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Treść uwagi
Uzasadnienie
Zgodnie z regulaminem operatorzy będą odpowiedzialni m.in. za
„prowadzenie działań animacyjnych”. Zwrot ten powinien zostać wyjaśniony
w regulaminie. Ponadto, naszym zdaniem rola operatora powinna polegać
wyłącznie na dystrybuowaniu dotacji i promowania konkursu w
społecznościach lokalnych.
W regulaminie bardzo wąsko określono krąg podmiotów, które mogą
korzystać z mikrodotacji przyznawanych przez operatorów regionalnych.
Obecne zapisy regulaminu wykluczają organizacje pozarządowe działające
dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy samopomocowe i nieformalne, w których
działają osoby, które jednocześnie pełnią funkcję członka zarządu lub komisji
rewizyjnej w innych lokalnych organizacjach. Naszym zdaniem z mikrodotacji
powinny móc korzystać organizacje pozarządowe niezależnie od czasu, w
jakim działają, oraz grupy samopomocowe i nieformalne niezależnie od tego,
czy ich członkowie działają w innych organizacjach.

Jak wykazano w diagnozie PROO małe organizacje
działające lokalnie doświadczają szeregu
problemów utrudniających im rozwój. Z diagnozy
nie wynika, że organizacjom, które działają dłużej
jest łatwiej niż organizacjom powstałym niedawno.
Organizacje powinny mieć zatem równy dostęp do
środków na działania lokalne niezależnie od tego,
jak długo działają. Ponadto ograniczenie środków
dla organizacji już działających może wpłynąć na
osłabienie tych organizacji, które mają już dorobek i
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rozpoznawalność w społeczności lokalnej oraz
wpłynąć na konfliktów w lokalnych społecznościach.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na to, że
wykluczenie możliwości udziału w konkursie grup
nieformalnych, w skład których wchodzą osoby
pełniące funkcje w innych organizacjach, stanowi
realne ograniczenie konstytucyjnej wolności
zrzeszania się. Obywatele mogą być członkami
wielu grup i organizacji. Procedury konkursowe nie
powinny zatem dyskryminować grup
nieformalnych i samopomocoowych, w których
działają najaktywniejsi mieszkańcy lokalnych
społeczności.
Takie zapisy regulaminu mogą doprowadzić również
do powstawania pozornie nowych organizacji,
utworzonych przez społeczników, aby zdobyć środki
finansowe dla lokalnej społeczności.
Czas realizacji projektów jest bardzo krótki. Jeśli operator będzie miał 11
Czas realizacji przez operatorów powinien zostać
miesięcy na przeprowadzenie konkursu, to na realizację zadania z
przedłużony. Dzięki temu wydłużyłby się czas
mikrodotacji pozostanie nie więcej niż 4 lub 5 miesięcy. W okresie
realizacji mikrodotacji. Czas ten mógłby wynosić do
wakacyjnym realizacja działań w społecznościach lokalnych jest utrudniona ze roku, dzięki czemu możliwe byłyby działania
względu na okres urlopowy i prace w gospodarstwach. W praktyce organizacje prowadzone jesienią i zimą, kiedy osoby
korzystające z mikrodotacji będą miały czas na realizację zadania tylko późną
mieszkające na wsi lub w małych miejscowościach
wiosną i we wrześniu.
mają więcej czasu. Przykładowo możliwe byłoby
organizowanie wydarzeń lokalnych wokół Świąt
Bożego Narodzenia.
Nie jest jasne zdanie „W ramach kategorii nie mniej niż 50 dotacji musi być
Czy oznacza to, że grupy nieformalne otrzymają
przeznaczone na realizację inicjatyw grup nieformalnych oraz mikrodotacje”.
wsparcie w innej formie niż mikrodotacja? Jeśli tak,
to jakiej?
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Kryterium szczegółowe nr 4 jest niejasne.

Nie wiadomo o jakich (czyich) członków chodzi –
członków oferty? partnerów (wtedy nie „jej” ale
„jego”), członków organizacji?
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Kryterium szczegółowe nr 3 nie odpowiada specyfice konkursu na operatorów
regrantingu

Regranting polega na finansowaniu wniosków
innych organizacji i grup. Organizacja ubiegająca się
o to, aby być operatorem konkursu, w momencie
złożenia wniosku nie może określić wpływu na
organizacje, „trwałości rezultatów” ani „jakości
środków mających na celu upowszechnaianie
rezultatów”. Będzie to bowiem zależało od tego,
jakie wnioski złożą organizacje w konkursie na
mikrodotacje.
Warto, aby inicjator konkurs zaproponował
przemyślane wskaźniki, które mogłyby wykorzystać
wnioskujące organizacje. Dzięki temu, łatwiejsza
będzie ocena wniosków przez ekspertów. Przy
obecnych zapisach regulaminu, każdy z wniosków
będzie zawierał inne wskaźniki, trudne do
zweryfikowania zarówno na etapie oceny wniosku
jak i jego rozliczenia.
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W kryterium szczegółowych nr 4 pojawia się „partnerstwo nieformalne”.

Nie wiadomo, na czym polega i czy będzie tak samo
oceniane jak partnerstwo formalne.
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Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego powinien stanowić

Organizacje powinny mieć możliwość zapoznania się
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załącznik do regulaminu.

z nim zanim przystąpią do konkursu.

Wzór oferty nie odpowiada specyfice konkursu na operatorów regrantingu

Regranting polega na finansowaniu wniosków
innych organizacji i grup. Organizacja ubiegająca się
o to, aby być operatorem konkursu, w momencie
złożenia wniosku dysponuje ograniczonymi
informacjami. Powinno dostosować się formularz
wniosku do koncepcji regrantingu.
Przykładowo, organizacja ubiegająca się o to, aby
być operatorem konkursu, w momencie złożenia
wniosku nie wie, jakie działania będą
podejmowane, jaka będzie ich grupa docelowa oraz
jaka nastąpi zmiana społeczna.

Propozycje obszarów tematycznych, do których mógłby ograniczony zostać przedmiot konkursu w ramach ścieżki: Regranting tematyczny i regionalny
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