Warszawa, 7 maja 2020 r.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Rada Ministrów przyjęła
rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w
Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19
Dofinansowanie kosztów czynszu czy wynagrodzeń, dotacje na adaptację działań do wymogów
komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to
przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Razem z pozostałymi 18 rozwiązaniami legislacyjnymi dla NGO, wdrożony przez
NIW program wsparcia tworzy Tarczę antykryzysową dla sektora pozarządowego, ogłoszoną w
marcu z inicjatywy prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Program Wsparcia Doraźnego jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami
epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, będą one
mogły uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji
epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.
– Współdziałanie sektora pozarządowego z sektorem publicznym jest szczególnie potrzebne w obecnej
sytuacji zdezorganizowania życia społecznego i gospodarczego, wywołanego epidemią COVID-19.
Jednocześnie, większość organizacji pozarządowych nie posiada żadnych rezerw finansowych, które
pomogłyby im przetrwać tę sytuację – mówi Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Narodowego Instytutu
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Dlatego uruchamiamy program,
którego celem jest finansowe wsparcie organizacji poszkodowanych w wyniku epidemii.
Od 12 maja organizacje będą mogły składać wnioski o dotację, za pośrednictwem Systemu Obsługi
Dotacji dostępnego na stronie generator.niw.gov.pl. W ramach pierwszego obszaru: Działania
wspierające, program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć, które uzupełnią zadania
administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych.
Drugi obszar wsparcia: Bezpieczeństwo NGO, to dofinansowanie kosztów działalności organizacji,
które pojawiły się w związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania do trwającego stanu
epidemii.
Pomoc finansowa udzielana będzie na pokrycie tych wydatków lub części wydatków, które nie zostały
sfinansowane z innych źródeł – mówi Weronika Najda, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO. – Uprościliśmy
procedury przyznawania dotacji, wnioski będziemy rozpatrywać na bieżąco. Mamy świadomość, jak
wiele zależy od sprawnej dystrybucji środków z programu.
Maksymalna dotacja w Priorytecie Działania wspierające to 50 tys. zł, a w Priorytecie Bezpieczeństwo
NGO – 40 tys. zł. Organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden wniosek w każdym Priorytecie.
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Najważniejsze informacje nt. Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie
Przeciwdziałania Skutkom COVID-19
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Budżet Programu: 10 milionów złotych.
Do złożenia wniosku nie jest wymagany wkład własny.
Dotacje mogą być przeznaczone na:
 Działania wspierające (Priorytet 1):
 Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań
administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach
lokalnych.
 Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
 Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w
uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na
skutek COVID-19;
 Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania
funkcjonowania organizacji zagrożonej na skutek COVID-19;
 Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o
których mowa wyżej;
 Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na
ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.
Wartość dotacji: do 50 tys. zł - Priorytet 1 i do 40 tys. zł - Priorytet 2.
Termin realizacji zadań: do 30 listopada 2020 r.
Nabór wniosków w ramach programu jest ciągły - do wyczerpania środków w ramach
programu lub do daty jego zakończenia.
Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej na stronie generator.niw.gov.pl.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, kryteria oceny wniosków, a także warunki realizacji zadań
są dostępne na stronie internetowej http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/
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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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