Rządowe wsparcie dla organizacji obywatelskich,
którego celem jest wsparcie bytu
instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, zagrożonego
w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji
i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją
epidemiczną, oraz wsparcie ich działań
dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego
Nabór prowadzony przez System Obsługi Dotacji
(https://generator.niw.gov.pl/)
Dofinansowanie dla zadań mieszczących się w dwóch obszarach:
Priorytet 1 Działania wspierające | Priorytet 2 Bezpieczeństwo NGO
Limit: jeden wniosek w ramach Priorytetu Działania wspierające
i jeden wniosek w ramach Priorytetu Bezpieczeństwo NGO
Maksymalna kwota dotacji: 50.000 zł w Priorytecie Działania wspierające
i 40.000 zł w Priorytecie Bezpieczeństwo NGO.
Termin realizacji zadań:
do końca listopada 2020 r.

PRIORYTET 1
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

Przygotowanie i realizacja działań
podejmowanych w uzupełnieniu
zadań administracji publicznej
w celu przeciwdziałania COVID-19
w społecznościach lokalnych.

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
Działania podejmowane w zastępstwie lub
w uzupełnieniu zadań, które w całości lub
części musiały zostać odwołane na skutek
COVID-19.
Działania podejmowane w celu podtrzymania
funkcjonowania organizacji zagrożonego na
skutek COVID-19.
Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do
realizacji działań, o których mowa wyżej;
Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji
działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone
na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

PRIORYTET 1
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
Zadania publiczne/projekty realizowane w społeczności lokalnej lub na
jej rzecz, które mają na celu poprawę sytuacji obywateli w związku ze
stanem epidemii.

Dotacja: do 50.000 zł.

PRIORYTET 1
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
PRZYKŁADY
Zaopatrywanie społeczności lokalnej w materiały
związane z zapobieganiem zarażeniom (np. szycie
i dystrybucja masek, przygotowanie materiałów
informacyjnych).
Organizacja wolontariatu w społeczności lokalnej
(np. na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych,
osób pozostających na kwarantannie).
Zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci,
młodzieży (szkolenia internetowe, zajęcia
pozaszkolne w formie zdalnej).
Wsparcie podmiotów administracji publicznej
w realizacji zadań w celu przeciwdziałania COVID-19
w społecznościach lokalnych.

DZIAŁANIA NIEWPISUJĄCE SIĘ
Projekty dotyczące wyłącznie wsparcia własnej
organizacji (np. sfinansowanie zakupu sprzętu,
programów, szkoleń dla członków organizacji).
Projekty ogólnopolskie, wojewódzkie (np. prowadzenie
kampanii informacyjnych) – działania muszą być
realizowane lokalnie lub na rzecz społeczności lokalnej.
Projekty dotyczące wyłącznie przygotowania
rozwiązań
bez ich praktycznego wdrażania (np. opracowanie
strategii, propozycji zmian prawnych).
Projekty dotyczące wsparcia obszarów przypisanych do
zadań administracji publicznej bez uprzedniej
konsultacji realizacji tych działań (np. stworzenie miejsc
kwarantanny bez uprzedniego porozumienia
z odpowiednimi instytucjami potwierdzającymi taką
potrzebę).
Projekty, których celem jest wyłącznie zakup
i przekazanie sprzętu (np. zakup respiratorów lub
maseczek/kombinezonów).

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
W ramach priorytetu można otrzymać dotację w czterech obszarach

Nie ma obowiązku aplikowania o wsparcie we wszystkich obszarach

Dotacja do 40.000 zł – maksymalnie 10.000 zł w każdym obszarze:
1. Działania podejmowane w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części
musiały zostać odwołane na skutek COVID-19.
2. Działania podejmowane w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na
skutek COVID-19.
3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa wyżej.
4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały
utracone na skutek COVID-19.

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
2.1 Działania podejmowane w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań,
które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19

PRZYKŁADY

DZIAŁANIA NIEWPISUJĄCE SIĘ

Organizacja musiała odwołać szkolenia
stacjonarne, ale chce za to przeprowadzić
webinaria oraz opracować podręcznik,
którego wcześniej nie planowała.
Przygotowanie wirtualnej wycieczki.
Przygotowanie wirtualnego szkolenia.
Zorganizowanie koncertu w zamkniętym
studio.
UWAGA!
Działania muszą być w tym samym obszarze
merytorycznym, co działania odwołane

Działania stanowiące rozszerzenie
działalności statutowej organizacji
(nowe projekty i pomysły).

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
2.2 Działania podejmowane w celu podtrzymania funkcjonowania
organizacji zagrożonego na skutek COVID-19

PRZYKŁADY

DZIAŁANIA NIEWPISUJĄCE SIĘ

Przeszkolenie osoby do prowadzenia
księgowości (np. e-kurs księgowości).
Wynagrodzenia dla osób obecnie
zatrudnionych w organizacji – TYLKO
JEŻELI WYKORZYSTANE ZOSTAŁY
DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA
WYNAGRODZEŃ.
Koszty związane ze zleceniem wykonania
zadań na zewnątrz – w związku z brakiem
kadry/wolontariuszy.

Działania na rzecz rozwoju organizacji,
które nie wynikają z ograniczenia przez
COVID-19, czyli np. przebranżowienie,
rozszerzenie działalności.
Tworzenie nowych etatów.

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
2.3 Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych
do realizacji działań w ramach Programu

PRZYKŁADY

DZIAŁANIA NIEWPISUJĄCE SIĘ

Zakup laptopów, drukarek do pracy w domu.

Sam zakup sprzętu (może być to jedyny
wydatek, ale musi wynikać z opisu)
niezwiązany z planowanymi działaniami.

Zakup programów do webinariów.

Doposażanie w celu rozwoju.

PRIORYTET 2
BEZPIECZEŃSTWO NGO
2.4 Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki
przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19

PRZYKŁADY

Wynajem lokalu, czynsz, media itd.

UWAGA!
We wniosku musi być uzasadnienie,
co stało się z środkami zaplanowanymi
na ten cel.

DZIAŁANIA NIEWPISUJĄCE SIĘ

Wynajem lokalu, czynsz, media itd.
bez rzetelnego i wiarygodnego
uzasadnienia, co stało się ze środkami
zaplanowanymi na ten cel.

PROGRAM COVID-19 A PROO PRIORYTET 5 (WSPARCIE DORAŹNE)
- RÓŻNICE

COVID-19

Projekty mające na celu poprawę sytuacji
organizacji i obywateli w związku ze
stanem epidemii, np. wydawanie
posiłków.
Pokrycie kosztów wynikających
z trwającego stanu epidemii COVID-19,
np. zakup sprzętu niezbędnego do
prowadzenia pracy zdalnej, zakup
materiałów niezbędnych do przetrwania
organizacji (np. siana dla koni).

PROO 5
Pokrycie kosztów wynikających z sytuacji
nagłych innych niż wynikające
z trwającego stanu epidemii COVID;
Na przykład:
- naprawa uszkodzonych sprzętów lub
ich zakup (np. złamanej drabiny
strażackiej, popsutego samochodu),
- drobne remonty pomieszczeń
uszkodzonych
w wyniku sytuacji losowych (np. zalanie,
pożar, wichura),
- sfinansowanie kosztów, które powstały
w wyniku sytuacji losowych
(niewynikających z COVID-19)
– np. wycofanie się sponsora.

