Warszawa, 30 maja 2018 r.

Największy rządowy konkurs dotacyjny dla III sektora rozstrzygnięty!
Prawie 60 000 000 zł trafi do organizacji pozarządowych w tegorocznej edycji programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. Aż 70% grantobiorców otrzyma dotację w ramach FIO pierwszy raz,
a ponad 61% grantów trafi do organizacji z małych i średnich miejscowości. To rewolucyjna zmiana,
która stanowi najważniejszy element nowej odsłony największego programu dotacyjnego dla NGO.
Na tę decyzję czekało blisko 3 000 organizacji pozarządowych. W środę 30 maja 2018 r. w samo
południe poznały one wyniki najnowszej edycji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. – FIO 2018
to rozwój, szansa, możliwości – takie opinie ze strony społeczników najczęściej towarzyszą
programowi. Fundusz, jako jeden z nielicznych publicznych instrumentów dedykowanych trzeciemu
sektorowi, kładzie nacisk na rozwój instytucjonalny organizacji.
W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, z dotacji pozyskiwanych w ramach
realizowanych projektów aż 20% kwoty można przeznaczyć na rozwój organizacji. Dodatkowo,
regulamin tegorocznej edycji FIO umożliwiał realizację projektów bez wymogu wkładu własnego, który
często stanowił barierę dla małych i młodych organizacji już na poziomie wnioskowania.
– Naszym celem było zwiększenie dostępności konkursu dla małych organizacji i takich, które dopiero
stawiają pierwsze kroki w aktywności obywatelskiej oraz organizacji z małych miejscowości.
Te organizacje miały przyznawane dodatkowe punkty przy ocenie wniosków – mówi Wojciech
Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, instytucji która w tym roku po raz pierwszy
jest operatorem konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu pokazało, że cel został osiągnięty. – W tym roku dotacje otrzyma
539 biorących udział w konkursie organizacji, z czego 66% to małe organizacje, o rocznym przychodzie
do 100 tys. zł, natomiast niemal 70% podmiotów otrzyma dotację w ramach FIO 2014-2020 po raz
pierwszy. To są bardzo istotne i pozytywne zmiany – mówi Stefan Kołucki, kierownik Biura
FIO w NIW-CRSO.
– Dzięki temu, że zapewniliśmy dostęp do konkursu dla szerokiego spektrum organizacji obywatelskich
możemy realizować założenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na większą skalę niż dotychczas.
Uwzględniamy w ten sposób potrzeby społeczne również w małych miejscowościach i na terenach
wiejskich, których problemy wcześniej nie zawsze były dostrzegane – podsumowuje dyrektor
Kaczmarczyk z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dotacje w ramach FIO 2018 otrzyma 356 małych organizacji, czyli 66% spośród 539, którym przyznano
granty. Ponadto 70% spośród przyznanych dotacji trafi do organizacji, które nigdy wcześniej nie
otrzymały środków w ramach FIO, a 61% beneficjentów to podmioty z małych i średnich miejscowości.
Średnia wysokość dotacji w I roku konkursu wyniosła ok. 105 000 zł. Na projekty roczne przyznano
282 dotacje, a na projekty dwuletnie 257.
Bardzo wysoka jest także wartość wskaźnika success rate, która wynosi 19,3%. Oznacza to, że prawie
⅕ organizacji otrzyma dotacje, o które wnioskowała. Warto zaznaczyć, że wartość wnioskowanych
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środków 10-krotnie przekraczała zaplanowany budżet. Oznacza to, że w ramach konkursu
przeprowadzono optymalną alokację środków w ramach programu.
Liczba dotacji przypadających na poszczególne województwa przedstawia się następująco:

Województwo
Liczba dotacji
Dolnośląskie
36
Kujawsko-pomorskie
26
Lubelskie
45
Lubuskie
13
Łódzkie
25
Małopolskie
70
Mazowieckie
63
Opolskie
7
Podkarpackie
33
Podlaskie
23
Pomorskie
22
Śląskie
53
Świętokrzyskie
17
Warmińsko-Mazurskie
38
Wielkopolskie
39
Zachodniopomorskie
29

% dofinansowanych
6,68
4,82
8,35
2,41
4,64
12,99
11,69
1,30
6,12
4,27
4,08
9,83
3,15
7,05
7,24
5,38

W tegorocznej edycji FIO wzięło udział prawie 3 000 organizacji pozarządowych. Ocenę prowadziło
ponad 200 ekspertów merytorycznych. Wnioski składane były do 5 kwietnia 2018 roku
za pośrednictwem dedykowanego generatora. Poprzedzono je cyklem szkoleń, prowadzonych w całym
kraju przez pracowników Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Tegoroczny budżet programu wynosi 60 000 000 zł.
Kontakt dla mediów:
Jan Zujewicz
kierownik Biura Komunikacji i Promocji
+48 601 901 214 | media@niw.gov.pl
O FIO
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego.
W ramach programu FIO dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu, jakim jest
zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonuje od 2005 r. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata
2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu.
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O NIW
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza
odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych.
Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne
inicjatywy dla organizacji pozarządowych.
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