










Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2019 



Czym jest FIO?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla
organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty
wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne.
Na realizację Programu co roku przeznaczane jest 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł na
dotacje dla organizacji pozarządowych.



Cel główny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji
pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.



Kto może uzyskać dotację?

• organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym

stowarzyszenia zwykłe) i fundacje, a także kluby sportowe

działające w formie stowarzyszeń;

• koła gospodyń wiejskich;

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

• spółdzielnie socjalne;

• spółki akcyjne i spółki z z.o.o. oraz kluby sportowe

działające w formie spółki non profit.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać
statusu organizacji pożytku publicznego (opp).



Jedna organizacja może złożyć tylko jedną Ofertę!

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają
osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego
konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj. pełnomocnictwa
szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie
wyczerpuje limitu 1 oferty jednostki macierzystej (zarządu głównego) lub
pozostałych oddziałów terenowych.
Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć
maksymalnie 2 dodatkowe oferty.
1 (zarząd główny) + 2 (oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej)



Kto NIE może uzyskać dotacji?

• Podmioty publiczne – np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 
urzędy, agencje publiczne;
• Podmioty gospodarcze – z wyłączeniem organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek non profit;
• Osoby prywatne;
• Partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy 
zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne.
• Podmioty realizujące zadania kończące się w roku 2019 (projekty „dwuletnie”) 
dofinansowane w ramach edycji 2018 FIO, z wyłączeniem operatorów FIO 
regionalnego realizujących projekty w ramach Priorytetu I.



Na co można otrzymać dotację?



Priorytet 2. 
Aktywne społeczeństwo
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach
angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia
aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań
obywatelskich.
Np. projekty mające na celu rozwój wolontariatu; integrację społeczności lokalnej;
wspierające rozwój ekonomii społecznej; realizujące aktywne formy integracji
społecznej.

Przykłady: tworzenie banków czasu, działania na rzecz seniorów/młodzieży/osób
niepełnosprawnych/kibiców, edukacja i integracja społeczności lokalnej wokół
wspólnej aktywności)



Priorytet 3. 
Aktywni obywatele
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się
do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Np. projekty z zakresu edukacji obywatelskiej; wspierania prowadzenia
działań strażniczych i rzeczniczych; bezpośrednie włączanie
beneficjentów w życie publiczne

Przykłady: prowadzenie konsultacji społecznych, tworzenie
gminnych/osiedlowych/wiejskich rad seniorów/młodzieży/pożytku,
działania zachęcające do uczestnictwa w wyborach itd.)



Priorytet 4. 
Silne organizacje pozarządowe

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach
przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich,
w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III
sektora.
Np. zwiększające kompetencje organizacji obywatelskich; rozwiązujące problemy
organizacji pozarządowych.
Przykłady: szkolenia dla innych organizacji, wzmocnienie/rozwój własnej organizacji,
projekty edukacyjne w celu tworzenia nowych organizacji.



Wysokość dotacji:
Od 20 tys. zł do 300 tys. zł. W tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w 

poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.

Termin realizacji zadań:
Od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Możliwość realizacji projektów trwających do 23 miesięcy.

Wymagany wkład własny:
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. NIE JEST TO OCENIANIE



Jak złożyć ofertę?

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie w Generatorze: https://generator.niw.gov.pl/

2.    Nie ma obowiązku dołączania załączników.

Rozpoczęcie naboru wniosków 19 stycznia 2018 r. o godzinie 12.00
Zakończenie naboru 21 stycznia o godzinie 16.15

https://generator.niw.gov.pl/




W przypadku, kiedy Oferent planuje realizację projektu wspólnie z partnerami 
publicznymi lub prywatnymi zastosowanie ma partnerstwo.

W przypadku partnerstwa formalnego niezbędne jest na etapie podpisywania umowy 
o dofinansowanie przesłanie do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) umowy o partnerstwo pomiędzy 
Oferentem a Partnerem/Partnerami.

Umowa o partnerstwo powinna przewidywać, że Partnerzy będą aktywnie 
uczestniczyć w realizacji zadań przewidzianych w ofercie. Umowa określi prawa                      
i obowiązki stron w związku z realizacją zadania publicznego. Umowa musi być 
podpisana przez osoby uprawnione. 
Niedozwolone są przepływy finansowe od Oferenta do Partnera.

Partnerstwo





Oferta wspólna
Możliwe jest złożenie Oferty przez dwa (lub więcej) podmioty uprawnione do udziału w konkursie –
mamy wtedy do czynienia z Ofertą wspólną.

• Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej
samej organizacji.
• Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który
bierze udział w ofercie wspólnej.
• Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie.
• W przypadku złożenia oferty wspólnej udział każdego z Oferentów w całkowitych kosztach zadania
publicznego nie może być niższy niż 10 tys.zł.
• W przypadku oferty wspólnej na etapie podpisywania umowy niezbędne jest dostarczenie umowy
oferty wspólnej między Oferentami.



Koszty kwalifikowalne 

Wydatki w ramach konkursu FIO 2019 są kwalifikowalne, jeżeli są:
• niezbędne dla realizacji projektu,
• racjonalne i efektywne,
• zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu
• udokumentowane,
• zostały przewidziane w budżecie projektu,
• zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie
• zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.



I.A Koszty merytoryczne, w tym koszty promocji – bez limitu.
Wszystkie koszty związane z merytoryczną realizacją zadania.

I.B Rozwój instytucjonalny własnej organizacji – do 20% dotacji.
Działania związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji. 
Nie muszą to być wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. 
Działania tego mogą obejmować m.in.:
• podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie 
bazy członkowskiej;
• zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów nakierowanych na poprawę 
standardu realizacji misji.

II. Koszty administracyjne – do 25% kwoty dotacji.
Koszty obsługi zadania publicznego (księgowość, koordynacja).



Ocena formalna

Istnieje możliwość odwołania od wyniku oceny do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,   
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. 



Ocena merytoryczna – nowe kryterium 
ogólna ocena projektu 



Ocena merytoryczna 



• Każda oferta oceniana jest przez dwóch ekspertów

• W przypadku stwierdzenia, że złożona oferta jest niezgodna z celem ogólnym
lub celami szczegółowymi Programu oferta nie podlega dalszej ocenie
merytorycznej

• Oferentom nie przysługuje odwołanie od wyników oceny merytorycznej
i strategicznej



Ocena strategiczna 



Jak wypełnić ofertę? 

Oferta w FIO 2019 składana jest na dotychczas obowiązującym wzorze.

I. Część – Rodzaj, tytuł oraz termin zadania. 
II. Część – Dane Oferentów
III. Część – Informacja o sposobie reprezentacji Oferentów wobec administracji 

publicznej  







Oświadczenia



Harmonogram konkursu



FIO@niw.gov.pl

kontakt@niw.gov.pl

Infolinia 601 901 285 w godzinach 10:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

Źródła informacji 

mailto:FIO@niw.gov.pl
mailto:kontakt@niw.gov.pl


www.ngo.leszno.pl

Tel. 65 529 54 03

ngo@leszno.pl

Dyżury doradcze 

Od 14 do 18 stycznia zapraszamy na dyżury doradcze w godzinach 12:00 – 15:00

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Aleje Jana Pawła II 21 a
64-100 Leszno 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:ngo@leszno.pl

