponowane dofinansowanie: 5195,00 zł (Należy skorygować budżet 

do wartości przyznanego dofinansowania.); liczba zdobytych punktów 29,3; 

KOLBUDY; 

https://pl.linkedin.com/company/fundacja-l%C4%99borskie-hospicjum-stacjonarne?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
https://pl.linkedin.com/company/fundacja-l%C4%99borskie-hospicjum-stacjonarne?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click


 

 

 

 

 

Zestawienie wszystkich ofert znajduje się w załączniku do protokołu. Szczegółowe oceny ofert zawarto 

w kartach oceny merytorycznej i formalnej w systemie Witkac.pl. Na tym posiedzenie komisji zostało 

zakończone. 
 

   

 

W imieniu Komisji:     Sporządziła :    

        
Ewa Filipska - przewodnicząca Komisji Grantowej Katarzyna Dudzic  

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno   

   

             

 

 


