


Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO 

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości.

Cel szczegółowy 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne 

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym 

Cel szczegółowy 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich 



Planowane rezultaty programu PROO to: 

• Wzrost zaangażowania organizacji obywatelskich w życie publiczne 

• Zwiększenie dynamiki dialogu obywatelskiego w Polsce 

• Znacząca poprawa stabilności działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

• Wzmocnienie organizacji, które dotychczas z uwagi na profil lub specyfikę działalności miały ograniczone 
możliwości korzystania ze wsparcia publicznego 

• Poprawa bieżącej zdolności organizacji obywatelskich do realizacji podstawowych form działalności 

• Wzrost stabilności finansowej organizacji pozarządowych w perspektywie wieloletniej



Priorytet 1.  Zrównoważony rozwój organizacyjny

Dla kogo?
Wsparcie organizacji obywatelskich – całego sektora pozarządowego.

Na co?
Działania misyjne – systematyczną realizację celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja.
Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym np.: wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, 
podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania.
Rozwój porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora 
pozarządowego.

Jaką dotację można uzyskać?
Wartość dotacji: od 100 tys. zł do 700 tys. zł.



Priorytet 2. Kapitały żelazne

Narzędziem gwarantującym długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych organizacji
pozarządowych jest kapitał żelazny.

Kapitał żelazny to środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski
przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło
finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału
żelaznego oraz jego stałe pomnażanie. Istnieje kilka głównych celów tworzenia kapitału żelaznego:
utrzymanie niezależności finansowej:

- rozwój prowadzonych programów i tworzenie nowych,
- zapobieganie okresowej utracie płynności finansowej,
- zastąpienie malejącego źródła istniejących dochodów.



Stworzenie kapitału żelaznego uważane jest zazwyczaj jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji.
Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych,
zewnętrznych źródeł finansowania, pozwala na prowadzenie długoterminowej przemyślanej polityki
finansowej, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji, jak i jej beneficjentom.
Priorytety 2a, 2b i 2c mają na celu wsparcie budowania, dofinansowanie początkowych i rozbudowy 
istniejących i funkcjonujących już kapitałów żelaznych.

Dla kogo?
Wsparcie organizacji pozarządowych przygotowujących się do utworzenia kapitału żelaznego, budujących 
początkowy kapitał żelazny oraz dla wszystkich organizacji pozarządowych już dysponujących kapitałem 
żelaznym, w zależności od priorytetu (a, b lub c).

Na co?
Dotacje przeznaczone na budowę początkowych kapitałów żelaznych, zwiększenie wartości początkowego 
kapitału żelaznego, dokapitalizowanie, czyli zwiększenie wartości istniejących kapitałów żelaznych.



Priorytet 3.  Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Dla kogo?
Dla organizacji strażniczych – organizacji, których celem jest obywatelska kontrola działań władz 
publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, 
rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w 
odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o 
dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności
oraz
mediów obywatelskich – organizacji prowadzących regularną działalność polegającą na publikowaniu 
treści ważnych z punktu widzenia:
społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub 
regionalny,
wyodrębnionych grup społecznych lub branż.



Na co?
Działania statutowe organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
Rozwój instytucjonalny organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, w szczególności: budowanie 
stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i 
finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Jaką dotację można uzyskać?
Wartość dotacji: od 20 tys. zł do 200 tys. zł.
Nie jest wymagany wkład własny.



Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

Dla kogo?
Dla think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku 
(non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie 
ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Na co?
Działania statutowe think tanków.
Rozwój instytucjonalny think tanków, w szczególności: budowanie stabilnych podstaw dalszego 
funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów 
pracy i zarządzania organizacją.

Jaką dotację można uzyskać?
Wartość dotacji: do 300 tys. zł.



Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Dla kogo?
Dla wszystkich organizacji pozarządowych, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich 
celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą 
uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Na co?
Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji 
(tzw. pomoc doraźna)
Pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, regionalnym lub 
w międzynarodowym (tzw. życie publiczne).

Jaką dotację można uzyskać?
Wartość dotacji: do 10 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.



Dziękujemy za udział w spotkaniu

Zapraszamy do współpracy


