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Szanowna Pani Redaktor!
W nawiązaniu do artykułu pt. „Dotacje dla swoich”, w którym opisuje Pani dwa projekty Krzyż
Wielkopolski - nasz dom - nasza historia oraz 100 grantów na 100 lecie niepodległości, które uzyskały
dotacje z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 przesyłamy informacje dotyczące
Programu, a przede wszystkim systemu oceny i wyłaniania najlepszych ofert. Odnosimy się również do
kwestii zwiększenia finansowania NIW-CRSO oraz zasadności utworzenia Instytutu.
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla
organizacji pozarządowych, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie
publiczne. W ramach Programu, corocznie przeprowadzany jest otwarty konkurs ofert1.
W Programie FIO na dotacje realizujące główny cel Programu, przeznaczanych jest corocznie prawie
57,6 mln zł. Wskazane w artykule projekty to 2 z 544 projektów dofinansowanych w ramach
tegorocznej edycji Programu FIO. Kwota przeznaczona na oba projekty to zaledwie 1,7% wszystkich
dotacji w FIO 2018.
Zgodnie z Regulaminem edycji 2018 Programu FIO każda oferta spełniająca kryteria formalne podlega
indywidualnej i niezależnej ocenie merytorycznej dokonywanej przez dwóch zewnętrznych
ekspertów. Eksperci zostali wyłonieni w jawnej i transparentnej procedurze naboru, a ich lista widnieje
na stronie www.niw.gov.pl. Każdy z ekspertów to osoba doświadczona w pracy/współpracy z sektorem
pozarządowym i w ocenianiu ofert. Ocena merytoryczna, w której uczestniczyło ponad 200 ekspertów,
polegała na weryfikacji jakości zaprezentowanych w ofertach propozycji w odniesieniu do kryteriów
określonych w regulaminie konkursu. Karty oceny merytorycznej zostały udostępnione wszystkim
organizacjom uczestniczącym w konkursie.
Wskazane w artykule oferty zostały ocenione na 194 oraz 191 punktów na 200 możliwych i punktacja
ta była wystarczająca do otrzymania dofinansowania.

1

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909).
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Na żadnym etapie rozstrzygania konkursu nie podlegają ocenie afiliacje polityczne organizacji czy ich
członków. Każdy z wniosków jest oceniany przez dwóch ekspertów, których oceny są od siebie
niezależne – eksperci nie mają wglądu do swoich kart ocen, nie wiedzą też kto oceniał projekt przed
nimi. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia rozstrzygnięcia konkursu przed potencjalną stronniczością,
eksperci oceniający oferty pod względem merytorycznym otrzymują wnioski zanonimizowane, bez
danych organizacji oraz bez danych osób je reprezentujących.
Podsumowując, ocenie podlega treść oferty a nie organizacja ją składająca. Dzięki temu w ramach
Programu FIO dofinansowywane są projekty organizacji pozarządowych niezależnie od ich powiązań
politycznych. Najlepszym tego przykładem są wyniki bieżącej edycji Programu FIO, w której
dofinansowanie uzyskały zarówno projekty realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne (np. z
Leszczyny, Kotli, Dębna, Szynwałdu, Sypniewa, Biskupic), organizacje kobiece (takie jak Fundacja Łódzki
Szlak Kobiet czy Fundacja Nieustraszone), spółdzielnie socjalne (np. Spółdzielnia Socjalna
KULTURHAUZ, Spółdzielnia Socjalna 1+1), parafie itd.
Sposób przeprowadzenia tegorocznej edycji FIO spotkał się z wieloma pochwałami ze strony
organizacji pozarządowych, które doceniły zarówno uproszczone formularze i redukcję formalności
przy rozliczaniu zadań, jak również zaangażowanie zespołu NIW-CRSO, który przeprowadził pierwszą
w historii konkursu ogólnokrajową kampanię informacyjną i służył oferentom wsparciem na każdym
etapie konkursu. Potwierdzają to dwie z wielu pozytywnych wypowiedzi na Facebooku:

Powstanie

wyspecjalizowanej,

nowoczesnej

instytucji

dedykowanej

wspieraniu

rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego było wypełnieniem propozycji rządu ogłoszonych w 2016 r. – mają one
na celu zracjonalizowanie wsparcia oferowanego przez państwo dla społeczeństwa obywatelskiego
oraz wprowadzenie usprawnień w otoczeniu prawnym organizacji obywatelskich. Projekt ustawy
o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego był szeroko
konsultowany, a koncepcja jego działania bazuje na rozwiązaniach znanych z innych krajów
(tj. na tworzeniu agencji i fundacji państwowych oraz wykorzystaniu środków pochodzących z dopłat
do gier hazardowych). Ponadto, wraz z powstaniem NIW-CRSO, możliwe było zwiększenie puli środków
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przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania organizacji obywatelskich i długofalowo,
na wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego.
Budżet NIW-CRSO jest uwarunkowany zakresem działalności i skalą wdrażanych programów
– w czerwcu br. nastąpiło zwiększenie limitów budżetowych Instytutu, konieczne do zapewnienia
finansowania nowo uruchomionych programów: Korpusu Solidarności, Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich oraz Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych.
Jeżeli jest Pani zainteresowana działalnością NIW-CRSO, Programem FIO i innymi programami
realizowanymi przez Instytut, z przyjemnością udzielimy Pani wszelkich informacji drogą elektroniczną
lub w trakcie bezpośredniego spotkania.
Z poważaniem,
Jan Zujewicz
Kierownik Biura Komunikacji i Promocji
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