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Na podstawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, który został przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r., określona została kwota 60 mln zł, która może być 

wydatkowana corocznie na realizację Programu FIO. W ramach otwartego konkursu ofert FIO 2016 

projekt pn. „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu 

na płeć” został dofinansowany jako jedno z 470 zadań publicznych. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO w 2016 r., który został przyjęty 29 lipca 2015 r. przez ówczesnego 

sekretarza stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pana Jarosława Dudę ocena merytoryczna 

dokonywana jest przy wsparciu ekspertów. Zadaniem tej oceny jest wyłonienie ofert, które w 

najwyższym stopniu spełniają kryteria merytoryczne. 

Co do zasady każda złożona oferta jest oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. 

Instytucja Zarządzająca na podstawie wyrażonych w punktach opinii ekspertów, ustala listę 

rankingową projektów proponowanych do dofinansowania. Oferta Fundacji Autonomia uzyskała 

bardzo wysoką punktację w związku z czym uzyskała dofinansowanie. 

Oferty w konkursie FIO 2016 oceniane były przez ekspertów wyłonionych przed 2016 r. W ramach 

przygotowań do konkursu FIO 2017 w miesiącach lipiec – sierpień br. przeprowadzono nowy nabór 

ekspertów. 

Eksperci – przy użyciu karty oceny, która jest podstawowym narzędziem ich pracy – oceniają cele 

statutowe i doświadczenie organizacji opierając się na treści ofert składanych przez organizacje. Karta 

oceny uwzględnia m.in. pytania odnoszące się do celów statutowych (Czy działania przewidziane w 

projekcie są zgodne z zakresem działalności odpłatnej i/lub nieodpłatnej, zawartych w statucie 

organizacji?) oraz doświadczenia (Doświadczenia Oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych 

projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia)). Cele i doświadczenie nie są weryfikowane w 

inny sposób. 

Jednocześnie informuję, iż 9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązał 

umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania 

w ramach Programu FIO na lata 2014-2020. Powodem rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym były naruszenia, jakie stwierdzono, w trakcie realizowanego przez Fundację 

zadania. 


