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Wstęp
W Polsce aktywnie działa około 60.000 organizacji pozarządowych. Prowadzą one
działania w różnych obszarach życia społecznego, stanowiąc istotny element kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki podejmowanym działaniom uzupełniają one, a często wręcz zastępują administrację publiczną, w zaspokajaniu potrzeb
społecznych. Odbiorcami ich działań są najczęściej grupy społeczne znajdujące się w
trudnej sytuacji życiowej, które dzięki aktywności NGO mogą między innymi korzystać
z edukacji, kultury, nabywać kwalifikacje przydatne na rynku pracy lub uzyskać pomoc
psychologiczną i prawną. Organizacje pozarządowe są ważny czynnikiem kształtującym
aktywność lokalną. Coraz częściej są równorzędnym partnerem zarówno sektora publicznego jak i prywatnego realizując z nimi w partnerstwie wiele projektów w oparciu
o środki publiczne. Wymusza to tzw. „profesjonalizację” III sektora, czego negatywnym
skutkiem jest ograniczenie „misyjności” działania NGO. Organizacje pozarządowe coraz częściej podejmując działania kierują się nie rzeczywistą identyfikacją problemów
społecznych a możliwościami dofinansowania określonych typów działań. Utrzymanie
struktury, pracowników wymaga zapewnienia ciągłości w finansowaniu prowadzonych
działań, co przekłada się na realizację działań w wielu obszarach nie związanych często z
przyjętymi na początku funkcjonowania organizacji założeniami.
Jedną z barier rozwoju organizacji pozarządowych są ograniczone możliwości
i umiejętności pozyskiwania środków na własna działalność. Kondycja finansowa III
sektora w Polsce jest zróżnicowana. Jednak jak wskazują przeprowadzone w roku 2012
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badania „Polskie organizacje Pozarządowe 2012” budżet roczny 78% organizacji nie przekracza 100.000 zł (z czego aż 20% ma przychody
na poziomie niż 1000 zł). Budżet przeciętnej organizacji wynosił w 2011 roku 18.000 zł i
był mniejszy niż jeszcze dwa lata wcześniej. Aż 48% polskich NGO nie posiada majątku
w tym między innymi wyposażenia biurowego, oprogramowania i innych niezbędnych
do prowadzenia działalności składników majątku. Dla 62 % organizacji pozarządowych
istotną przeszkodą rozwoju są trudności w zdobyciu funduszy i sprzętu niezbędnego
do prowadzenia działalności1. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ograniczona
wiedza organizacji pozarządowych na temat potencjalnych źródeł finansowania ich
działalności2.
Niniejsza broszura ma stanowić pomoc dla organizacji pozarządowych w zakresie
znalezienia odpowiednich źródeł finansowania ich działalności. Ze względu na obszerną problematykę która wiąże się fundraisingiem (obejmuje ona wiedzą między innymi
z zakresu prawa, tworzenia projektów, marketingu, psychologii) ogranicza się ona do
wskazania potencjalnych źródeł finansowania działalności, w szczególności organizacji
z terenu Dolnego Śląska. Przede wszystkim omawia ona te sposoby finansowania, które
mają największe znaczenie w praktyce działalności NGO. Wybór odpowiednich sposobów finansowania wymaga jednak uwzględnienia specyfiki danego podmiotu (profil
działania, grupa odbiorców, doświadczenie personelu, możliwość pozyskania wkładu
1 Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych.
Raport z badania 2010”, Warszawa 2011
2 57% organizacji wskazuje jako najpotrzebniejsze szkolenia z zakresu pozyskiwania środków, ibidem
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własnego itp.) oraz pogłębienia wiedzy w zakresie wymogów i procedur odnoszących
się do danego źródła. Należy również pamiętać o tym, ze zarówno źródła finansowania
jak i związane z nimi wymogi podlegają bardzo szybki zmianom dlatego konieczne jest
stałe aktualizowanie wiedzy w tym zakresie.

I
Pozadotacyjne źródła finansowania
organizacji pozarządowych
1. Składki członkowskie są to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na jego
rzecz. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001
r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) składki funkcjonują tylko i wyłącznie w organizacjach typu
członkowskiego (stowarzyszenia rejestrowane w KRS, stowarzyszenia zwykłe, związki
stowarzyszeń) w związku z czym nie są one zbierane w fundacjach. Składki mają charakter obowiązkowy, chociaż ustawa nie przewiduje sankcji dla organizacji w przypadku
ich nie pobierania. Natomiast informacje dotyczące uzyskiwania składek członkowskich
muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art.10 ust.1 pkt 7 Ustawy Prawo o
stowarzyszeniach). Statut powinien określać jaki organ może ustalać i zmieniać wysokość składek, kto pobiera składki, jakie są konsekwencje niepłacenia składek przez członków. Nie musimy jednak w statucie określać wysokości składek czy też częstotliwości ich
opłacania, pozostawiając to do decyzji na przykład Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.
Środki uzyskane ze składek członkowskich w części nieprzeznaczonej na prowadzenie
działalności gospodarczej są nieopodatkowane.3
Składki członkowskie dla 61 % NGO stanowią źródło finansowania działalności.
Jednak w całości przychodów organizacji ich udział jest stosunkowo niewielki i wynosił
7%4. Składki rzadko pozwalają na finansowanie działań merytorycznych, stanowią jednak to źródło przychodów, które pozwala pokryć koszty bieżącej działalności takie jak
opłaty za czynsz, telefon, internet, zakup materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, koszty usług księgowych.
2. Fundusz założycielski- jest to majątek przeznaczony przez fundatorów na działalność fundacji. Może być wniesiony w formie finansowej (środki pieniężne) lub pozafinansowej
ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe). Jego wysokość oraz forma w jakiej zostanie wniesiony muszą zostać wskazane w akcie fundacyjnym oraz statucie.
Ustawodawca nie określił wysokości funduszu założycielskiego wymaganego przy
powołaniu fundacji, za wyjątkiem fundacji które rejestrują prowadzenie działalności
3 zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr
54, poz. 654 z późn. zm.) Art. 17. 1. Wolne od podatku są: 40) składki członkowskie członków organizacji
politycznych, społecznych i zawodowych — w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą)
4 szerzej: Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport
z badania 2010”, Warszawa 2011
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gospodarczej (w tym wypadku wartość majątku stanowiącego fundusz założycielski musi wynosić co najmniej 1000 zł). W przypadku fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej, na podstawie praktyki sądów rejestrowych można przyjąć, że
minimalna wysokość funduszu założycielskiego powinna wynosić od 500 do 1000 zł.
3. Przychody z tytułu 1%- jest to możliwość pozyskania przez organizacje pozarządowe posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku dochodowego
osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Pieniądze z 1% otrzymane przez OPP mogą być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Aby skorzystać z możliwości
pozyskania 1% organizacja pozarządowa musi spełnić szereg wymogów w tym przede
wszystkim:

a) posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskanie statusu OPP następuje

po uzyskaniu odpowiedniego wpisu w KRS. Konieczne do tego jest spełnienie szeregu warunków zarówno formalnych jak i odnoszących się do działalności organizacji,
która stara się o uzyskanie statusu OPP. Podstawowym warunkiem jest prowadzenie
nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat działalności pożytku publicznego
(sąd rejestrowy bada spełnienie tej przesłanki na podstawie informacji i dokumentów poświadczających fakt rzeczywistego prowadzenia działalności
we wskazanym powyżej zakresie- nie wystarczy zatem do spełniania tej przesłanki
posiadanie tylko odpowiedniego zapisu w statucie organizacji). Ponadto łącznie organizacja musi spełniać następujące wymogi:
- kierować swoją działalność statutową do ogółu społeczności lub określonej grupy,
pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- w przypadku gdy organizacja prowadzi działalność gospodarczą ma ona charakter
dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego;
- wypracowany w organizacji dochód przeznaczany jest w całości na prowadzenie
działalność pożytku publicznego;

- organizacja musi posiadać, określony w statucie, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej/nadzoru kolegialny organ kontroli lub nadzoru. Przy czym członkowie organu kontroli/nadzoru
muszą spełniać określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie warunki;
- statut organizacji musi zawierać obligatoryjnie szereg wymogów odnoszących się
do zasad prowadzenia działalności finansowej.
b) znaleźć się w elektronicznym wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
c) publikować zatwierdzone sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycz6

nego na stronie internetowej MPiPS.
Z możliwości finansowania działalności w oparciu o 1% korzysta w Polsce 17%
organizacji pozarządowych5. Najwięcej środków z tego tytułu pozyskują organizacje charytatywne o zasięgu ogólnopolskim. Często finansują one kosztowne
kampanie informacyjne mające na celu dotarcie z informacją o możliwości wsparcia
organizacji do jak najszerszej grupy ludzi.
Więcej informacji: www.ngo.pl, www.pozytek.gov.pl
4. Zbiórki publiczne- to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na
z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu oraz związane
jest z koniecznością dokumentowania jego efektów. Zasady prowadzenia zbiórek
publicznych reguluje Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.
U. Nr 22, poz.162 z późn. zm.). Obecnie trwają prace nad nowym uregulowaniem
prowadzenia zbiórek publicznych, które ma na celu zliberalizowanie zasad prowadzenia zbiórek i poddania go w większym stopniu kontroli społecznej. Zgodnie z
obowiązujący stanem prawnym konieczne jest spełnienie następujących warunków
do prowadzenia zbiórek publicznych:
a) cel prowadzanej zbiórki musi być określony przez przeprowadzającego zbiórkę i
musi być godny poparcia ze względu na interes publiczny, zgodny z prawem, zgodny ze statutem organizacji pozarządowej;
b) należy zwrócić się o uzyskanie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej
w zależności od obszaru na którym prowadzona będzie zbiórka:
- na terenie gminy – do wójta, burmistrza lub prezydent miasta;
- na terenie kilku gmin lub w powiecie – do starosty;
- w całym województwie – do marszałka województwa;
- jeśli teren zbiórki obejmuje więcej niż jedno województwo lub zgromadzone środki będą wykorzystane poza granicami Polski – do Ministra Administracji i Cyfryzacji;
c) wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej powinien zawierać:
- określenie celu na który zostaną przeznaczone zebrane ofiary pochodzące ze
zbiórki publicznej;
- formę prowadzenia zbiórki (na przykład wpłaty na konto bankowe zbiórki pieniędzy do puszek kwestarskich, sprzedaż „cegiełek wartościowych”, sprzedaż przedmiotów lub usług albo zbieranie darów rzeczowych, smsy, audiotele);
- termin prowadzenia zbiórki;
5 Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka, „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych.
Raport z badania 2010”, Warszawa 2011
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- określenie obszaru, na którym zbiórka publiczna będzie prowadzona;
- opis sposobu informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
- określenie ilości osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
- szacunkowe koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej;
d) do wniosku należy dołączyć aktualny statut oraz opłacić go w wysokości 82 zł;
e) po przeprowadzonej zbiórce należy przygotować sprawozdanie z wykorzystania
środków pieniężnych i darów rzeczowych zgromadzonych podczas zbiórki i wysłać
w terminie do 1 miesiąca od zakończenia zbiórki do podmiotu udzielającego zgody
na jej przeprowadzenie;
f) obowiązkowe jest ponadto opublikowanie wyników zbiórki na stronie internetowej
lub w formie ogłoszenia w prasie o zasięgu co najmniej takim jak obszar zbiórki.
Więcej informacji: www. mac.gov.pl/zbiorki-publiczne
5. Loterie fantowe- polegają na sprzedaży losów z którymi wiąże się możliwość wygrania drobnych nagród rzeczowych. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na
określony cel społeczny. Zasady organizacji i przeprowadzania loterii określa ustawa
o grach hazardowych, z dnia 29 czerwca 2011 r. ( Dz. U. Nr 134, poz. 779). Zorganizowanie loterii charytatywnej wymaga zezwolenia wydanego przez izbę celną (jeśli
pula nagród wynosi w 2012 r. co najmniej 3560,83 zł) lub zgłoszenia jej do izby celnej
(w przypadku gdy pula nagród jest niższa niż 3560,83 zł- są to tzw.” loterie małe”).
Izby celne mogą kontrolować czy loterie są organizowane zgodnie z przepisami
ustawy o grach hazardowych. Zgłoszenie tzw. małych loterii fantowych jest zwolnione z opłaty. Natomiast uzyskanie zezwolenia na pozostałe loterie fantowe jest
płatne – opłata minimalna wynosi 3560,83 zł (dla loterii na terenie więcej niż jednego województwa) i 1780,42 zł (na terenie jednego województwa). Jeśli pula nagród
przewidzianych w loterii przekracza 3560,83 zł to wówczas zysk z loterii jest opodatkowany podatkiem od gier w wysokości 10% sumy wpływów ze sprzedaży losów.
Więcej informacji: www.ngo.pl , www.icwroclaw.pl
6. Darowizny- są to umowy cywilnoprawne, w których darczyńca zobowiązuje się do
świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku bez konieczności świadczenie ze strony obdarowanego. Darowizna może być dokonana zarówno przez osoby
fizyczne, jak i osoby prawne. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości i rzeczy
ruchome, pieniądze, a także prawa majątkowe. Umowa darowizny może zostać zawarta
w formie przewidzianej dla umów cywilnoprawnych j lub w formie aktu notarialnego ( na przykład gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość). Wartość darowizny
określa się na podstawie cen rynkowych stosownych w obrocie rzeczami lub prawami
tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Umowa darowizny uregulowana jest w art. 888 – 902
8

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Osoba fizyczna, która dokonała darowizny na rzecz organizacji, o której mowa w art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (organizacji pozarządowej), w związku z prowadzoną przez nią działalnością pożytku publicznego lub z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, od dochodu
stanowiącego podstawę opodatkowania może odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie to dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku osób prawnych limit możliwego odliczenia wynosi 10% dochodu.
Odliczenia można dokonać w związku z darowizną dokonaną na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych, a nie tylko organizacji posiadających status organizacji pożytku
publicznego. Kwestie dotyczące ulg podatkowych przysługujących osobom fizycznym
z tytułu darowizn dokonywanych na rzecz organizacji pozarządowych reguluje art. 26
ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Natomiast wysokość ulg podatkowych przysługujących osobom prawnym z tego samego tytułu reguluje art. 26 ust.1
pkt. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. 2000, Nr 54, poz.654 z późn. zm.).
Więcej informacji: www.ngo.pl
7. Spadki i zapisy- organizacje pozarządowe mogą otrzymać majątek w drodze dziedziczenia. Możliwe jest powołanie NGO do spadku na podstawie testamentu jak i dokonanie na jego rzecz zapisu, w którym spadkodawca zobowiązuje spadkobierców do
spełnienia na rzecz organizacji pozarządowej określonego świadczenia majątkowego.
Kwestie dziedziczenia reguluje Księga IV Kodeksu Cywilnego. Stowarzyszenia i fundacje
będąc osobami prawnymi nie płacą podatku od spadków i darowizn.
8. Pay-roll (program składki pracowniczej)- jest to deklaracja pracowników o przekazywaniu części otrzymywanego wynagrodzenia na wybrane przez nich organizacje
pozarządowe czy określone programy społeczne. Payroll to sposób na bezpośrednie
zaangażowanie firmy i pracowników w działania na rzecz pożytku publicznego. Aby
skorzystać z tej formy wsparcia wystarczy aby pracownik złożył pisemną zgodę na comiesięczne wsparcie organizacji. W trakcie sporządzania listy płac, dział księgowości
uwzględnia tę decyzję, odliczając zdeklarowaną sumę i przekazując ją na rzecz NGO. W
każdej chwili pracownik ma możliwość odwołania lub zmiany wysokość deklarowanej
kwoty. Co ważne, firma może wystawić pracownikowi zaświadczenie o przekazywanych
środkach- darowiznach, które może on odliczyć od dochodu.
9. Odpłatna działalność pożytku publicznego- zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) jest to :
- działalność powadzona przez organizację pozarządową w ramach jej działań statutowych które mieszczą się w sferze pożytku publicznego określonej w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za które pobiera ona opłaty od odbiorców działań (na przykład wynagrodzenie za udział w szkoleniu, odpłatność za udział
9

dzieci w koloniach letnich, odpłatność za udzielaną pomoc doradczą);
- sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów
tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy
działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok6.
Środki jakie uzyska organizacja z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej mogą być
przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).
Informacja prowadzeniu odpłatnej działalności wraz z określeniem jej zakresu powinna
być określona w statucie albo w innym akcie wewnętrznym organizacji (np. uchwale zarządu). Zakres prowadzonej przez organizację działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może pokrywać się z zakresem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Więcej informacji: www.ngo.pl
10. Działalność gospodarcza- zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807 z poźn.zm.) jest to zarobkowa
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność
gospodarczą, która jednakże może być jedynie działalnością uboczną w stosunku do
działalności statutowej. W przypadku stowarzyszeń dochód z działalności gospodarczej
stowarzyszenia może służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków. Fundacje mogą zaś prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest zarejestrowanie się organizacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą dokonania wpisu organizacja staje się
przedsiębiorcą i w zakresie prowadzonej działalności obowiązują ją analogiczne zasady
jak pozostałych przedsiębiorców7. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prowadzenia
działalności gospodarczej organizacja powinna sporządzić biznesplan. Biznesplan jest
dokumentem zawierającym opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, wraz
z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających
wpływ na jego powodzenie. Pozwala on ocenić między innymi potencjalną rentowność
6 średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2011 roku wyniosło 3 604,68 zł brutto – zatem
jego 3-krotność- limit na 2012 rok, wynosi 10.814,04 zł brutto.
7 szerzej o obowiązkach formalno-prawnych i finansowo-księgowych organizacji prowadzących działalność gospodarczą: Prawo w NGO. Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych i Finanse w
NGO. Zarządzanie finansowe w organizacjach pozarządowych- publikacje Fundacji „Umbrella” dostępne
na www.sektor3.wroclaw.pl/do-pobrania/publikacje-sektor3/
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i szanse powodzenia planowanej działalność gospodarczej, co powinno stanowić podstawę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu jej prowadzenia.
Więcej informacji: www.ngo.pl
11. Barter- w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizacje pozarządowe
mogą zawierać umowy barterowe polegające na wzajemnym świadczeniu usługi za
usługę, towaru za towar, towaru za usługę lub usługi za towar. Umowa taka polega więc
na wzajemnej wymianie towarów/usług, bez konieczności zapłaty pieniężnej za świadczenie. Świadczenia każdej ze stron powinny być wycenione zgodnie z ich rynkową wartością. Umowa barterowa może zostać zawarta w dowolnej formie przy uwzględnieniu
regulacji Kodeksu Cywilnego w zakresie form czynności prawnych.
Więcej informacji: www.ngo.pl
12. Kredyty, pożyczki- co do zasady organizacje pozarządowe mogę korzystać z tych
instrumentów finansowych na podobnych zasadach jak inne podmioty. Istnieją jednak
równie specjalne instrumenty finansowe dedykowane NGO:
a) Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich- udziela pożyczek na:
- rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej/odpłatnej;
- na prefinansowanie działań, pozwalające na realizację projektu, zanim organizacja
podpisze umowę/ otrzyma pierwszą transzę, lub na zakończenie realizacji w oczekiwaniu na refundację kosztów;
- na zakup środka transportu lub sprzętu, remont dachu, wymianę okien itp.;
- na zachowanie płynności finansowej na przykład oczekując na odpisy z podatków
(1%), zaplanowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej
Więcej informacji: www.pafpio.pl
b) Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA- udziela pożyczek w podobnym zakresie jak PAFPIO. Ponadto TISE udziela w ramach Funduszu Ekonomii Społecznej podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty
rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak
również rozwój nowej linii produktów lub usług. Tym samym pożyczkę można przeznaczyć np. na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych.
Niezależnie od charakteru działalności pożyczka powinna przyczynić się do wzrostu
przychodów lub zatrudnienia w danym podmiocie. Maksymalna kwota pożyczki może
wynieść 100 tys. zł. Można ją spłacać do 5 lat. Jeżeli podmiot nie jest w stanie rozpocząć
spłaty rat kapitałowych od momentu otrzymania pożyczki, może skorzystać z możliwości karencji w spłacie. Nie może ona jednak przekroczyć 6 miesięcy. Ponadto w ramach
oferty świadczone jest bezpłatne doradztwo po udzieleniu pożyczki w takich obszarach
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jak księgowość, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy promocja. Preferencyjność
pożyczki zawiera się w braku jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji oraz atrakcyjnym oprocentowaniu w wysokości 50% i 25% stopy redyskonta weksli NBP. Przy obecnej
stopie 3,00 podstawowe oprocentowanie wynosi 1,5% w skali roku, ale w określonych
przypadkach może zostać obniżone do 0,75%.
Więcej informacji: www.tise.pl/ngo/oferta-dla-ngo-i-pes
oraz www.esfundusz.pl

II
Dotacje jako źródło finansowania działalności NGO
Jak pokazują badania sektora pozarządowego dotacje stanowią główne źródło
finansowania działalności organizacji pozarządowych. W roku 2012 stanowiły one 49%
całości przychodów stowarzyszeń i fundacji8. Skuteczne pozyskiwanie dotacji wymaga
wiedzy w zakresie metod tworzenia projektów, wypełniania wniosków dotacyjnych,
procedur wymaganych przez grantodawcę. Sam dobry pomysł na działanie stanowi
tylko podstawę dla osiągnięcia sukcesu w pozyskiwaniu dofinansowania. Jeśli nie jest
on poparty umiejętnościami, na przykład w zakresie przygotowania wniosku zgodnie
z obowiązującymi procedurami, nasze szanse na uzyskanie dotacji nie są duże. Przy
występującej coraz większej konkurencji organizacji pozarządowych umiejętność pozyskania dotacji staje się warunkiem zapewnienia ciągłości działalności organizacji.
1. Podstawowe pojęcia dotyczące pozyskiwania dotacji
Budżet- zestawienie wydatków niezbędnych do zrealizowania działań przewidzianych
we wniosku o dofinansowanie. Powinien zawierać wydatki niezbędne do zrealizowania
zakładanych przez grantodawcę celów. Może zawierać jedynie wydatki kwalifikowalne
przez grantodawcę (wydatki, które grantodawca może sfinansować w ramach grantu).
Cel projektu- zakładana przez grantodawcę w ramach projektu zmiana niekorzystnej
sytuacji, będąca następstwem zrealizowania zaplanowanych w projekcie działań (na
przykład: zwiększenie ilości dzieci objętych opieka przedszkolną, zwiększenie dostępu
do nieodpłatnej pomocy prawnej).
Dotacja (Grant)- środki finansowe przekazywane przez grantodawcę na realizację przez
organizacje pozarządowe projektów, na zasadach określonych przez grantodawcę.
Grantobiorca- organizacja pozarządowa prowadząca działania w oparciu o otrzymane
dotacje.
Grantodawca – podmiot udzielający organizacji pozarządowej dotacji na prowadzone
8

Jadwiga Przewłocka, „Polskie organizacje pozarządowe”, Warszawa 2013
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przez nią, głównie w ramach projektów, działania.
Konkurs- procedura wyboru wniosków o dofinansowanie zakładająca ocenę wszystkich
wniosków, które wpłyną do grantodawcy w przewidzianym przez niego terminie. Wnioski oceniane są z punktu widzenia przyjętych przez grantodawcę kryteriów a następnie
uszeregowywane zgodnie z ilością otrzymanych punktów. Dofinansowanie otrzymują
wnioski, które uzyskały najwyższą ilość punktów do wyczerpania przewidzianej przez
grantodawcę puli środków przeznaczonych na konkurs.
Problem projektowy- zdiagnozowana przez grantodawcę niekorzystna sytuacja, którą
chce on poprzez realizację projektu złagodzić ( na przykład: niewystarczający poziom
umiejętności obsługi komputera wśród osób po 50 roku życia, niski poziom zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, niewystarczający dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej).
Projekt- zespół działań podejmowanych aby osiągnąć zakładany przez podmiot cel (na
przykład: zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego osób które ukończyły 50 rok
życia, zwiększenie kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych, zwiększenie
poziomu samozatrudnienia osób niepełnosprawnych) w oparciu o środki określone w
budżecie, w czasie niezbędnym do osiągniecia założonych celów.
Regulamin dotacyjny- zespół zasad określonych przez grantodawcę regulujących zasady przyznawania dotacji jak i realizacji projektów.
Wkład własny- środki własne które grantobiorca musi wnieść do realizacji projektu. W
zależności od wymagań grantodawcy mogę to być środki pieniężne, wkład rzeczowy
lub osobowy (praca wolontaryjna). Coraz częściej grantodawcy tworzą odrębne programy finansujące wkłady własne do projektów.
Wniosek dotacyjny- formularz opracowany przez grantodawcę w którym grantobiorca
opisuje podstawowe informacje związane z realizacją projektu (z reguły zawiera: opis
potrzeby realizacji projektu, wskazanie celów jakie grantobiorca zobowiązuje się osiągnąć, opis grupy docelowej i procesu rekrutacji, zestawienie działań które maja być zrealizowane, opis doświadczenia i zasobów grantobiorcy, zestawienie wydatków niezbędnych do zrealizowania projektu, harmonogram działań)

2. Kilka kroków do uzyskania dotacji
1 krok- stwórz koncepcję projektu9.
Uzyskanie każdej dotacji zaczyna się od pomysłu na projekt. Pomysły biorą się z
….życia. Każda organizacja nastawiona jest na pracę z określoną grupa docelową
lub rozwiązanie występującego w jej otoczeniu problemu. Podstawą do stworzenia
koncepcji projektu jest zatem dokładna i rzetelna analiza tego jaki problem, jakiej
9 Szerzej o tworzeniu projektów patrz: „Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego”, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006
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grupy, w jaki sposób i za pomocą jakich środków chcemy rozwiązać. Analiza powinna obejmować takie elementy jak:
- analiza wystepujących problemów- dotyczy wskazania jakie problemy chcielibyśmy poprzez nasz projekt złagodzić. Takim problemem może być na przykład niewystarczający poziom wiedzy w zakresie obsługi komputera osób po 50 roku życia,
ograniczone możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne czy
też ograniczone możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Na tym etapie
powinniśmy również poszukać odpowiedzi na pytanie o przyczyny występowania
problemów;
- analiza sytuacji odbiorców działań projektowych- na tym etapie powinniśmy zanalizować grupę potencjalnych uczestników projektu. Zbadać jakie są ich oczekiwania
i potrzeby w kontekście problemów które ich dotyczą, jakie występują bariery w
rozwiązaniu ich sytuacji problemowej;
-

analiza celów które chcemy osiągnąć- obejmuje sformułowanie celów projektu czyli wskazanie jakie będą efekty realizacji naszego projektu (na przykład zwiększenie
poziomu umiejętności językowych, zwiększenie aktywności społecznej, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z problemami w nauce);

-

analiza i wybór strategii- na tym etapie musimy dobrać właściwe środki pozwalające osiągnąć zakładane przez nas cele. Musimy więc odpowiedzieć na pytanie
jakie konkretne działania musimy podjąć w projekcie aby osiągnąć cel który sobie
postawilismy/złagodzić występujący problem (przykładowo aby zwiększyć poziom
zatrudnienia osób niepełnosprawnych zapalanujemy dla nich szkolenia zawodowe
w zakresie przydatnym na lokalnym rynku pracy, staże i praktyki zawodwoe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne itp);

-

analiza jakie koszty i zasoby sa niezbędne do zrealizowania projektu- po wyborze
strategii i określeniu zakresu działań jakie mają być zrealizowane w ramach projektu
należy przygotować wstępne zestawienie wydatków jakie musza być ponoszone
w ramach projektu. Ponadto należy określić zasoby rzeczowe (odpowiedni lokal,
sprzęt) i ludzkie (na przykład kwalifikacje personelu) niezbędne do wdrożenia przyjętej strategii.

Ten etap możesz zakończyć sporządzeniem fiszki projektowej zawierającej takie element jak:
Tytuł projektu
Wskazanie grupy docelowej
Cel projektu
Opis działań projektowych
Orientacyjny koszt,
oraz do uzupełnienia w następnym kroku:
Sposób/źródło finansowania
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Harmonogram przygotowania wniosku
Termin realizacji/termin złożenia wniosku
2 krok- poszukaj potencjalnych źródeł finansowania dla twojego projektu.
Kiedy wiemy już co chcemy zrealizować w oparciu o dotację musimy znaleźć odpowiednie źródło finansowania czyli inaczej mówiąc grantodawcę, który może
sfinansować realizację naszego pomysłu. Musimy więc poznać potencjalne źródła
finansowania naszego pomysłu projektowego. Pomocne w tym zakresie mogą być
strony internetowe zawierające zestawienie aktualnych grantów. Szczególnie można tu polecić stronę www.ngo.pl gdzie w zakładce termin ucieka można znaleźć
informacje o aktualnych możliwościach pozyskania dotacji. Inne przydatne strony
internetowe to www.eurodesk.pl oraz strony poszczególnych grantodawców. Należy pamiętać, iż zdecydowana większość dotacji przyznawana jest w procedurze
konkursowej. Należy więc uwzględnić w ramach planowania działalności organizacji terminy przeprowadzania konkursów przez poszczególnych grantodawców oraz
założyć iż rozpoczęcie działań na które organizacja otrzyma dotacje będzie możliwe
dopiero po upływie od 2 do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku ( tyle przeciętnie
trwają procedury związane z oceną wniosków i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu).
Ten etap kończy się uzupełnieniem fiszki projektowej.
3 krok- przeanalizuj dokumenty grantodawcy związane z warunkami przyznania dotacji.
Praktycznie każda linia grantowa stawia odmienne wymagania dla organizacji ubiegających się o dotację. Niezwykle istotne jest aby te wymagania skonfrontować z
przygotowanymi założeniami naszego projektu. Musimy w tym celu zapoznać się
z wymaganiami grantodawców zawartymi w różnego rodzaju regulaminach i zasadach przyznawania dotacji. Często uwzględniając te wymagania musimy przeformułować nasz projekt (na przykład dodać działania wymagane przez grantodawcę
lub z pewnych działań zrezygnować, podjąć decyzje o realizacji projektu w partnerstwie itp.). Dokonując omawianej analizy powinniśmy ustalić:
- czy nasza organizacja spełnia formalne kryteria ubiegania się o grant (status prawny,
okres istnienia organizacji, obroty, posiadanie partnera itp.)?
- czy założenia naszego projekut są zgodne z celami określonymi w dokumentach
programowych?
- czy zaplanowane w projekcie działania mieszczą się wśród działań na jakie grantodawca może przyznać dofinansowanie?
- czy jesteśmy w stanie spełnić wymagania dotyczące wkładu własnego?
- czy posiadamy potencjał organizacyjny potrzebny do realizacji projektu (zarówno
rzeczowy jak i osobowy)?
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- czy zaplanowane przez nas wydatki są kwalifikowalne w projekcie?
- jakie są zasady finansowania projektu?
- jakie są formy zabezpieczenia realizacji projektu?
- czy z analizy zasad oceny wniosku wynika, że spełniamy warunki dotyczące doświadczenia w realizacji projektów podobnych?
- czy realizować projekt samodzielnie czy w partnerstwie?
- czy można uzyskać dodatkowe punkty za skierowanie wsparcia do wyróżnionych
grup odbiorców lub zaplanowanie określonych działań w projekcie?
Ten etap kończy się podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do danej linii grantowej.
4 krok- przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie projektu- na tym etapie musimy przełożyć nasz projekt na wniosek składany na formularzu wymaganym przez
grantodawcę- czyli napisać projekt. Poszczególne linie grantowe posiadają różne
formularze wniosków, różniące się między sobą zakresem informacji, które należy
przedstawić, stopniem trudności w wypełnieniu wniosku, sposobem przygotowania wniosku (w generatorze wniosków, dokumencie tekstowym itp.). Każdy jednakże wniosek wymaga: opisania problemu który chcemy złagodzić realizując projekt,
wskazania grupy do której będziemy kierować nasze działania, opisu sposobu rekrutacji uczestników, określenia jakie działania będą realizowane na rzecz grupy
docelowej, opisu sposobu zarządzania projektem, wskazania doświadczenia projektodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć, budżetu oraz harmonogramu
realizowanych form wsparcia.
Napisanie wniosku wymaga znajomości:
- struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu;
- odpowiednich procedur aplikacyjnych;
- systemu oceny wniosków;
- zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników;
- technik przedstawienia projektu w formie aplikacji;
- znajomości dokumentów programowych, wytycznych, aktów prawnych.
Przygotowany zgodnie z wymaganiami grantodawcy wniosek należy złożyć w sposób i
w terminie przez niego określonym.
5 krok- procedura oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie
Zdecydowana większość wniosków podlega rozpatrzeniu w procedurze konkursowej. Oznacza to, iż złożone wnioski są oceniane z punktu widzenia ich jakości i
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zgodności z wymaganiami grantodawcy. Dotacje otrzymują wnioskodawcy których
wnioski uzyskały największa ilość punktów w ramach dostępnej puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie (przeciętnie tylko kilka procent złożonych wniosków
jest dofinansowywane- zależy to od ilości środków i popularności danej linii dotacyjnej). Z organizacjami, których wnioski otrzymały dofinansowanie podpisywane są
umowy regulujące zasady realizacji projektów.

III
Krajowe środki publiczne
Krajowe środki publiczne to środki z budżetu państwa służące finansowaniu działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego. Ich dysponentem są samorządy, ministerstwa, administracja centralna a także inne
podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. Mogą one przekazywać środki
pieniężne podmiotom III sektora w zakresach i zgodnie z procedurami określonymi w
Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
Środki przekazywane przez sektor publiczny stanowią największą część ogólnej puli
pieniędzy, jakimi dysponują organizacje. Są to przede wszystkim pieniądze wydatkowane przez administrację samorządową (19% przychodów NGO w 2011 r.) i w niewiele mniejszym stopniu administracje centralną ( 18%)10.

1.

Samorządowe źródła finansowania działalności NGO

a)

otwarte konkursy ofert

W ramach otwartych konkursów ofert samorządy mogą w całości (powierzenie) lub w
części (wsparcie) sfinansować objęte ofertą działania organizacji pozarządowej. Z reguły
konkursy są ogłaszane pod koniec i na początku roku kalendarzowego. Również organizacja pozarządowa może zainicjować konkurs. W tym celu powinna złożyć wniosek,
który jest rozpatrywany z punktu widzenia celowość realizacji zaproponowanego zadania w oparciu o następujące minimalne kryteria: zgodność z programem współpracy,
jakość wykonania,
dostępność środków w budżecie, korzyści wynikające z realizacji zadania. W przypadku
stwierdzenia celowości realizacji zaproponowanego pomysłu ogłaszany jest otwarty
konkurs ofert w którym mogą wziąć udział również inne niż wnioskująca organizacje
pozarządowe. Ogłoszenia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na
10 Dane na podstawie Jadwiga Przewłocka „Polskie organizacje Pozarządowe 2012”, Warszawa 2012
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stronie internetowej danego organu . Termin do składania ofert nie może być krótszy niż
21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
powinno zawierać informacje o:
- rodzaju zadania;
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
- zasadach przyznawania dotacji;
- terminach i warunkach realizacji zadania;
- terminie składania ofert;
- trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru
ofert;
- zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym.
Oferta jest składana na wzorze określonym przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Zawiera ona następujące elementy:
1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Złożone oferty są oceniane prze powołaną komisje w skład której wchodzą przedstawiciele organu administracji ale również mogą w jej pracach uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Wyniki konkursu są ogłaszane i upubliczniane niezwłocznie po dokonaniu oceny. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy
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o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi.

b)

procedura pozakonkursowa

Procedura pozakonkursowa stosowana jest wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest szczególnie atrakcyjna dla nowych organizacji, które ze względu na brak
doświadczenia mają mniejsze szanse na otrzymanie dotacji w ramach procedury konkursowej. Stosowana jest też często w celu zdobycia brakujących środków do realizacji
projektów finansowanych z innych niż samorządowe źródeł. W ramach tej procedury
samorząd może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu
ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10.000 zł;
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej w danym roku
kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
Ofertę należy złożyć na takim samym formularzu jak w przypadku trybu konkursowego.
Ofertę można złożyć w każdym terminie, należy jednak wziąć pod uwagę fakt iż warunkiem uzyskania dofinasowania jest dostępność przeznaczonych na tryb pozakonkursowy środków pieniężnych. Stąd najlepiej składać ofert już na początku danego roku
kalendarzowego.
W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące
oferty Po upływie tego terminu, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmuje decyzję o zawarciu umowy o
wsparcie realizacji lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Innym wyjątkiem od zasady przekazywania dotacji w trybie konkursów ofert jest możliwość zlecania przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w przypadku klęski żywiołowej,
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katastrofy naturalnej, awarii technicznej w kraju lub za granicą, w celu zapobieżenia skutkom11.

c)

inicjatywa lokalna

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której
mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Inicjatywa lokalna może być realizowana tylko
w odniesieniu do ściśle określonych rodzajów działalności obejmujących:
- budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego;
- działalność charytatywną;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocję i organizację wolontariatu;
- edukację, oświatę i wychowanie;
- sferę kultury fizycznej i turystyki;
- związane z ochroną przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
- działania dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Organ wykonawczy samorządu terytorialnego, dokonuje oceny wniosku, biorąc pod
uwagę między innymi jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej. W przypadku uwzględnienia wniosku organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z
wnioskodawcą zawierającą między innymi kosztorys oraz harmonogram realizacji działań. Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Natomiast świadczenie jednostki samorządu terytorialnego obejmuje sfinansowanie niezbędnych wydatków – wnioskodawca
otrzymuje zasoby rzeczowe użyczone lub zakupione przez samorząd.

11 art 11a, 11b i 11 c Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234,
poz.1536 z późn. zm.)
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Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów, zasad składania wniosków w
ramach poszczególnych procedur można znaleźć na stronach internetowych:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- www.umwd.dolnyslask.pl
Powiat wrocławski- www.powiatwroclawski.pl
Powiat dzierżoniowski- www.pow.dzierzoniow.pl
Powiat kłodzki- www.powiat.klodzko.pl
Powiat milicki- www.milicz-powiat.pl
Powiat oleśnicki- www.powiat-olesnicki.pl
Powiat oławski- www.starostwo.olawa.pl
Powiat strzeliński- www.powiatstrzelinski.pl
Powiat średzki- www.powiat-sredzki.pl
Powiat świdnicki- www.powiat.swidnica.pl
Powiat trzebnicki- www.powiat.trzebnica.pl
Powiat wołowski- www.powiatwolowski.pl
Powiat wrocławski ziemski- www.powiatwroclawski.pl
Gmina Wrocław- www.wroclaw.pl

2.

Rządowe źródła finansowania działalności NGO

Przyznawanie dotacji organizacjom pozarządowym przez organy administracji
na szczeblu centralnym odbywa się na podobnych zasadach jak zlecanie lub powierzanie realizacji zadań publicznych przez samorządy. Odbywa się ono albo na podstawie
przyjętych programów, najczęściej wieloletnich (na przykład Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Programy Ministra Kultury) lub organizowanych konkursów otwartych.

a)

Programy Ministra Kultury

Programy Ministra Kultury stanowią jedno z głównych źródeł finansowania działalności
organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą. W oparciu o
nie można sfinansować zarówno koszty przeprowadzenia dużych imprez kulturalnych
(festiwale, przeglądy, wystawy), projekty o charakterze edukacyjnym, wydawniczym jak
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również uzyskać środki na rozwój infrastruktury i środki na wkład własny do projektów
z zakresu kultury (promesa Ministra). W ostatnich latach zakres tematyczny programów
obejmuje następujące obszary wsparcia- priorytety (krótka charakterystyka dotyczy tylko tych programów do których najczęściej aplikują organizacje pozarządowe):
I. Wydarzenia artystyczne:
- Muzyka- Teatr i taniec
- Sztuki wizualne
- Film
- Promocja kultury polskiej za granicą
Priorytety pozwalają sfinansować między innymi: festiwale, przeglądy i konkursy, koncerty spektakle, wystawy, nagrania audio-video, publikacje książkowe, filmy dokumentalne. Finansowane mogą być działania o zasięgu ogólnopolskimi, międzynarodowym
prezentujące różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury.
II. Kolekcje:
- Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
- Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
- Zamówienia kompozytorskie
- Kolekcje muzealne
III. Promocja literatury i czytelnictwa
- Literatura
- Promocja czytelnictwa
- Czasopisma
W ramach priorytetów można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących, dofinasowania
wydawania istniejących czasopism oraz działań na rzecz promocji czytelnictwa.
IV. Edukacja
- Edukacja kulturalna
- Edukacja artystyczna
Priorytety umożliwiają sfinansowanie między innymi: zadań interdyscyplinarnych lub
skoncentrowanych na wybranej dziedzinie sztuki, rozwijających kreatywność przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności, zadań rozwijających aktywność twórczą łączących przy tym różne grupy wiekowe i społeczne, zadań podnoszących kwalifikacje kadr
kultury i rozwijające kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych,
V. Obserwatorium kultury
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VI. Dziedzictwo kulturowe
- Ochrona zabytków
- Wspieranie działań muzealnych
- Kultura ludowa
- Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
- Ochrona zabytków archeologicznych
- Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
VII. Rozwój infrastruktury kultury
- Infrastruktura kultury
- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
- Infrastruktura domów kultury
W ramach priorytetów można ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez: budowę, roboty budowlane, przebudowę, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia
na potrzeby działalności kulturalnej, zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, w tym zakup instrumentów muzycznych, przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji.
VIII. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Każdy z priorytetów posiada swój własny regulamin oraz wytyczne. Dokumenty te określają między innymi na jakie działania można uzyskać dofinansowanie, jakie wydatki są
możliwe do sfinansowania z dotacji, w jakiej wysokości należy wnieść wkład własny.
Nabór wniosków odbywał się dotychczas w dwóch terminach – do 30 listopada i do
31 marca. Wiosek dotacyjny jest stosunkowo prosty. Oparty jest na konstrukcji oferty
realizacji zadania publicznego. Wymagany jest wkład własny przeciętnie w wysokości
25 % dotacji , przy czym na uzasadniony wniosek Minister może zwolnić organizacje z
obowiązku jego wniesienia.
Więcej informacji : www.mkidn.gov.pl

b) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- jest to funkcjonujący od kilku lat rządowy program wsparcia organizacji pozarządowych. Co roku na wsparcie III sektora przeznaczana
jest kwota około 60 mln złotych. W ramach dotacji z FIO wspierana jest realizacja działań
z zakresu pożytku publicznego w obszarach:
I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne
IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
23

Obejmują one praktycznie cały zakres działalności pożytku publicznego określony w
art.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W roku 2013 finansowane będą projekty „jednoroczne”, realizowane w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. Wnioskodawcy mogą aplikować o granty w wysokości od 10.000 zł do 200.000 zł.
W zależności od wysokości dotacji wymagany jest wkład własny:
Wartość dotacji

% wartości projektu

Forma wniesienia wkładu

10 000 – 40 000 zł

10%

środki własne niefinansowe
lub finansowe

40 001 – 150 000 zł

10%

środki własne finansowe

150 001 – 200 000 zł

20%

środki własne finansowe

Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Oferty należy składać od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r. Oferta różni się od oferty realizacji zadania publicznego koniecznością wypełnienia dodatkowego załącznika merytorycznego.
Program FIO będzie kontynuowany do 2020 roku.
Więcej informacji: www.pozytek.gov.pl

c) Rządowy Program Aktywności Społecznej Osób Starszych- jest to przyjęty w roku
2012 program wsparcia projektów dla osób , które ukończyły 60 rok życia. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz
zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Odbyła się już pierwsza edycja konkursu ale w roku 2013 planowany jest kolejny nabór.
W jego ramach organizacje pozarządowe będą mogły aplikować o granty na które przeznaczone 40 mln złotych. Wnioski będzie można składać w następujących obszarach
tematycznych:
I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)
Jedna organizacja będzie mogła złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wysokość
grantu może wynosić od 20.000 do 200.000 zł. Wymagany będzie wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Będzie mógł on być wniesiony jako wkład finansowy lub
rzeczowy.
Więcej informacji: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy
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d) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Postpenitencjarny- są to fundusze w ramach których organizacje pozarządowe mogą pozyskać dotacje na projekty
skierowane do ofiar przestępstw lub osób które opuściły zakłady karne.
Pomoc Pokrzywdzonym- finansowana jest między innymi z nawiązek sądowych. Środki
są przeznaczane na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz członkom
ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz
materialną.
Więcej informacji: www.bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym
Pomoc Postpenitencjarna- środki są przeznaczane na świadczenie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów
śledczych oraz członkom ich rodzin. Mogą być przeznaczone między innymi na pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla
bezdomnych, okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na
celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym.
Więcej informacji: www.bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-postpenitencjarna

e) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska- finansuje projekty z zakresu ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej. Co roku w tym zakresie ogłaszane są konkursy ofert.
W roku 2013 planowany jest konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w ramach którego
będzie można uzyskać dotację na :
1) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno –
edukacyjne;
2) szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
3) realizację filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych, promocję zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukację prowadzona na łamach prasy;
4) rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
5) działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których
występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.
Minimalna wartość dotacji wynosi 100.000 zł. Wymagany jest wkład własny na poziomie
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minimum 15% wartości dotacji.
Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl/ochrona-przyrody oraz www.nfosigw.
gov.pl/edukacja-ekologiczna

f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowuje
działania obejmujące:
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
4) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
5) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które obejmują:
a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) wspieranie funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
6) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
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c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy
-przewodników;
9) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich
aktywność w tych dziedzinach;
10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
12) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych
i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
Więcej informacji: www.pfron.org.pl

g) Ministerstwo Sportu i Turystyki- dofinansowuje działania w zakresie: sportu wyczynowego i powszechnego, sportu młodzieżowego, sportu osób niepełnosprawnych
oraz turystyki. Konkursy ogłaszane są najczęściej pod koniec i na początku roku kalendarzowego. Więcej informacji: www.msport.gov.pl/sport oraz www.msport.gov.pl/
dofinansowanie-zadan
h) Ministerstwo Spraw Zagranicznych- dotuje między innymi projekty z zakresu pomocy rozwojowej. W jej ramach wspierane są projekty dotyczące:
a)

wolontariatu;

b)

edukacji globalnej;

c)

pomocy rozwojowej.

Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2012-2015 można reali27

zować działania w dwóch obszarach geograficznych. Grupa pierwsza obejmuje kraje
Partnerstwa Wschodniego – Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.
Druga grupa to osiem państw regionu Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), dwa państwa Afryki Północnej (Libia,
Tunezja), Afganistan, Kirgistan i Tadżykistan oraz Autonomię Palestyńską.
Ponadto MSZ wspiera projekty dotyczące współpracy z Polakami i Polonia mieszkającymi za granicą.
Więcej informacji: www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra oraz www.
polskapomoc.gov.pl

Informacje dotyczące zlecania realizacji zadań publicznych, w zakresach objętych właściwością rzeczową poszczególnych podmiotów, można znaleźć na stronach internetowych:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej- www.men.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej- www.mon.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego- www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- www.mac.gov.pl
Ministerstwo Finansów- www.mf.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki- www.mg.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa- www.msp.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych- www.msw.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości- www.ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska- www.mos.gov.pl
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej- www.transport.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia- www.mz.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów- www.uokik.gov.pl
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Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- www.parpa.gov.pl
Senat- www.senat.gov.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki- www.duw.pl

IV
Unijne źródła finansowania organizacji pozarządowych
Szeroko rozumiane środki unijne stanowią w coraz większym stopniu źródło finansowania NGO. W roku 2012 stanowiły one 12% przychodów III sektora12. Są one atrakcyjne dla organizacji pozarządowych ze względu na:
- szeroki zakres działań na które można uzyskać wsparcie (między innymi w zakresie
edukacji, rynku pracy, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekologii,
kultury, nauki, współpracy międzynarodowej, wymian młodzieżowych);
- możliwość sfinansowania kompleksowych i długoterminowych projektów;
- z reguły brak konieczności wniesienia wkładu własnego.
Jednocześnie jednak pozyskanie i realizacja projektów ”unijnych” związana jest z koniecznością:
- przestrzegania skomplikowanych procedur;
- poddania się szczegółowym kontrolom;
- zatrudnienia wykwalifikowanego i doświadczonego personelu;
W niniejszej broszurze omówione zostaną jedynie te unijne źródła finansowania działalności NGO, które odgrywają największą rolę w finansowaniu III sektora. Ze względu
na cel opracowania pominięto również zagadnienia dotyczące klasyfikowania unijnych
źródeł finansowania organizacji pozarządowych13.
1. Program Operacyjny kapitał Ludzki- jest to program realizowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków
krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Na
jego realizację w latach 2007-2013 przewidziano ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki
12 Jadwiga Przewłocka „Polskie organizacje Pozarządowe 2012”, Warszawa 2012
13 Szerzej na temat funduszy unijnych dla NGO patrz: M. Wasilewska, Fundusze Unijne dla organizacji
pozarządowych w latach 2007-2013.Przewodnik, Warszawa 2008.
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tj. ponad 1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na minimalnym poziomi, tj. 15%.
Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej który ma być
osiągnięty poprzez realizację sześciu celów strategicznych:
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych i biernych zawodowo;
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
- poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i
świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
- wzrost spójności terytorialnej.
W ramach PO KL realizowanych jest 9 priorytetów o charakterze „tematycznym”:
Centralne:
I- Zatrudnienia i integracja społeczna
II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia osób pracujących
III - Wysoka jakość systemu oświaty
IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
V - Dobre rządzenie
Regionalne:
VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII - Promocja integracji społecznej
VIII - Regionalne kadry gospodarki
IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Poszczególne priorytety dzielą się na działania i poddziałania określające dokładnie jakie projekty i na rzecz jakich grup mogą być w ich ramach realizowane14. Wskazane poniżej działania i poddziałania obejmują tylko te do których najczęściej aplikują organizacje pozarządowe
wraz z informacją jakie instytucje odpowiedzialne są za przeprowadzenie konkursów, zawarcie umów i bezpośrednią współpracę przy realizacji projektu (instytucja wdrażająca).
14 szczegóły patrz: „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” i „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” między innymi na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl
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Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej
Grupy docelowe:
- członkowie społeczności romskiej;
- instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji Romów ze społeczeństwem).

Typy projektów:
- organizowanie zajęć z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej skierowanych do dzieci
i młodzieży;
- działania edukacyjne, informujące Romów o przysługujących im prawach i obowiązkach obywatelskich (biernym i czynnym prawie wyborczym), polskich realiach społecznych i politycznych, możliwościach uzyskania pomocy pedagogicznej i psychologicznej
- warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej
członków społeczności romskiej, podnoszące ich zdolność do poszukiwania pracy i prowadzące do zwiększania samodzielności na rynku pracy;
- doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia przez członków społeczności romskiej;
- działania mające na celu inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy i rozbudzenie
motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej wśród Romów.
Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Więcej informacji: www.wwpe.gov.pl

Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego
Grupy docelowe:
- osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci;
- pracodawcy.
Typy projektów:
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- wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i
rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci poprzez:
•• wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych;
•• wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
- upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków
masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję
najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze
równego dostępu do zatrudnienia.
Instytucja Wdrażająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji: www.kapitalludzki.gov.pl

Poddziałanie 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego
Grupy docelowe:
- organizacje pozarządowe;
- związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
- osoby poszukujące porady prawnej;
- administracja publiczna.
Typy projektów:
- wypracowanie, upowszechnianie i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora, zapewniających wysoką jakość realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk
publicznych we współpracy z administracją publiczną;
- tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych;
- tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym;
- tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
- tworzenie i wdrażanie programów z zakresu społecznego nadzoru nad funkcjonowa32

niem administracji publicznej;
- upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Instytucja Wdrażająca: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Więcej informacji: www.kapitalludzki.gov.pl

Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Grupy docelowe:
- osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub
poszukujące pracy).
Typy projektów:
- organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
- wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek
pracy;
- realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących: pośrednictwo pracy i/lub
poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia;
- wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in.
poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
- upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod
organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy,
praca rotacyjna).
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl

Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Grupy docelowe:
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- osoby niezatrudnione lub zatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata)
zagroż- one wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr
64 poz. 593 z późn. zm.)
- otoczenie osób wykluczonych społecznie;
- instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze.
Typy projektów:
- projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:
kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl

Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej
Grupy docelowe:
- osoby fizyczne;
- podmioty ekonomii społecznej;
- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
Typy projektów:
- wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną;
- wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej;
- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych.
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl
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Działanie 7.4: Niepełnosprawni na rynku pracy
Grupy docelowe:
- osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lat;
- otoczenie osób niepełnosprawnych
Typy projektów:
- programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach
których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne
plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej
osoby niepełnosprawnej;
- działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne
i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy.
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl

Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Grupy docelowe:
- pracodawcy i pracownicy pracodawców.
Typy projektów:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla
kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
- doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl
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Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Grupy docelowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
- rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
- istniejące przedszkola, w tym przedszkola specjalne;
- istniejące oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego.
Typy projektów:
- tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego);
- wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Więcej informacji: www.efs.dolnyslask.pl

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Grupy docelowe:
- szkoły oraz placówki w rozumieniu art. 2 ust 3, ustawy o systemie oświaty (instytucje i
kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych
i ich organy prowadzące;
- uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o
systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół
dla dorosłych);
- osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.
Typy projektów:
- programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich
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osiągnięciach w tym miedzy innymi: dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
doradztwo i opiekę psychologiczno- pedagogiczną, dodatkowe zajęcia z zakresu ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo- matematycznych , przedsiębiorczości, poradnictwo
i doradztwo zawodowe.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Więcej informacji: www.efs.dolnyslask.pl

Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Grupy docelowe:
- mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;
- społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju
edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców
obszarów wiejskich;
- podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i
zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju .
Typy projektów:
- działania edukacyjne między innymi w zakresie technologii informatycznych, języków
obcych, podnoszenia wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Więcej informacji: www.efs.dolnyslask.pl

Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i
znajomości języków obcych
Grupy docelowe:
- osoby w wieku 18 – 64 lat (również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające
bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu
udziału w projekcie) uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w
szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.
Typy projektów:
- szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zaintere37

sowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w
obszarach umiejętności ICT i języków obcych.
Instytucja Wdrażająca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Więcej informacji: www.pokl.dwup.pl

2. Lokalne Grupy Działania (w ramach podejścia Leader PROW)- jest to rodzaj
partnerstwa tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli
lokalnych organizacji pozarządowych, sektora administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Partnerstwo funkcjonuje jako stowarzyszenie lub fundacja. LGD
przygotowują Lokalne Strategie Rozwoju na wdrożenie których otrzymują środki z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach środków będących w dyspozycji
LGD, organizacje pozarządowe mogą aplikować przede wszystkim o tzw. ”małe projekty”. Małe projekty muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- wartość projektu od 4.500 zł do 100.000 zł
- zgodność z zakresem działań określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007—2013 (Dz. U. z 2008 r., Nr 138, poz. 868 z późn. zm). Zakres ten obejmuje między
innymi:
- organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR;
- podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w tym przez: udostępnianie urządzeń
i sprzętu komputerowego;
- organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
- promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w
tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego;
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
- rozwijanie turystyki lub rekreacji, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej;
- zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
- zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
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- inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i
usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym
dziedzictwie.
- wkład własny w wysokości co najmniej 20%;
- zgodność działań z Lokalna Strategią Rozwoju.
Wnioski należy składać się za pośrednictwem LGD zajmującej się wdrażaniem Lokalnej
Strategii na obszarze na którym chcemy realizować projekt, w terminach określonych
przez LGD.

Więcej informacji:
LGD Dobra Widawa- www.dobrawidawa.pl
LGD Partnerstwo Izerskie- www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
LGD Gromnik- www.lgdgromnik.pl
LGD Wrzosowa Kraina- www.wrzosowakraina.pl
LGD Partnerstwo Kaczawskie- www.partnerstwokaczawskie.pl
LGD Qwsi- www.qwsi.pl
LGD Kwiat Lnu- www.kwiatlnu.eu
LGD Kraina Łęgów Odrzańskich- www.partnerstwoodry.pl
LGD Szlakiem Granitu- www.lgd-szlakiemgranitu.pl
LGD Ślężanie- www.sleza.pl
LGD Partnerstwo Integracja Turystyka- www.lgdpit.pl
LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich- www.krainawzgorz.pl
LGD Partnerstwo Ducha Gór- www.duchgor.org
LGD Partnerstwo Dla Doliny Baryczy- www.nasza.barycz.pl
LGD Kłodzka Wstęga Sudetów- www.kws.org.pl
LGD Partnerstwo Sowiogórskie- www.partnerstwo.sowiogorskie.pl
LGD Starorzecze Odry- www.leader-so.pl
LGD Lider A4- www.lider-a4.pl
LGD Ujście Baryczy- www.ujsciebaryczy.pl

3. Program Młodzież w działaniu- umożliwia uzyskanie dofinansowania na realizację projektów skierowanych głównie do młodych ludzi ludzie w wieku 13–30.
Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji
działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć
działalność czy nawiązać współpracę ponadnarodową. Program wspiera finansowo
i merytorycznie działania podejmowane w zakresie edukacji pozaformalnej. Ich celem może być rozwijanie zainteresowań i nabywanie umiejętności w różnych dziedzinach życia, w tym między innymi: sporcie, sztuce, ekologii, wsparciu osób
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zagrożonych wykluczeniem społecznym Program «Młodzież w działaniu»
podzielony jest na 5 akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2) zostały dodatkowo wyodrębnione podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie
których można realizować projekty. Część akcji jest zdecentralizowana i koordynowana przez Agencje Narodowe (w Polsce jest to Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji), a część scentralizowana. Wnioski o środki finansowe na projekty związane
z akcjami scentralizowanymi należy składać w odpowiedzi na ogłoszenia o specjalnych konkursach projektów prowadzonych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych. Poszczególne Akcje umożliwiają sfinansowanie następujących działań:
- Akcja 1. Młodzież dla Europy- dotacje na organizację i przeprowadzenie wymian młodzieży to jest spotkań co najmniej dwóch grup rówieśników z dwóch różnych krajów
(przede wszystkim krajów „unijnych”), inicjatyw lokalnych (krajowych i międzynarodowych) czyli projektów skierowanych do społeczności lokalnych, spotkań grup młodzieży
na poziomie europejskim, które mają zachęcić młodzież do bardziej aktywnego udziału
w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
- Akcja 2. Wolontariat Europejski- umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy
podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich;
- Akcja 3. Młodzież w świecie- dotacje na wymiany młodzieżowe z krajami pozunijnymi
(Sąsiedzkie Kraje Partnerskie UE);
Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży- dotacje na promocję dobrych praktyk oraz na
współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą w Europie;
Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych- projekty wspierające dialog pomiędzy młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi
za tworzenie polityki młodzieżowej w Europie.
Więcej informacji: www.mlodziez.org.pl

4. Program Kultura 2007-2013- program skierowanym bezpośrednio do organizacji
i instytucji kultury w Europie. Dofinansowuje przedsięwzięcia kulturalne odbywające się na poziomie europejskim, stąd realizacja projektów wymaga z reguły partnerstwa z podmiotami z innych krajów. Realizuje trzy cele szczegółowe:
- mobilność osób działających w sektorze kultury;
- obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych;
- dialog międzykulturowy.
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W ramach programu finansowane są między innymi:
Obszar I: Granty na międzynarodowe projekty kulturalne:
1.1. Projekty długoterminowe
Międzynarodowe projekty, o niedochodowym i nie inwestycyjnym charakterze (tzw.
miękkie projekty kulturalne), wpisujące się w cele Programu Kultura. Działania muszą
angażować przynajmniej sześciu operatorów kulturalnych z sześciu różnych państw biorących udział w Programie. Mogą one trwać od trzech do pięciu lat i powinny prowadzić
do utworzenia stabilnej i trwałej współpracy między uczestnikami projektu. Wsparcie
nie może być mniejsze niż 200 000 euro oraz nie może przekroczyć 500 000 euro rocznie
. Wymagany jest wkład własny na poziomie 50% wartości projektu.
1.1.1.

Projekty krótkoterminowe

Działania przewidziane w projekcie muszą angażować przynajmniej trzech operatorów
kulturalnych z trzech różnych państw biorących udział w Programie. Finansowanie tego
typu projektów nie może przekroczyć 50% budżetu wstępnego projektu i musi mieścić
się w przedziale od 50 000 do 200 000 euro.
1.3. Projekty w państwach trzecich
Projekty ukierunkowanych na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w
programie i krajami trzecimi, które zawarły z UE porozumienia o stowarzyszeniu lub
współpracy. W projektach współpracy powinno uczestniczyć co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów, współpracujących w dziedzinie kultury z co najmniej jedną organizacją z wybranego kraju
trzeciego, i/lub projekty powinny dotyczyć działalności kulturalnej prowadzonej w wybranym kraju trzecim. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w kwocie od 50.000 do
200.000 euro. Wsparcie udzielane przez UE ogranicza się do maksymalnie 50% kosztów
projektu.
Obszar II: Granty na bieżącą działalność podmiotów działających w dziedzinie
kultury na poziomie europejskim
W ramach tego obszaru przyznawane są dotacje na dofinansowanie kosztów operacyjnych ponoszonych przez podmioty z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej o trwałym charakterze. Jest to zasadnicza różnica w porównaniu z innymi dotacjami przyznawanymi w ramach pozostałych części programu. Organizacje kulturalne działające lub
zamierzające podjąć działalność w dziedzinie kultury na poziomie europejskim mogą
otrzymać dotację na pokrycie kosztów operacyjnych.
Więcej informacji: www.program-kultura.eu
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5. Program Uczenie się przez całe życie- program w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jego celem jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach
uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia
atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Obejmuje miedzy
innymi:

a) Program Leonardo da Vinci- jego celem jest promowanie mobilności pracowników
na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera on także rozwiązania zwiększające
przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.
Więcej informacji: www.leonardo.org.pl

b) Program Grundtvig- finansuje projekty z zakresu współpracy w zakresie edukacji
osób dorosłych. Obejmuje różnorodne działania działania w tym między innymi: wymiany międzynarodowe, wolontariat seniorów, warsztaty edukacyjne.
Więcej informacji: www.grundtvig.org.pl

6. Program Life+ - celem programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego
prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i
promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
Więcej informacji: - www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life

7. Inne programy unijne:
a) Europejska Współpraca Terytorialna- w ramach programu wsparcie otrzymują
tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii. Zakres tematyczny jest zróżnicowany w zależności od typu programu.
Więcej informacji: www.ewt.gov.pl oraz www.ewt.dolnyslask.pl
b) 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego- umożliwia
uzyskanie dofinasowania na projekty badawcze.
Więcej informacji: www.kpk.gov.pl
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c) Program MEDIA- unijny program finansowego wsparcia przemysłu audiowizualnego. Obejmuje 17 różnych obszarów dofinansowań skierowanych do różnych obszarów
sektora audiowizualnego.. Przeznaczony jest m.in. na wsparcie działań związanych z:
rozwojem projektów filmowych i interaktywnych, szkoleniem profesjonalistów audiowizualnych, dystrybucją i promocją europejskich utworów audiowizualnych, dofinansowaniem festiwali filmowych, innych wydarzeń branżowych oraz cyfryzacją
Więcej informacji: www.mediadeskpoland.eu

d) II Wspólnotowym Programie Zdrowia 2008-2013- finansuje działania w zakresie:
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, promocji zdrowia i usuwania nierówności w zakresie zdrowia w UE, rozpowszechniania informacji i wiedzy na temat zdrowia.
Więcej informacji: www.mz.gov.pl
e) Bezpieczniejszy Internet- unijny program ochrony dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych. Jego oficjalne cele to: uświadamianie opinii
publicznej istnienia problemu, zwalczanie niezgodnych z prawem treści i „szkodliwych
zachowań” w środowisku online, promowanie bezpieczniejszego środowiska internetowego i tworzenie bazy wiedzy.
Więcej informacji: www.europa.eu
f) Program Progress- obejmuje wsparcie wdrażania celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych w obszarach: zatrudnienie, integracja społeczna i
ochrona socjalna, warunki pracy, walka z dyskryminacją i promowanie różnorodności,
równość kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji: www.ec.europa.eu/progress

g) Europa dla obywateli- ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów Europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.
Więcej informacji: www.europadlaobywateli.pl
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V
Dotacje dla organizacji pozarządowych
w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej
1. Grant Blokowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy- uruchomiony przez Szwajcarię fundusz na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego
oraz tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii. Obejmuje dwa priorytety:
a) Fundusz dla organizacji pozarządowych- finansuje projekty z zakresu edukacji
obywatelskiej, działań kontrolnych w stosunku do administracji publicznej, kształtowania mechanizmów partycypacji w polityce publicznej.
W ramach Priorytetu I istnieje podział na projekty „małe” i „duże”. Te 2 kategorie projektów wydzielono ze względu na 2 kryteria: kwotę dofinansowania oraz długość trwania
projektu.
- Projekty „małe”: kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF, okres realizacji
projektu: do 12 miesięcy, dodatkowe wymagania formalne dotyczące Wnioskodawcy:
suma przychodów z działalności organizacji w ostatnim okresie obrachunkowym nie
przekracza kwoty 50 000 złotych.
- Projekty „duże”: kwota dofinansowania od 10 000 CHF do 250 000 CHF, okres realizacji
projektu: brak ograniczenia czasowego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.
b) Fundusz Partnerski- jego celem jest promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i
partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi
organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania
decyzji dla regionu lub podregionu.
Wysokość dofinansowanie w ramach priorytetu wynosi od 10.000 do 250.000 franków
szwajcarskich. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10%.
Więcej informacji: www.swissgrant.pl
2. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego- jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej
przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego
kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata
2009 - 2014). Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. W ramach funduszy norweskich
i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego pro44

gramu można uzyskać dofinansowanie na projekty o określonej tematyce. Wśród programów znalazły się między innymi następujące obszary wsparcia: ochrona środowiska
dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy oraz wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Za realizację
każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w
danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią
funkcję tzw. Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują
z podmiotami z państw-darczyńców.
Dla organizacji pozarządowych stworzono w ramach Mechanizmów Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Jego celem jest celu wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie jego udziału w budowanie sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Wysokość przekazanych na dotacje w
ramach Funduszu środków wynosi 37 000 000 euro.
Co najmniej 30 proc. alokacji Funduszu będzie przeznaczone na następujące główne
obszary wsparcia, którymi są:
- demokracja;
- prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych);
- dobre rządzenie i transparentność działania;
demokracja partycypacyjna;
- zwalczanie rasizmu i ksenofobii;
- zwalczanie dyskryminacji;
- przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i wykluczeniu, m.in. na obszarach wiejskich;
- równouprawnienie płci;
- przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
Co najmniej 10% całkowitej alokacji Funduszu będzie przeznaczone na wsparcie dla organizacji zajmujących się tematyką dzieci i młodzieży oraz/lub działań skierowanych do
dzieci i młodzieży. Szczegółowy zakres tematyczny Funduszu jak i wysokość wsparcia
dla projektów zostanie ustalony w programie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.
Poziom dofinansowania wyniesie do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Operatorem Funduszu będzie Fundacja Batorego.
Więcej informacji: www.eog.gov.pl, www.batory.org.pl
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VI
Dotacje podmiotów prywatnych
Środki na realizację działań organizacji pozarządowych są również przyznawane
przez podmioty prywatne. Są to najczęściej fundacje (rzadziej stowarzyszenia), które
tworzą programy grantowe w ramach których organizacje pozarządowe mogą sfinansować realizację swoich pomysłów. Stosowane w ramach tych środków przez grantodawców procedury są bardziej elastyczne niż w przypadku środków publicznych. Formularze
wniosków są stosunkowo proste i nie wymagają tak specjalistycznej wiedzy jak na przykład przygotowanie wniosku do funduszy unijnych. Jednakże procedury przyznawania
środków często są mniej przejrzyste niż w przypadku dotacji ze środków publicznych.
1. Fundacja Polska Miedź-powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Przyznaje darowizny na realizację projektów obejmujący cały zakres działalności pożytku
publicznego określony w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto w oparciu o środki fundacji można sfinansować również potrzeby
osób fizycznych w tym: koszty turnusu rehabilitacyjnego, zakup specjalistycznych
leków, aparatów słuchowych, specjalistycznych wózków inwalidzkich, pomp insulinowych, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty likwidacji barier architektonicznych (w
takim przypadku wniosek składa osoba fizyczna). Wnioski można składać w dowolnym terminie.
Więcej informacji: www.kghm.pl

2. Fundacja Bankowa imienia Leopolda Kronenberga-fundacja działająca przy
Citibanku w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach przyznawanych dotacji finansowane są dwa obszary programowe
I. Edukacja:
- innowacje w edukacji;
- edukacja ekonomiczna;
- dziedzictwo kulturowe i tradycje;
- twórczość artystyczna dzieci i młodzieży.
II. Rozwój lokalny:
- priorytety opieki zdrowotnej;
- polityka społeczna;
- nauka przedsiębiorczości.
W ramach obszarów programowych można sfinansować między innymi: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Finansowanie nie obejmuje: kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych
za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, sympozjów, zakupów wyposażenia
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pracowni komputerowych, zakupu sprzętu multimedialnego i sportowego, wydawnictw,
imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych. Wnioski należy składać w terminach określonych przez fundację.
Więcej informacji: www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
3. Fundacja Banku Zachodniego WBK- fundacja realizuje dwa programy grantowe:
Bank Dziecięcych Uśmiechów- program mikro-grantowy skierowany do organizacji
społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Dofinansowanie może dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego,
poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż
do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.
Więcej informacji: www.fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow
Bank Ambitnej Młodzieży – wsparcie dotyczy zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty
młodzieży, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń,
staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą- szczególnie z zakresu matematyki,
informatyki, ekonomii. Można uzyskać dofinansowanie na różne formy interaktywnych
zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.
Więcej informacji: www.fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej
-mlodziezy

4. Fundacja BGŻ- udziela wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz
osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji w następujących zakresach: edukacja ogólnokształcąca, artystyczna, sportowa, ekonomiczna, wsparcie
ekonomii społecznej, pomoc charytatywna, bezpieczeństwo młodzieży na drogach.
Więcej informacji: www.fundacja.bgz.pl

5. Fundacja BRE Banku- głównie koncentruje się na wspieraniu działań z obszarów: nauki i edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i dziedzictwa
narodowego. W szczególności wspiera instytucje realizujące programy w zakresie
podnoszenia poziomu wiedzy i przedsiębiorczości, organizacje charytatywne i ich
podopieczni, instytucje zajmujące się propagowaniem kultury, opieką nad dziełami
sztuki oraz ochroną zabytków.
Więcej informacji: www.brebank.pl/fundacjabrebanku
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6. Fundacja Orange- wspiera przede wszystkim projekty na rzecz dzieci i młodzieży. Wspiera miedzy innymi: innowacyjne projekty edukacyjne, które w nowatorski
i atrakcyjny sposób zachęcają do zdobywania wiedzy, zapewnienie mieszkańcom
terenów wiejskich lepszego dostępu do technologii i informacji.
Więcej informacji: www.fundacja.orange.pl

7. Fundacja Polsat- wspiera organizacje zajmujące się pomocą chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Finansuje min. projekty dotyczące rehabilitacji i nowoczesnych
form terapii.
Więcej informacji: www.fundacjapolsat.pl

8. Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej- wspomaga w szczególności: partnerstwa między instytucjami, projekty o charakterze edukacyjnym poszerzające wiedzę o Polsce i Niemczech oraz promujące języki polski i niemiecki, współpracę naukową, a także projekty artystyczne i literackie. Wnioski można składać na bieżąco.
Więcej informacji: www.fwpn.org.pl

9. Fundacja imienia Stefana Batorego- fundacja założona została w 1988 roku przez
George’a Sorosa. Finansuje działania w zakresie:
- zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz
upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji- program Demokracja w działaniu;
- zwiększenia dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych- program Równe szanse;
- wspierania inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego
oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi- program Dla Białorusi.
Wnioski należy składać w terminach określonych przez fundację.
Więcej informacji: www.batory.org.pl

10. Fundacja Wspomagania Wsi- celem działania fundacji jest wspieranie inicjatyw
gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz
inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
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Fundacja realizuje swoje działania między innymi poprzez programy pożyczkowe
i konkursy grantowe.
Więcej informacji: www.fundacjawspomaganiawsi.pl

11. Polsko Amerykańska Fundacja Wolności- została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu
demokracji w Europie Wschodniej” uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.
Fundacji realizuje wiele różnorodnych programów, które koncentrują się przede
wszystkim na obszarach wiejskich i w małych miastach:
English teaching- program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez konkursy grantowe i szkolenia wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
www.englishteaching.org.pl
Równać szanse – program wsparcia lokalnych inicjatyw edukacyjnych, których
celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.
Realizator
programu:
Polska
Fundacja
Dzieci
i
Młodzieży
www.rownacszanse.pl
Uniwersytety III wieku- program na rzecz aktywizacji społeczną seniorów. Realizowane
jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” - www.seniorzywakcji.pl
Działaj lokalnie- Poprzez konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków
Działaj Lokalnie, wspierane są inicjatywy, przyczyniające się do aktywizacji społecznej
i rozwiązywania wspólnych problemów mieszkańców małych miejscowości. W drodze
konkursu wyłaniane są kolejne organizacje pozarządowe zainteresowane pełnieniem
funkcji ODL i przyznawaniem dotacji.
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.dzialajlokalnie.pl
Nowe technologie lokalnie- program, którego celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z komponentu edukacyjnego oraz systemu wsparcia, także finansowego, dla grupy wybranych NGOs.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
www.technologielokalnie.pl
Liderzy PAFW- program wsparcia umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących dzia49

łania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu.
Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników różnorakich
projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które
dostosowane są do ich potrzeb. Oferta dla absolwentów programu umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności prowadzonych działań, udział w krajowych
i zagranicznych wizytach studyjnych czy uczestnictwo w spotkaniach z osobistościami
życia publicznego.
Realizator programu: Stowarzyszenie Szkoła Liderów- www.liderzy.pl
Obywatel i prawo- Program wspierający działania organizacji pozarządowych na rzecz
bezpłatnych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego.
Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych - www.isp.org.pl
Przemiany w regionie RITA- program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie różnych
aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach
Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Na program składają się
konkursy grantowe, szkolenia oraz wizyty studyjne w Polsce.
Realizatorzy programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji (RITA)www.rita.edudemo.org.pl oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana NowakaJeziorańskiego („Study Tours to Poland”)- www.studytours.pl
Więcej informacji o działalności PAFW: www.pafw.pl

12. Inne organizacje grantodawcze.
Działalność w zakresie wspierania finansowego organizacji pozarządowych prowadzą
również inne podmioty prywatne, w tym między innymi:
Fundacja PZU- www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu
Fundacja Dobroczynności Atlas- www.atlas.com.pl
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- www.pcyf.org.pl
Fundacja imienia Anny Lindh- www.alfpolska.org
Fundacja Narodowego Banku Polskiego- www.nbportal.pl/pl/edukacja
Fundacja PricewaterhouseCoopers Podaruj siebie- www.pwc.pl/fundacja
Fundacja Orlen Dar Serca- www.orlendarserca.pl
Fundacja Ronalda McDonalda- www.frm.org.pl
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Załączniki15
1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzanie zbiorki publicznej

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na przeprowadzanie zbiorki publicznej na terenie................................
1. Organizator
Nazwa.....................................................................................................................................................................
Adres.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Telefon ...................................................................................................................................................................
2. Termin zbiorki publicznej
· termin rozpoczęcia ...................................................................
· termin zakończenia ...................................................................
3. Obszar, oraz miejsca w których zbiorka publiczna ma być przeprowadzana:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiorki publicznej (należy
jednoznacznie określić na co faktycznie mają zostać przeznaczone środki ze zbiorki publicznej, informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................
5. Formy przeprowadzenia zbiorki publicznej - zaznaczyć właściwą formę.
· dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiorki publicznej przez
przeprowadzającego zbiórkę (w przypadku gdy konto zostało założone na terenie ……. a
15 Przy opracowaniu załączników korzystano ze wzorów zamieszczonych na www.ngo.pl,
www.wroclaw.pl, www.icwroclaw.pl
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sposób informowania o numerze konta ograniczy się do terenu ……..). Obowiązkowo należy podać numer rachunku bankowego).
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
· zbiorka ofiar do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych,
umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników
· sprzedaż cegiełek wartościowych
(Obowiązkowo należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić
ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota). Cegiełki te, jako druki
ścisłego zarachowania, powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie bez stosowania technik specjalnych i wiedzy fachowej. Na każdej cegiełce wartościowej
sprzedawanej w ramach zbiorki publicznej, umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Na cegiełce może być umieszczona
informacja dotycząca celów zbiorki publicznej).
· sprzedaż przedmiotów i usług:
(Na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiorki publicznej, wyraźnie i w
sposób trwały podaje się nazwę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, oraz cenę
przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiorki
publicznej, od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie).
· zbiorka ofiar w naturze:
(Dozwolona tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci
zużyte na cel określony w pozwoleniu)
6. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej (należy podać formę w jakiej będzie przekazana informacja o mającej się odbyć zbiórce publicznej np.: prasa, ulotki, plakaty)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. Liczba osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej .............................................................
8. Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej, w tym rodzaj
i wysokość kosztów ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

podpisy wnioskodawców

Załączniki:
- aktualny statut organizacji w przypadku komitetów-akt organizacyjny komitetu;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- (w przypadku komitetu-pełny skład osobowy z podpisami i adresami członków).

2. Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Nazwa i adres organizatora

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr .............................. z dnia ..................................................
wydanego przez……………. została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła
się w dniach ...................................... na terenie .............................................................................................

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:.......................... zł,
wg poniższych form zbiórki publicznej:
- wpłaty na konto, w kwocie .......................................zł,
- datki do puszek i skarbon, w kwocie .........................zł,
- sprzedaż cegiełek w kwocie, ....................................zł,
- sprzedaż przedmiotów i usług, w kwocie .................zł.

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej.
a) nominał ...................................................
ilość sprzedanych cegiełek ..........................
łączna kwota .............................................
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b) nominał ...................................................
ilość sprzedanych cegiełek ..........................
łączna kwota.............................................

c) nominał ...................................................
ilość sprzedanych cegiełek ..........................
łączna kwota .............................................

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: ............................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : .............................zł, w tym:
a) rodzaj kosztu ............................................... w kwocie ................. zł,
b) rodzaj kosztu ............................................... w kwocie ................. zł,
c) rodzaj kosztu ............................................... w kwocie ................. zł,

5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: .................................................. zł.

6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań:
a) cel: .......................................................................................................................................................................
kwota przeznaczona na cel ..................................................... zł,
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: ..................................................................
- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: ...................................................................
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- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu:....................................................................
- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
-ofiary (w naturze) rodzaj, ilość: ...................................................................................................................

b) cel:.......................................................................................................................................................................
kwota przeznaczona na cel ..................................................... zł,
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: ...................................................................
- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: ...................................................................
- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
- nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: ...................................................................
- kwota przeznaczona na zadanie ..............................................zł
- ofiary (w naturze) rodzaj, ilość: ..................................................................................................................

7. Termin nadesłania dodatkowego uzupełnienia sprawozdania16
.....................................................................................................................
........................................................................
podpisy

Załączniki:
- kopia ogłoszenia prasowego o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej

16
Jeżeli organizator nie wykorzystał wszystkich zebranych darów powinien poinformować organ o pozostałych darach oraz o sposobie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie
sprawozdania o wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki.
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3. Umowa darowizny

WZÓR UMOWY DAROWIZNY
W dniu .................................... we................................................... zostaje zawarta umowa darowizny
pomiędzy: ..............................., z siedzibą w ............................... przy ul. ..................................................,
reprezentowaną przez: ....................................................... – prezesa zarządu .....................................,
zwanym dalej Darczyńcą
a .............................................................., nr KRS..............................., z siedzibą w .........................................
przy ul. .............................................................., reprezentowanym przez: ..........................................
– zwanym dalej Obdarowanym
§1
1. Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanego darowiznę w wysokości
............................................ zł (słownie: .........................................................................................).
Darowizna zostanie przeznaczona na ..........................................................................................
...........
2. Obdarowany oświadcza, że cel na realizację którego otrzymał darowiznę jest
zgodny z celami statutowymi Obdarowanego.
§2
Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznaczy ją na cel określony w § 1
umowy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
§3
Przekazanie darowizny nastąpi przelewem bankowym na konto numer ......, prowadzone
w banku................................ w terminie ....................dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§4
1. Obdarowany zobowiązuje się przedłożyć Darczyńcy pisemne sprawozdania ze
sposobu wykorzystania kwoty darowizny przez Obdarowanego nie później niż w
terminie ............................... od dnia wydania przedmiotu darowizny Obdarowanemu.
2. Jeśli Obdarowany przekazaną mu na podstawie niniejszej umowy kwotę pieniężną
przeznaczy na inny cel niż określony w § 1 umowy Darczyńca może odwołać
darowiznę.
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§5
1.

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji warunków umowy, wymagają akceptacji
obydwu stron i powinny być udokumentowane w postaci aneksu dołączonego
do umowy, pod rygorem nieważności zmian.

2.

W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16,poz.93 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 4
lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. ,Nr 90, poz.
631 z późniejszymi zmianami) i innych obowiązujących przepisów prawa.

3.

Strony postanawiają rozstrzygać wszelkie kwestie sporne polubownie na drodze
negocjacji.

4.

Strony postanawiają, że w sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze
polubownej wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem właściwym
ze względu na siedzibę Darczyńcy.

5.

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Darczyńca

Obdarowany

..............................................................

..............................................................

Zgłoszenie loterii

...................................................................................................................................................................................
miejscowość, data
...................................................................................................................................................................................
Dane zgłaszającego (nazwa, adres , telefon, fax)

Naczelnik Urzędu Celnego
w ……………..……………..
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ZGŁOSZENIE URZĄDZANIA LOTERII FANTOWEJ/ GRY BINGO FANTOWE

Na podstawie art. ....................... ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) zgłaszam zamiar urządzania loterii fantowej/ gry
bingo fantowe.
Poniżej przedstawiam informacje wymagane na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy:
1. nazwa i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku spółek handlowych
również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz
serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot zgłaszający
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. określenie obszaru, na którym planowane jest urządzenie gry
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie gry
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5. dokładne wyznaczenie celu, na który przeznacza się dochód z urządzanej gry
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. określenie planowanej wielkości sprzedaży losów lub kartonów
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Do wniosku załączono:

1) zobowiązanie wypłacalności nagród;
2) regulamin gry;
3) oświadczenie o legalności źródeł pochodzenia kapitału zakładowego, środków finansowych lub innego majątku przeznaczonego na urządzenie loterii fantowej lub
gry bingo fantowe;
4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
5) wzór losu, innego dowodu udziału w grze lub kartonu;
6) oświadczenie osób fizycznych zarządzających podmiotem oraz reprezentujących
podmiot zgłaszający, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie osoby nadzorującej grę oraz osoby bezpośrednio prowadzącej grę o
znajomości przepisów ustawy w zakresie loterii fantowych/gry bingo fantowe.
8) pełnomocnictwo udzielone przez Organizatora loterii fantowej/gry bingo fantowe,
w przypadku składania zgłoszenia urządzania loterii fantowej/gry bingo fantowe
przez osobę inną niż Organizator; do pełnomocnictwa powinien być załączony dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej od ww. czynności.

...................................................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania zgłaszającego
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4. Umowa barterowa

UMOWA BARTEROWA

Zawarta w dniu ................................. w ..........................................................................................................
pomiędzy:
.......................................................................... z siedzibą w ........................................
przy ul. ...............................................................
w imieniu którego działają .......................................................
zwanym w treści umowy Sprzedającym,
a
................................................................................................ z siedzibą w .......................................................
przy ul. ................................................................................
w imieniu którego działają ...........................................................................................................................
zwanym w treści umowy Kupującym
o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa (należy określić towar/usługę) ...............................
§2
Wydanie towaru nastąpi przez ...................................................................................................................
lub
Wykonanie usługi polegać będzie na……………………….
§3
Strony ustalają, że wartość towaru/usługi wynosi ........................................ złotych
(słownie: ............................................................................................................................................. złotych).

60

§4
Towar będzie wydany Kupującemu w terminie ...................................................................................
lub
Usługa zostanie wykonana w terminie do dnia ....................................................................................
§5
Tytułem rozliczeń za towar/usługę określoną w §1 Kupujący dostarczy Sprzedającemu/
wykonana na jego rzecz usługę .................................................................................................................
§6
Towar określony w §5 będzie wydany Sprzedającemu w następujący sposób ......................
..................................................................................................................................................................................
lub
Wykonanie usługi określonej §5 w polegać będzie na ...................................................................
§7
Towar określony w §5 wydany zostanie Sprzedającemu w terminie ...........................................
lub
Usługa określona §5 w zostanie wykonana w terminie do dnia ...................................................
§8
Strony ustalają, że wartość towaru/usługi określonego/określonej w §5 wynosi
.................................................... złotych, (słownie ........................................................................ złotych).
§9
Z uwagi na to, że wartość wzajemnych świadczeń jest równa, strony ustalają, iż nie będą
dokonywać rozliczeń pieniężnych z tytułu dostarczonych wzajemnie towarów/usług.
§ 10
• Wszelkie zmiany dotyczące realizacji warunków umowy, wymagają akceptacji
obydwu stron i powinny być udokumentowane w postaci aneksu dołączonego do
umowy, pod rygorem nieważności zmian.
• W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U z 1964 r. Nr 16,poz.93 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 4 lutego
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1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. ,Nr 90, poz. 631 z
późniejszymi zmianami) i innych obowiązujących przepisów prawa.
• Strony postanawiają rozstrzygać wszelkie kwestie sporne polubownie na drodze
negocjacji.
• Strony postanawiają, że w sprawach, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze
polubownej wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przed Sądem właściwym
ze względu na siedzibę Sprzedającego.
• Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący

.............................................................

.............................................................
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Stowarzyszenie Euro-Concret

NGO

NGO

Stowarzyszenie Euro-Concret
ul. Kościuszki 35 a, II piętro oficyna
50-011 Wrocław
tel./fax +48 71 341 05 19

NGO

NGO

Broszura jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

