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Protokół z posiedzenia komisji grantowej  
konkursu Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021  

- Miasto Gdańsk (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 
 

 
Komisja grantowa, 18.10 obradowała w składzie: 

• Tomasz Keler  

• Ksenia Stochaj  

• Tadeusz Podymiak  
 

Wcześniej odbyła się ocena wniosków poprzez generator internetowy konkursu Akumulator 
Społeczny na stronie www.witkac.pl 
Oprócz osób obradujących podczas spotkania, oceny merytorycznej wniosków jako głos doradczy 
dokonywały również następujące osoby: 
Maria Witecka – Wiese ( Przedstawicielka lokalnego operatora Funduszu – Fundacja RC) 
 
Posiedzenie komisji grantowej odbywało się na podstawie następujących punktów: 

1. Przedstawienie listy rankingowej, stworzonej na podstawie ocen w generatorze 
internetowym na stronie www.witkac.pl 

2. Złożenie deklaracji o bezstronności przez członków komisji 
3. Spotkania z wnioskodawcami – prezentacje planowanych projektów przez pomysłodawców. 
4. Dyskusja i głosowanie dotyczące wniosków złożonych w ramach konkursu i wybór projektów 

rekomendowanych do dofinansowania 
5. Zatwierdzenie sporządzonego protokołu przez Zarząd Operatora Konkursu 

 
Do konkursu grantowego w Gdańsku złożono łącznie 7 wniosków o dofinansowanie. Operator 
lokalny funduszu – Fundacja RC sprawdził wszystkie oferty pod kątem formalnym.  
 
Do drugiego etapu, do oceny merytorycznej skierowano 7 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 dnia 18.10.2021 r. w formule online. Pomysłodawcy prezentowali w 
(dowolny sposób) swoje projekty przed oceniającymi. Każdy z wnioskodawców miał na to 5 min. 
Kolejne 5 min mieli eksperci na ewentualne pytania do i odpowiedzi od przybyłych. 
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 dyskusje w oparciu o ostatnią listę rankingową 
stworzoną w systemie www.witkac.pl ze średniej ocen wszystkich oceniających, zaczynając od 
wniosków z najwyższą liczbą punktów, wybrano jedną ofertę, która otrzymała najwyższą punktację i 
najlepiej zaprezentowała się na spotkaniach online: 
 

1. Projekt pt. „Jeżynowy Ogród” 
Wnioskodawca: Czyściciele 
Głosowanie: 
Za- 3 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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Przeciw - 0 
Wstrzymanie się – 0 

 
Rekomendacje: brak. 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 500 zł 
Przyznana kwota dofinansowania: 4 500 zł 

 
Punktacja pozostałych ofert przedstawiała się następująco: 
 

2. Projekt pt. „Efektywna praca w zespole - TEAMWORK” 
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Babizna  
Głosowanie: 
Za- 1 
Przeciw - 2 
Wstrzymanie się – 0 

 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
3. Projekt pt. „Promowanie Hobby "bez prądu" w Trójmieście - cykliczne spotkania w 

Oliwskim Ratuszu Kultury” 
Wnioskodawca: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER STRATEGICZNYCH "TRÓJMIASTO" 
Głosowanie: 
Za- 1 
Przeciw - 2 
Wstrzymanie się – 0 

 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
 

4. Projekt pt. „Polacy w walce o polskość Gdańska i Pomorza Gdańskiego - cykl wykładów i 
działań popularyzatorskich” 
Wnioskodawca: Fundacja Polski Gdańsk 
Głosowanie: 
Za- 1 
Przeciw - 2 
Wstrzymanie się – 0 
 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
5. Projekt pt. „Moje miejsce na Ziemi” 

Wnioskodawca: Moje miejsce na Ziemi 
Głosowanie: 
Za- 0 
Przeciw - 3 
Wstrzymanie się – 0 

 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
6. Projekt pt. „Warsztaty z projektowania i druku 3D” 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Hackerspace Pomorze 
Głosowanie: 
Za- 0 
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Przeciw - 3 
Wstrzymanie się – 0 

 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
7. Projekt pt. „Utrzymanie Fundacji Kotella w ramach leczenia i opieki nad kotami 

wolnożyjącymi 
Wnioskodawca:  Fundacja Kotella 
Głosowanie: 
Za- 0 
Przeciw - 3 
Wstrzymanie się – 0 

 
Przyznana kwota dofinansowania: 0 zł 

 
 
 
 
 
Podsumowanie 
Komisja grantowa rekomendowała 1 wniosek do dofinansowania na kwotę 4 500 złotych. Tym 
samym została rozdysponowana cała pula środków przeznaczona na dodatkowy nabór wniosków w 
ramach Funduszu Nowy Akumulator Społeczny dla Miasta Gdańska.  
 
 
 
 

Protokół Sporządził/a:  Maria Witecka – Wiese 
Gdańsk, dnia 18.10.2021 
Podpis…………………………………………………………… 
 

Protokół zatwierdził/ a : Łukasz Samborski 
Gdańsk, dnia 18.10.2021 
Podpis……………………………………
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