OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:
 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej
UoDPPioW oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość
prawną, związki stowarzyszeń;
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego;
 spółdzielnie socjalne;
 koła gospodyń wiejskich;
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy UoSp, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.
do udziału w naborze wniosków na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków
krajowego

Programu

Wsparcia

Doraźnego

Organizacji

Pozarządowych

w

Zakresie

Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.
Nabór przeprowadzany jest zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Nr 48/2020 Rady
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Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Doraźnego
Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

1. Rodzaj zadania.
Dofinansowane będą działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej
działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Możliwe
jest także przeznaczenie dotacji na działania dotyczące prowadzonej przez Wnioskodawcę
działalności gospodarczej w ramach pomocy publicznej de minimis.

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach Programu COVID-19 działań obejmuje całą
wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych.
Uprawione podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań mieszczących się w
następujących priorytetach:
PRIORYTET

DZIAŁANIA

KWOTA
DOTACJI

PRIORYTET 1

1. Przygotowanie

DZIAŁANIA

podejmowanych

WSPIERAJACE

administracji

i

realizacja

w

uzupełnieniu

publicznej

działań Do 50.000 zł
zadań

w

celu

przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach
lokalnych;
PRIORYTET 2

1. Przygotowanie

i

realizacja

w

zastępstwie

działań Do 40.000 zł

BEZPIECZEŃSTWO

podejmowanych

lub

w

NGO

uzupełnieniu zadań, które w całości lub części
musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
2. Przygotowanie
podejmowanych

i

realizacja

w

celu

działań

podtrzymania

funkcjonowania organizacji zagrożonego na
skutek COVID-19;
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3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych
do realizacji przedsięwzięć, o których mowa
wyżej;
4. Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji
działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone
na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19;

Składane wnioski mają realizować cel główny Programu COVID-19, jakim 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.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu COVID-19
Wysokość środków na finansowanie Programu COVID-19 w roku 2020 wynosi 10 000 000,00 zł
w tym 100 tys. zł. (1%) na obsługę techniczną Programu.

4. Zasady przyznawania dotacji.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
Maksymalna dotacja w Priorytecie 1 Działania wspierające wynosi 50.000 zł;
Maksymalna dotacja w Priorytecie 2 Bezpieczne NGO wynosi 40.000 zł (w tym maksymalnie
10.000 zł na każde poddziałanie).
Wymagany wkład własny:
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Każdy wniosek musi spełniać kryteria formalne wymienione w Programie. Spełnienie
poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez NIW-CRSO.
Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz
kryteria oceny wniosków, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w Programie
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Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID19 , dostępnym na stronie internetowej www.niw.gov.pl.

Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne:
Wydatki w ramach zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:
 racjonalne, celowe i efektywne,
 niezbędne dla realizacji zadania,
 zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i sfinansowane ze
środków z dotacji,
 udokumentowane,
 zostały przewidziane we wniosku,
 zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Do wydatków, które nie mogą zostać sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji należą
m.in.:
 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106),
 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 kary i grzywny,
 wydatki związane z postępowaniami sądowymi (z wyjątkiem spraw prowadzonych w
interesie publicznym),
 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób
zaangażowanych w realizację działań związanych z wykorzystaniem dotacji,
 zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz wszelkich innych używek,
 zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz 16d ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1387 z późn. zm.),
 podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych obciążeń pracodawcy
wynikających z obowiązującego prawa, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie
o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych
z uzyskaniem informacji publicznej.
oraz inne wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania.

5. Terminy i warunki realizacji zadania.
Czas realizacji zadania:
Od daty 27 kwietnia 2020 roku do daty zakończenia Programu (nie później niż do 30 listopada
2020 roku).

6. Limit wniosków
Uprawniony podmiot może otrzymać dofinansowanie tylko na 1 wniosek w każdym Priorytecie.

7. Termin składania wniosków.
Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły - od dnia 12 maja 2020 roku, godziny 12:00 do
wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Prawidłowe złożenie wniosku w Programie COVID-19 musi nastąpić przez System Obsługi
Dotacji (Generator Wniosków).
W celu złożenia wniosku należy:
 utworzyć

i

zarejestrować

profil

organizacji

na

stronie

internetowej

https://generator.niw.gov.pl;
 wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 w zakładce „Konkursy” wybrać Program COVID-19 i wypełnić wniosek;
 wysłać wniosek poprzez Generator za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.
W ramach naboru wniosków w Programie COVID-19 nie ma obowiązku przesyłania wersji
papierowej wniosku, ani składania jej przez ePUAP.
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Kryterium formalnym jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji wniosku w terminie
naboru wniosków określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Kryteria oceny merytorycznej:
Lp.
1.

Nazwa kryterium merytorycznego
Wniosek jest adekwatny w odniesieniu do celów Programu oraz odnosi się w
sposób niebudzący wątpliwości do co najmniej jednego z obszarów zakresu
wsparcia.

2.

Zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania przez wnioskodawcę.

3.

Działania mają istotny wpływ na Wnioskodawcę.

4.

Wnioskodawca w sposób wystarczający wykazał, że nie jest możliwe
sfinansowanie zaplanowanych we wniosku wydatków z innych źródeł, wydatki te
nie podlegają umorzeniu, i potwierdził swoją wiarygodność.

5.

Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działań.

Listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania będą ogłaszane w ciągu 30 dni od złożenia
wniosków na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.

9. Zasady rozliczania dotacji
Podstawą do rozliczenia dotacji będzie akceptacja sprawozdania końcowego w terminie 30 dni
od dnia zakończenia realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze
wniosków. Sprawozdanie należy złożyć w Systemie Obsługi Dotacji (Generatorze Wniosków)
oraz w wersji papierowej.

10. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu
Szczegółowe informacje na temat Programu COVID-19 będzie można uzyskać w terminach
naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od
poniedziałku do piątku lub poprzez pocztę elektroniczną: covid@niw.gov.pl

Załączniki:
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1. Wzór Wniosku;
2. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej;
3. Wzór umowy;
4. Wzór sprawozdania.
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