Warszawa, 6 marca 2020 r.

Uroczysta inauguracja pierwszego w Polsce konkursu grantowego na
dofinansowanie kapitałów żelaznych organizacji III sektora
W poniedziałek 9 marca prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu
ds. Pożytku Publicznego, dokona uroczystej inauguracji pierwszego konkursu grantowego, dzięki
któremu polskie organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać środki na budowę początkowych
kapitałów żelaznych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zagadnieniu budowy
kapitałów w sektorze pozarządowym.
Konkurs jest organizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, w
Priorytecie 2a: Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych. Wsparcie udzielone
w konkursie ma umożliwić organizacjom pozarządowym stworzenie długofalowych strategii wspierania celów
społecznych, dzięki budowie dobrze zarządzanego zaplecza finansowego.
Kapitały żelazne, których konkurs dotyczy, to kapitały pochodzące z filantropii indywidualnej i korporacyjnej.
Środki takie są nienaruszalne, powinny być bezpiecznie inwestowane i transparentnie zarządzane.
– Doświadczenia organizacji pokazują, że proces budowy kapitałów żelaznych jest trudny i wymaga czasu oraz
zaangażowania operacyjnego – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora PROO. – Jest on jednak niezbędny dla zapewnienia
stabilności finansowej organizacji, która może się dzięki temu skoncentrować na realizacji swojej misji, dla
wspólnego dobra. W konkursie w Priorytecie 2a PROO organizacje mogą uzyskać wsparcie na działania
obejmujące kompleksowe przygotowanie do utworzenia początkowych kapitałów żelaznych.
Działania podejmowane w związku z budowaniem kapitału żelaznego nie powinny negatywnie wpływać na
skuteczność bieżącej działalności organizacji. Strategia tworzenia takiego kapitału powinna zakładać włączanie
interesariuszy organizacji ze środowiska lokalnego – jej partnerów społecznych i publicznych.
– Organizacje pozarządowe przystępujące do tworzenia początkowych kapitałów żelaznych powinny dołożyć
wszelkich starań, aby zmobilizować lokalne struktury obywatelskie do wsparcia ich działalności. – wyjaśnia
Weronika Najda, zastępca dyrektora NIW-CRSO. – Tylko wtedy taka inicjatywa staje się wiarygodna i ma szansę
odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie.
Podczas organizowanego w tym samym dniu seminarium „Niezależny i stabilny 3 sektor – wsparcie budowy
kapitałów żelaznych” uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o doświadczeniach polskich organizacji
pozarządowych w budowaniu stabilnych podstaw finansowania działalności (m.in. o funkcjonowaniu funduszy
lokalnych, funduszy wieczystych). Poznają również wymogi prawne, metody pozyskiwania kapitału, polityki
inwestowania i wydatkowania. W trakcie wykładu eksperckiego w ramach seminarium będzie można poznać
różne metody pozyskiwania środków, dowiedzieć się, jak zaplanować skuteczne działania fundraisingowe, by
wspierały budowę kapitałów żelaznych, oraz w jaki sposób nawiązać i podtrzymać więzi z darczyńcami i
otoczeniem – czyli jak budować społeczny kapitał organizacji.
Wydarzenia:
Uroczysta inauguracja konkursu w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018–2030 PROO, w Priorytecie 2a: Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych
kapitałów żelaznych
Seminarium: „Niezależny i stabilny 3 sektor – wsparcie budowy kapitałów żelaznych”.
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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.
Flagowe Programy Instytutu to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
oraz Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności.
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