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Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powstał w 2017 r. i jest pierwszą w historii Polski 

agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, 

działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 

Służymy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.
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NOWE FIO 2021-2030

Czym jest NOWEFIO?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (obecna edycja = NOWEFIO) 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 80 mln zł.

PRIORYTET 1

Mikro-inicjatywy

PRIORYTET 2

Organizacje obywatelskie na
rzecz dobra wspólnego

PRIORYTET 3

Organizacje obywatelskie
w życiu publicznym

PRIORYTET 4

Wzmocnienie kompetencji
organizacji obywatelskich



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 jeżeli zysk przeznaczają na cele statutowe;

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

• spółdzielnie socjalne;

• spółki akcyjne i spółki z z.o.o. oraz kluby sportowe działające w formie spółki non profit.

• oddziały terenowe/okręgowe nie posiadające osobowości prawnej, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj. 

pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

FIO 2014-2020



Atuty FIO

Wysokość dotacji:

Od 50 tys. zł do 400 tys. zł.    (Priorytety 2-4) 

Termin realizacji zadań:

Od 12 do 36 miesięcy

Wymagany wkład własny:
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 

Najbliższy konkurs – jesień 2021 r.
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Program 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





Priorytety PROO:

1. Zrównoważony rozwój organizacyjny.

1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

1b. Dotacje na wkład własny.

1. Kapitały żelazne.

2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych.

2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych.

2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych.

3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

5. Wsparcie doraźne:

- pomoc doraźna                                                            
- życie publiczne
- członkostwo 

Mikrodotacja: 10 tys. Rekrutacja w trybie 
ciągłym do 30 listopada br. lub do wyczerpania 
środków



Beneficjenci PROO

• Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia 
(w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji 
pozarządowych posiadające osobowość prawną

• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego

• Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku 
oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

• Spółdzielnie socjalne

Dodatkowe kryteria udziału

Priorytet 3 i Priorytet 4 Programu PROO dedykowane są organizacjom, których dotychczasowa działalność 
pozwala na zakwalifikowanie ich jako media obywatelskie, organizacje strażnicze, think tanki



Głównym celem PWRUL jest rozwój edukacji 
dorosłych w formie grundtvigiańskich
uniwersytetów ludowych przez wzmacnianie 
potencjału instytucjonalnego placówek, 
podnoszenie jakości ich działalności 
programowej, zwiększanie zasięgu i 
dostępności ich oferty edukacyjnej oraz 
wsparcie działań zmierzających do 
zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej 
podmiotowości w polskim systemie edukacji. 



Priorytety Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych:

Priorytet 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy 
stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą 
rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie 
umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów 
zarządzania.

Priorytet 2 – wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową placówkę, prowadzących działalność 
oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej oraz organizacji, które zamierzają reaktywować 
działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu ludowego.

Planowany konkurs: jesień 2021 

Priorytet 3 – wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4 – wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych, których zadaniem będzie 
tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.

Planowany konkurs: jesień 2021 
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Program jest nową formą wsparcia dla 
organizacji harcerskich, będących ważnym 
partnerem państwa w działaniach na rzecz 

rozwoju i wychowywania młodych ludzi. 
Działalność harcerska jest prowadzona 

według systemu wychowania, 
nawiązującego do dorobku światowego 

skautingu i polskiego ruchu harcerskiego. 
Dzięki temu stwarza możliwość 

wszechstronnego, nowoczesnego i 
harmonijnego rozwoju fizycznego, 
intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznego i duchowego dzieci i 

młodzieży.



Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

• Diagnoza: Organizacje harcerskie nie dysponują wystarczającym zapleczem infrastrukturalnym oraz stabilnymi źródłami 
finansowania, brakuje także przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego

• Cel: Wzmocnienie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w wychowaniu młodych ludzi

• Wsparcie zostanie przeznaczone na równoczesną realizację następujących zadań:

1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: kształcenie wychowawców i osób 
niepełnoletnich, projekty wychowawcze

2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich: wzmocnienie potencjału technicznego dla skutecznej realizacji działań, 
zapewnienie nowoczesnych usług i materiałów, powołanie Rady Organizacji Harcerskich



Zakłada się realizację ponad 140 tys. projektów harcerskich, zaangażowanie ponad 10 tys. 
wolontariuszy

Wnioskodawcami i beneficjentami mogą być zarządy centralne poszczególnych organizacji 
harcerskich

Wsparcie uzyska ponad 200 tys. harcerzy i instruktorów harcerskich

Budżet Programu wynosi 197 mln zł
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Cel strategiczny

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających 
do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. 

Cele operacyjne

• wzrost liczby wolontariuszy angażujących się w sposób trwały w działania wolontariatu długoterminowego (40 000 osób);

• wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami (38 200 
koordynatorów z 5800 placówek);

• zwiększenie liczby organizatorów wolontariatu współpracujących w sposób długoterminowy z wolontariuszami oraz 
rozwijających lokalną politykę w zakresie funkcjonowania wolontariatu (20 000 osób z 5800 placówek);

• pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i 
włączania się obywateli w działania ochotnicze (12% wzrost zainteresowania wolontariatem w społeczeństwie).

Konkursy

• Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu 

• Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu                    



Program Polski Inkubator Rzemiosła

Cele:
1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego i organizacyjnego samorządu gospodarczego rzemiosła.
2. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego i społecznego rzemiosła.
3. Wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych z podmiotami z sektora publicznego, przedsiębiorstw i 
pozarządowego.

Konkurs: jesień 2021 

NOWE PROGRAMY



Program Polski Inkubator Rzemiosła

Dla kogo?

Polski Inkubator Rzemiosła skierowany jest do organizacji rzemieślniczych.

Na co będzie można przeznaczyć środki?

• doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny
• zakup oprogramowania specjalistycznego służącego do realizacji zadań statutowych przez organizacje rzemieślnicze
• organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół 

podstawowych
• organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
• specjalistyczne szkolenia zawodowe dla wyróżniających się uczniów rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rzemiosła)
• organizację festynów, gier terenowych i innych wydarzeń promocyjnych
• doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
• konsultacje i szkolenia dla pracowników i członków organizacji rzemieślniczych

NOWE PROGRAMY



Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na 

lata 2020-2030

Cel

promowanie nawiązywanie kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią, promowanie solidarności 
i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski

Priorytety:
1. Wsparcie istniejących domów spotkań.
2. Uruchomienie nowych domów spotkań.

Konkurs: w przygotowaniu 

NOWE PROGRAMY
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Dziękuję za uwagę!


