
SPRAWOZDANIE Z DRUGIEGO ROKU PRAC 

III KADENCJI RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

I. Zrealizowane zadania  

1. Realizując działania konsultacyjne Rada dyskutowała i zaopiniowała pozytywnie (w drodze 
uchwał) „Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Samorządu Województwa z 
Organizacjami Pozarządowymi za 2016 roku” oraz „Sprawozdanie z wieloletniego programu 
współpracy”. Rada zaproponowała kilka zmian do sporządzanych sprawozdań, które będą 
miały zastosowanie od 2017 roku, a których celem jest większa precyzja dokumentów i ich 
większa przydatność, również dla organizacji z regionu, m.in. zmiana struktury sprawozdań – 
dodanie elementu wprowadzającego w postaci podsumowania najważniejszych działań i 
osiągnięć danego roku oraz wprowadzenie spisu treści; rozszerzenie w sprawozdaniu 
informacji o efektach poszczególnych konkursów z naciskiem na liczbę osób, które wzięły 
udział w projektach; dodanie do sprawozdania informacji o działaniach RDPP w danym roku 
oraz o działaniach Sejmiku NGO w danym roku. 
  

2. Rada przeprowadziła, w porozumieniu z Wydziałem Analiz i Ewaluacji w Departamencie 
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego dwa badania ewaluacyjne związane z 
korzystaniem ze środków unijnych przez organizacje pozarządowe: 
 

a. „Bariery i trudności w aplikowaniu o środki RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje 
pozarządowe”. Przeprowadzenie badania pozwoliło na zweryfikowanie faktycznego 
zainteresowania funduszami wśród kujawsko-pomorskich organizacji, skuteczności 
organizacji w aplikowaniu o środki unijne, jak i na określenie głównych barier i 
problemów w ubieganiu się o środki RPO. W badaniu mowa jest także o największych 
trudnościach w aplikowaniu o środki UE w ocenie organizacji pozarządowych, o 
liczbie i charakterze projektów partnerskich z udziałem NGO oraz o tym jak 
organizacje oceniają przydatność i działanie punktów informacyjnych o funduszach 
europejskich. Nie zabrakło również rekomendacji zmian i usprawnień systemu. 
Raport z badania dostępny jest tutaj >>, a z bliższymi informacjami o jego 
przeprowadzeniu i z prezentacją z badania można zapoznać się tutaj >>; 

b. „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”. 
Badanie weryfikuje stopień i stan włączenia strony publicznej i niepublicznej (w tym 
organizacji pozarządowych) w programowanie, wdrażanie i monitorowanie 
Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. 
Dodatkowo zweryfikowano jak poszczególne grupy partnerów, w tym 
przedstawiciele NGO, oceniają możliwość wpływania na działania Komitetu, 
współpracę z innymi grupami partnerów oraz z Instytucją Zarządzającą Programem. 
W podsumowaniu badania znalazło się kilka rekomendacji zmian. Raport z badania 
dostępny jest tutaj >>, a szczegóły dotyczące jego przygotowania oraz prezentacja 
podsumowująca wyniki dostępne są tutaj >>. 

Członkowie RDPP zgłosili propozycje ww. badań do Wydziału Analiz i Ewaluacji, uczestniczyli 
w tworzeniu ram i zakresu badań, weryfikowali narzędzia badawcze i pierwsze wersje 
raportów jak i upowszechniali udział w badaniu wśród organizacji pozarządowych. 
 

3. Rada wystosowała list do Zarządu Województwa w sprawie zaniechania żądania wersji 
papierowej ofert, składanych w otwartych konkursach ogłaszanych przez Samorząd 
Województwa. W rezultacie ustalono, że aby zaproponowane przez Radę rozwiązanie było 

http://federacja-ngo.pl/upload/file/Perspektywa-2014-20/AA_Raport_dostepnosc_RPO_dla_NGO_10-2017.pdf
http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/raport-z-badania-dostepnosci-rpo-wk-p-dla-organizacji-pozarzadowych,1507,l1.html
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Perspektywa-2014-20/BB_Raport_koncowy_Zasada_partnerstwa_12-2017.pdf
http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/badanie----zakres-i-formy-realizacji-zasady-partnerstwa-w-ramach-rpo-wk-p-2014-2020-,1581,l1.html


możliwe, niezbędne jest dostosowanie generatora ofert do wymogów stawianych przez 
Elektroniczny Obieg Dokumentów („M-dok”) obowiązujący w Urzędzie Marszałkowskim i 
wprowadzenie do niego rozwiązania „elektronicznego archiwum”. Wprowadzenie 
uproszczeń zostało przełożone na kolejny rok. 
 

4. Z inicjatywy Rady do regulaminów konkursów ofert ogłaszanych w 2017 roku wprowadzony 
został wymóg zapewnienia dostępności działań dla osób z niepełnosprawnościami w każdej 
ofercie składanej w konkursie. Wymóg ten ma charakter kryterium dostępu, co oznacza, że 
oferent musi zapewnić osobom z niepełnosprawnościami możliwość pełnego uczestnictwa w 
danym projekcie lub ewentualnie uzasadnić, dlaczego takie udogodnienia są niemożliwe. 
 

5. Na przełomie września i października 2017 roku Rada przeprowadziła ankietyzację wśród 
organizacji z regionu pytając o opinie, ale też o pomysły jak w kolejnym roku ma wyglądać 
współpraca samorządu województwa z NGO. Powstał formularz 14 pytań koncentrujących 
się m.in. na zasadach i zakresie konkursów, stosowaniu umów wieloletnich na realizację 
zadań, zakresie i charakterze Forum NGO czy kampanii „1% dla regionu”. Większość pytań 
miała charakter otwarty, a odpowiadający mógł wypowiedzieć się tylko w tych sprawach, 
które są dla niego istotne. Pytania dotyczyły różnych kwestii: od przekrojowych, jak reguły 
obowiązujące w konkursach czy tematyka szkoleń dla organizacji, po techniczne dotyczące 
np. niezbędnych usprawnień w Generatorze ofert czy zawartości newslettera dla NGO. 
Materiał był bardzo szeroko promowany, a zebrane opinie NGO posłużyły m.in. do 
kształtowania kolejnego programu współpracy samorządu regionu z organizacjami. 

 
6. Rada podjęła uchwałę dot. pozytywnej opinii dla projektu „Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. 
Elementem uchwały jest wskazanie kilku zmian i propozycji do realizacji w 2018 roku, m.in. 
podjęcie prac nad utworzeniem wojewódzkiego funduszu pożyczkowego dla organizacji 
pozarządowych; aktywne włącznie kujawsko-pomorskich NGO w konsultacje zasad i wymiaru 
współpracy z Samorządem Województwa poprzez (1) uwzględnienie podczas Forum 
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku elementu 
konsultacji programu współpracy na kolejny rok, oraz (2) wprowadzenie wymogu dla 
organizacji korzystających z dotacji województwa wypełniania ankiety dotyczącej współpracy 
z samorządem województwa (ankieta będzie elementem sprawozdania z realizacji zadania 
publicznego); uzupełnienie niektórych konkursów o tematykę związaną ze 100-leciem 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.  
 

II. Zagadnienia na którymi praca nie została zakończona w 2017 roku: 
a. minimalny poziom dofinansowań w konkursach ogłaszanych przez Samorząd 

Województwa. Rada poszukuje rozwiązania, które ureguluje kwestię maksymalnych 
„cięć” wartości dofinansowania przez komisje konkursowe. Wcześniej, w 
przedmiotowej sprawie stanowisko przyjął Sejmik Organizacji Pozarządowych 
Województwa, skierowane też do RDPP, aby dla ofert kierowanych do podpisania 
umowy przyjąć minimalny poziom dofinansowania na poziomie 70% kwoty 
wnioskowanej. 

b. wprowadzenie wymogu „zasięgu regionalnego” w ofertach składanych w konkursach 
ogłaszanych przez Samorząd Województwa. Rada poszukuje rozwiązania, które 
ureguluje kwestię „wymiaru regionalnego” dofinansowanych ofert, aby poszczególne 
wnioski służyły społeczności województwa, a nie wąskim grupom odbiorców.   

 
III. Reprezentowanie RDPP 
 



1. Udział przedstawicieli Rady w spotkaniach Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 
Publicznego, 

2. Udział przedstawicieli Rady w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej, 
3. Udział w uroczystościach wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, 
4. Udział w Wojewódzkim Forum Organizacji Pozarządowych, 

 
IV.  Terminy posiedzeń 

W roku 2017 odbyły się  4 posiedzenia Rady w terminach: 27.02.2017, 04.04.2017, 16.05.2017 oraz 
10.10.2017. Pomiędzy posiedzeniami RDPP odbyły się cztery spotkania Prezydium Rady. 


