


Fundusze na realizację działań 

statutowych organizacji



Program COVID-19 
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych 

w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19



Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających 

pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, 

a składane wnioski są rozpatrywane na bieżąco. 



Priorytet 1

Działania wspierające 

Przykładowe inicjatywy do zrealizowania:

Projekty dotyczące zaopatrywania społeczności lokalnej w materiały związane
z zapobieganiem zarażeniom (np. szycie i dystrybucja masek, dystrybucja
materiałów informacyjnych)

Organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej (np. na rzecz seniorów, osób
niepełnosprawnych, osób pozostających na kwarantannie, organizacja
i wspieranie pomocy sąsiedzkiej)

Zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla dzieci i młodzieży (np. szkolenia
internetowe zajęcia pozaszkolne w formie zdalnej)

Organizacja działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem internetu, (np.
wspieranie edukacji online, wspieranie inicjatyw kulturalnych)

Wsparcie podmiotów administracji publicznej w realizacji zadań



Priorytet 2

Bezpieczeństwo NGO



Organizacja musiała odwołać szkolenia stacjonarne,
ale chce za to przeprowadzić webinaria oraz
opracować podręcznik którego wcześniej nie
planowała

Przygotowanie wirtualnej wycieczki

Przygotowanie wirtualnego szkolenia

Zorganizowanie koncertu w zamkniętym studio

U W A G A !

Działania muszą być w tym samym obszarze merytorycznym, co  
działania odwołane



Przeszkolenie osoby do prowadzenia księgowości
(np. e kurs księgowości)

Wynagrodzenia dla osób obecnie zatrudnionych w
organizacji – TYLKO JEŻELI WYKORZYSTANE
ZOSTAŁY DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA
WYNAGRODZEŃ, nie finansuje się nowych etatów

Koszty związane ze zleceniem wykonania zadań na
zewnątrz – w związku z brakiem kadry/
wolontariuszy



Zakup laptopów, telefonów, drukarek do pracy w domu

Zakup programów do webinariów



Wynajem lokalu, czynsz, media itd. 

U W A G A !

We wniosku musi być uzasadnienie, co stało się ze środkami 
zaplanowanymi na ten cel



Beneficjenci

• Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia
(w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje

• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

• Spółdzielnie socjalne

• Koła gospodyń wiejskich

• Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie



Terminy i sposób składania wniosków

• Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r. do wykorzystania
środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Wnioski składane za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: 
https://generator.niw.gov.pl/



Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO –

Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.



Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego

organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału

tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.



W ramach otwartego konkursu 

organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

POMOC DORAŹNA:

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku

wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na

skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych.

ŻYCIE PUBLICZNE: 

Pokrycie kosztów uczestnictwa pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji

w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także

międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub

związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

CZŁONKOSTWO:

Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje

pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek

członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach

wynikających z członkostwa w organizacji).

Dotacja celowa może wynieść do 10 000 zł 



Ważne informacje

Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej.

Nie mogą również służyć do realizacji zadań o charakterze projektowym.

Przyznawane dotacje stanowią ,,ostatnią deskę ratunku”. Dlatego żeby dostać
dofinansowanie musicie wykazać we wniosku, że nie macie możliwości
sfinansowania z innych źródeł wydatków, które zaplanowaliście we wniosku.

Wnioskodawca musi również potwierdzić swoją wiarygodność zawierając we
wniosku informacje o dotychczasowej działalności, zrealizowanych projektach oraz
rekomendacjach.



Beneficjenci

• Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia
(w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje

• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

• Spółdzielnie socjalne

• Koła gospodyń wiejskich

• Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
o sporcie



Najważniejsze informacje

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków

Realizacja zadania musi się zakończyć w 2020 r.

Wnioski składane za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: 
https://generator.niw.gov.pl/



Program COVID-19 a PROO PRIORYTET 5 

(wsparcie doraźne) - różnice

Na przykład:

Pokrycie kosztów wynikających
z trwającego stanu epidemii
COVID-19, np. zakup sprzętu
niezbędnego do prowadzenia
pracy zdalnej, zakup materiałów
niezbędnych do przetrwania
organizacji

Pokrycie kosztów wynikających z
sytuacji nagłych innych niż wynikające
z trwającego stanu epidemii COVID

Projekty mające na celu
poprawę sytuacji organizacji w
związku ze stanem epidemii
(np. wydawanie posiłków)

• Naprawa uszkodzonych sprzętów
lub ich zakup (np. złamanej drabiny
strażackiej, popsutego samochodu)

• Drobne remonty pomieszczeń
uszkodzonych w wyniku sytuacji
losowych (np. zalanie, pożar,
wichura)

• Sfinansowanie kosztów, które
powstały w wyniku sytuacji losowych
niewynikających z COVID-19 (np.
wycofanie się sponsora)



Program Aktywni Obywatele –

Fundusz Krajowy, Projekty sektorowe



Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

- konkurs na projekty sektorowe dla organizacji

Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).

OBSZAR 4. 

Wsparcie sektora obywatelskiego 

Działania mające na celu wzmocnienie organizacji i ruchów obywatelskich,

tworzenie przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania oraz podniesienie

jakości oferowanych przez nie usług.

Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.



Dotacje można otrzymać na pięć typów działań:

• świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój 

instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich

• monitoring prawa

• rzecznictwo praw i interesów,

• zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora 

obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,

• badania, analizy, opinie i ekspertyzy.



Beneficjenci

Organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki 

non-profit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.

Kwota, którą można uzyskać:

• minimalna kwota dotacji: 25 000 euro, 

• maksymalna kwota dotacji: 125 000 euro 



Ważne informacje

• Projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy

• Wnioski wstępne: należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. (12:00) 

• Wnioski pełne: przyjmowane będą do 26 października 2020 r. (12:00)

• Wnioski należy składać na stronie: www.aktywniobywatele.org.pl



Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

Fundacja im. Stefana Batorego uruchomiła Fundusz

Solidarnościowy Działaj Dalej, wspierający organizacje

społeczne.



Koszty działań statutowych:

W ramach otwartego konkursu 

organizacje mogą uzyskać wsparcie na

 koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej 

stanowiącej źródło dochodu dla organizacji) 

 koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.)

 zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do 

pracy zdalnej

 środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; 

 zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, 

opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.



Beneficjenci
O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania

w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019

otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku

z pandemią:

 mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie 

kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania

 są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań 

projektowych

 starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe 

potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/demokracja-w-dzialaniu/


Ważne informacje

➢Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do
30 listopada 2020 r.

➢ Dotacje w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł. Z dotacji można będzie
pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych
(zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak
nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).

➢ Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020
roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów
poniesionych przed przyznaniem dotacji.

➢ Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od
złożenia wniosku.

➢ Wnioski są przyjmowane drogą mailową na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl

mailto:solidarnosciowy@batory.org.pl


Gdzie szukać informacji?

www.ngo.leszno.pl

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


Źródła finansowania –
cykliczna broszura



Broszura z naborami 
ciągłymi



Fundacje korporacyjne




