Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

Blisko 4 mln zł dla NGO na udział w projektach międzynarodowych:
rusza kolejny konkurs w ramach PROO
Dotacje dla III sektora na wkład własny w projektach międzynarodowych i na udział w projektach
zagranicznych realizowanych w Polsce – już dziś rusza drugi nabór wniosków w Programie Rozwoju
Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1b. Organizacje mogą uzyskać dofinansowanie do 500 tys. zł.
Celem działań w Priorytecie 1b. jest zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w projektach
międzynarodowych. Dotacje mają być również impulsem dla organizacji do sięgania po środki
oferowane w zagranicznych programach wdrażanych w kraju. Zgodnie z regulaminem konkursu, środki
z dotacji mogą być przeznaczone na wkład własny organizacji.
Wiele organizacji rezygnuje z udziału w programach międzynarodowych czy też tych wdrażanych w
Polsce przez instytucje zagraniczne, ponieważ nie mają środków na wkład własny, który jest często
wymagany przy tego typu programach – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora PROO.
Środki przyznawane w Priorytecie 1b ułatwią organizacjom dostęp do szerokiego spektrum działań
międzynarodowych, a tym samym wymianę wiedzy z zagranicznymi partnerami i zdobywanie
doświadczenia w pracy przy dużych projektach – dodaje Weronika Najda, zastępca dyrektora NIWCRSO.
Najważniejsze informacje nt. konkursu PROO Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach
międzynarodowych. Edycja 2020:









Budżet: 3.960.000 zł (1.960.000 w 2020 r., 1.000.000 w 2021 r. i 1.000.000 w 2022 r.)
Dotacje przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego na:
o udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
o realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
o realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
6 strategicznych obszarów tematycznych:
o edukacja,
o włączenie społeczne i działalność prorodzinna,
o rozwój wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat,
o pomoc humanitarna i rozwojowa,
o dziedzictwo kultury, historii oraz pamięć historyczną;
o ochrona środowiska naturalnego.
Wartość dotacji: do 500 tys. zł (nie wyższa niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję
organizującą konkurs).
Dotacja może być udzielona na okres maksymalnie 36 miesięcy.
Wnioski można składać od 08.04.2020 r. od godz. 15:00 do 11.05.2020 r. do godz. 12:00 poprzez
System Obsługi Dotacji.
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Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą
elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl. Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem
generator.niw.gov.pl.
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO oferuje długofalowe wsparcie
finansowe odpowiadające zdiagnozowanym barierom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce. PROO został przyjęty przez rząd w sierpniu 2018 roku i jest finansowany z Funduszu Wspierania
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat pochodzących z gier
hazardowych. W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ponad pół miliarda złotych. Na tę kwotę
złoży się wsparcie dla ponad 11 tys. organizacji.
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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.

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
www.niw.gov.pl | mail: media@niw.gov.pl | tel. 601 901 214

