
Fundusze Europejskie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych





Plan prezentacji: 

• Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

• Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

• Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój

• Przedstawienie oferty pożyczek dla organizacji pozarządowych 

• Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych
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Sieć Punktów 
Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
(PIFE) 

koordynowana przez
Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej



5

Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl


PIFE – FORMY USŁUG
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



Co kryje się pod nazwa Organizacja pozarządowa (NGO)

STOWARZYSZENIE FUNDACJA
KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI 

WYZNANIOWE

INSTYTUCJE OTOCZENIA 
BIZNESU

PES/OWES
INSTYTUCJA RYNKU 

PRACY

LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA 
RYBACKA

PARTNERZY SPOŁECZNI
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Planowane nabory z RPO WL

Działania Termin naborów Alokacja środków

Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie

od 30.04.2020 r. do 
22.07.2020 r.

10 814 179,86 PLN

Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne

od 25.02.2020 r. do 
30.12.2020 r.

28 800 832,20 PLN,

Działanie 12.1 Edukacja 
przedszkolna 

od 24.03.2020 r. do 
30.12.2020 r.

19 678 707,004 PLN
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Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Kto może składać wnioski?

• Instytucje pomocy i integracji społecznej,

• Instytucje rynku pracy,

• Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

• Podmioty reintegracyjne,

• Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/pomocy i 
integracji społecznej,

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym 
jednostki pomocy społecznej,

• PFRON,

• Ochotnicze Hufce Pracy,

• Centra aktywności lokalnej,

• Podmioty ekonomii społecznej.
12



Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

• Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

• Runda konkursowa trwa 21 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. 
Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty 
środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

• Wnioski można składać w terminie od 30.04.2020 r. do 22.07.2020 r.

13



Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację
oraz reintegrację społeczno-zawodową. Programy na rzecz społeczności
marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na
obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja
programów aktywności lokalnej.

• Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej
realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

• Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu wynosi 85%. 

• Minimalna wartość projektu: ok. 431 240,00 PLN (100.000 EUR)

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
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Działanie 11.1 Aktywne włączenie

Dodatkowe informacje

• Punkt kontaktowy RPO Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Obywatelska 
4, 20-092 Lublin, pokój nr 330 

• Adres e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl, punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

• Konsultacje telefoniczne pod numerem tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491

• https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/aktywne-
wlaczenie-rplu-11-01-00-ip-02-06-001-20/
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Kto może składać wnioski?

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

• podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki 
wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki 
specjalistycznego poradnictwa;

• Centra Aktywności Lokalnej;

• organizacje pozarządowe;

• podmioty ekonomii społecznej;
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Projekty w zakresie:

• Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój
i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu 
zamieszkania.

• Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi 
społeczne w społeczności lokalnej:

- środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

- dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

• Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego,
w tym treningowego i wspieranego.

• Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego.
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu wynosi 85%.

• Minimalna wartość projektu, zgodnie z kryterium ogólnym : Wartość 
dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR 
wyrażona w PLN. 

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Dodatkowe informacje

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Punkt Kontaktowy EFS, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 

W sprawach dotyczących Działania 11.2 informacje udzielane są pod
nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod 
adresem efs@lubelskie.pl.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/11-2-uslugi-
spoleczne-i-zdrowotne-11/
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

Kto może składać wnioski?

• podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i 
niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania 
przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

• inny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w 
partnerstwie z ww.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

• Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

• Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych 
deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji 
społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu wynosi 85%.

• Minimalna wartość projektu/dofinansowania projektu jest wyższa niż 
równowartość 100 000 EUR wyrażona w PLN.

• Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest podzielony na rundy.

Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund 
konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach konkursu.
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Dodatkowe informacje

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Punkt Kontaktowy EFS, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, pokój nr 1 

W sprawach dotyczących Działania 12.1 informacje udzielane są pod nr tel. 800 
888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod 
adresem efs@lubelskie.pl.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/12-1-edukacja-
przedszkolna-4/
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój
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Planowane nabory z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

anulowany

Działanie Termin naboru Alokacja środków

Działanie 2.10 Wysoka jakość 
systemu oświaty

od 01.06.2020 do 13.07.2020 46 750 000,00 zł

26

W związku z planowanym przesunięciem środków na działania związane z minimalizowaniem 
negatywnego wpływu epidemii COVID-19 oraz z uwagi na szkoleniowo-doradczy charakter 
wsparcia zaplanowanego w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i 
doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej jako 
Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 PO WER zdecydowało o 
anulowaniu przedmiotowego konkursu z dniem 30 czerwca 2020 r.



Planowane nabory z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój

Działanie Termin naboru Alokacja środków

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne

od 25.05.2020 do 

31.07.2020

90 000 000 zł 
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Działanie 4.1 Innowacje społeczne

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza 
projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej 
warunki:

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami 
innowacji (uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany 
funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć 
referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.
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Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z 
ASD) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni 
innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100 %

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz 
studentów z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie 
wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z 
niepełnosprawnością.

Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni 
zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację innowacji do praktyki 
uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania – dokumencie, który 
stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
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Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Dodatkowe informacje
Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-23/
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Pożyczki z TISE dla Organizacji 
pozarządowych (NGO)

KONTAKT Z TISE:
PION NGO/PES

22 636 07 40 wew. 33, 35, 42
pes@tise.pl
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Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw 
społecznych

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego, w 
szczególności:

• zakupu aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;

• inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie wartości aktywów własnych 
organizacji), wsparcie działalności bieżącej, np. przeprowadzenia remontu, 
adaptacji;

• utworzenie nowych miejsc pracy.

https://tise.pl/offers/pozyczka-tise-easi-na-rozwoj-przedsiebiorstw-spolecznych /
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Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw 
społecznych

Z pożyczki może skorzystać przedsiębiorstwo społeczne spełniające następujące 
kryteria:
– prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku 
publicznego;
– ma jako podstawowy cel osiągniecie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, 
przed celami związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku – oferuje produkty i 
usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi działalność w sposób 
ukierunkowany na realizację celu społecznego;
– jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizacje celów 
społecznych oraz gdzie mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku;
– jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają 
równowartości 30 mln EUR
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Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw 
społecznych

• Kwota: od 40 000 do 1 400 000 PLN

• Maksymalny okres: 5 lat (w szczególnych przypadkach możliwe wydłużenie do 7 
lat); okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy

• Spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub 
dopasowanych do planowanych przychodów

• Spłata odsetek: miesięcznie

• Oprocentowanie roczne: 7,5%, stałe

• Opłata manipulacyjna od 1,5 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)

WYMAGANE ZABEZPIECZENIE (SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH)

• weksel własny in blanco i zabezpieczenie adekwatne do sytuacji finansowej organizacji i 
kwoty pożyczki (hipoteka / przewłaszczenie / zastaw rejestrowy /poręczenie osobiste);

• gwarancja w ramach programu EaSI – do wysokości 50% pożyczanej kwoty (bezpłatna 
dla organizacji)
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POŻYCZKA POD PROJEKT NGO/PES

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI - inwestycja w rozwój działalności statutowej lub 
gospodarczej

• Kwota dostosowana do realizacji projektu, 

przy czym minimalna kwota to 10 000 PLN

• Maksymalny okres: do 36 miesięcy, jednak nie dłużej niż ostatnia planowana 
data wpływu środków projektowych

• Spłata kapitału: jednorazowa lub w ratach ściśle związanych z planowanym 
harmonogramem wpływu środków projektowych

• Spłata odsetek: miesięcznie

• Oprocentowanie roczne: 8%, stałe

• Opłata manipulacyjna: od 1,5% (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)

• Wymagane zabezpieczenia: weksel, inne (np. cesja umów)

https://tise.pl/offers/pozyczka-pod-projekt-2/
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Pożyczka inwestycyjna NGO

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI - inwestycja w rozwój działalności statutowej lub 
gospodarczej

• Kwota: do negocjacji, zależy od planu przyszłych przychodów przeznaczonych na 
spłaty pożyczki. Kwota minimalna wynosi 10 000 PLN.

• Maksymalny okres: do 36 miesięcy

• Spłata kapitału: miesięcznie lub kwartalnie, w ratach równych lub dopasowanych 
do planowanych przychodów

• Spłata odsetek: miesięcznie

• Oprocentowanie roczne: 8%, stałe

• Opłata manipulacyjna od 1,5 % (możliwość potrącenia z kwoty pożyczki)

https://tise.pl/offers/pozyczka-inwestycyjna/
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Tarcza antykryzysowa dla 
NGO

37



Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla organizacji pozarządowych

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np.
fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne,
kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku
przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia
COVID-19
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Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
dla organizacji pozarządowych

• Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od 

wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek 

łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 

2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

• Wniosek o  dofinansowanie przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy.
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Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
dla organizacji pozarządowych

W przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

1. co najmniej 30% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50%

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego

pracownika;

2. co najmniej 50% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70%

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego

pracownika;

3. co najmniej 80% – wsparcie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90%

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego

pracownika.
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Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych 
składek

• Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020
r. do dnia 31 maja 2020 r.

• Warunkiem jest zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10
pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą
i zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób mogą
skorzystać z udzielanej przez starostę za pośrednictwem
Powiatowych Urzędów Pracy pożyczki z Funduszu Pracy na
pokrycie kosztów bieżącej działalności, przy czym nie trzeba
udowadniać, że organizacja ma problemy związane akurat
z koronawirusem.
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy

• Wysokość pożyczki do 5 tys. zł.

• Pożyczka udzielana jest jednorazowo.

• Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. 

• Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie 
spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji
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Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy 

Pożyczka podlega umorzeniu jeśli: 

• Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy 
od dnia udzielenia pożyczki. 
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Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

Z pożyczki płynnościowej będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej
(PES). To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane
zyski przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na
rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. PES bardzo
często angażują się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy finansowi,
współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć na stronie BGK
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Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

• maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej 
niż 100 tys. zł;

• oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;

• okres spłaty do 48 miesięcy;

• karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie 
odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);

• w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach 
kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);

• łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;

• brak prowizji i opłat;

• przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.
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Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w 
zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
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Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które 

zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest 

doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych 

działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.



Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w 
zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Wsparcie finansowe przewidziane w ramach programu można przeznaczyć na:
1. Działania wspierające (Priorytet 1):
– uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie 
COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
– realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
– realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
– zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
– wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.
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Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w 
zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Wysokość wnioskowanej dotacji:

Maksymalna dotacja w Priorytecie 1 Działania wspierające wynosi 50.000 zł; 
Maksymalna dotacja w Priorytecie 2 Bezpieczne NGO wynosi 40.000 zł (w tym 
maksymalnie 10.000 zł na każde poddziałanie).

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

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły - od dnia 12 maja 2020 roku do 
wykorzystania środków w ramach Programu.
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Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w 
zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Prawidłowe złożenie wniosku w Programie COVID-19 musi nastąpić przez System
Obsługi Dotacji (Generator Wniosków). W celu złożenia wniosku należy: utworzyć i
zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl

wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”

w zakładce „Konkursy” wybrać Program COVID-19 i wypełnić wniosek

wysłać wniosek poprzez Generator za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

W ramach naboru wniosków w Programie COVID-19 nie ma obowiązku przesyłania
wersji papierowej wniosku, ani składania jej przez ePUAP.
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Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w 
zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dodatkowe informacje:

• Szczegółowe informacje na temat Programu COVID-19 będzie można uzyskać
w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-285 w
godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub poprzez pocztę elektroniczną:
covid@niw.gov.pl
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Przydatne strony:

• www.rpo.lubelskie.pl

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

• www.ngo.pl

• www.granty.pl

• www.lubelskielokalnie.lbl.pl

• www.tise.pl
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Znajdź nas na Facebook’u

/LubelskieFunduszeEuropejskie

tu znajdziesz informacje o :

organizowanych spotkaniach

planowanych i bieżących naborach

zmianach w dokumentacji

dobrych praktykach

Bądź na bieżąco 
z LubelskieFunduszeEuropejskie
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Dziękuję za uwagę!

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: chełm@feu.lubelskie.pl
Tel.: 82 565 19 21, 514 924 194

mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

 GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

 LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

 LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

 LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

 LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
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