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Wstęp
„Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO” został przyjęty
uchwałą nr 104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 roku. Instytucją Zarządzającą
Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
w roku 2018 zostało przygotowane zgodnie z zapisem Programu zawartym w Rozdziale 6.5
Programu – Sprawozdawczość.
Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu
demokracji. Wzmocnienie instytucjonalne będzie prowadzić do wszechstronnego rozwoju
sektora obywatelskiego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, ich efektywnego
zaangażowania w życie publiczne, zwiększenia funkcji kontrolnych oraz eksperckich.
Istotnym założeniem Programu jest wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora
obywatelskiego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność będzie równocześnie
realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla znacznie silniejszych
instytucji władzy politycznej, ekonomicznej, medialnej czy samorządowej.
Program wskazuje również na cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1.: Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie
publiczne.
Cel szczegółowy 2.: Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
Cel szczegółowy 3.: Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Program przewiduje realizację wsparcia organizacji pozarządowych w ramach 6 Priorytetów:
1. Priorytet 1. Zrównoważony rozwój organizacyjny, w tym:
a. Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
b. Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny
2. Priorytet 2. Kapitały żelazne, w tym:
a. Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów
żelaznych
b. Priorytet 2b. Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych
c. Priorytet 2c. Dofinansowanie rozbudowy kapitałów żelaznych
3. Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów
obywatelskich
4. Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
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5. Priorytet 5. Wsparcie doraźne
6. Priorytet 6. Pomoc techniczna
Zadania opisane w PROO finansowane są ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, utworzonego na podstawie art. 88a ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Do uruchomienia środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
wymaga jest umowa pomiędzy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
a Instytucją Zarządzającą. Umowa została zawarta w dniu 30 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych
Konkursy Edycja 2019
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Regulamin Konkursu został przygotowany i zatwierdzony przez Radę NIW-CRSO w dniu 27
listopada 2018 r.
W ramach tego Konkursu dotacje udzielane były na:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie
stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych
planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania
organizacją;
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Regulamin Konkursu zakładał, że dotacje udzielane są na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36
miesięcy) i przekazywane w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata
realizacji działań. Dotacja wynosi od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie
było wymagane. Wnioski składane były za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w trybie
dwuetapowym (wnioski wstępne i wnioski pełne). Dotacja rozliczana jest przez rezultaty –
rozliczenie dotacji wymaga realizacji wszystkich zaplanowanych działań oraz osiągnięcia
zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%. Konkurs był dwuetapowy – składane
były wnioski wstępne, a wnioskodawcy którzy przeszli do drugiego etapu konkursu składali
wnioski pełne.
Szkolenia dla wnioskodawców odbywały się w formie spotkań informacyjnych w całej Polsce
oraz poprzez webinarium informacyjne, które odbyło się 22 lutego 2019 r.
Nabór wniosków wstępnych w Konkursie Priorytet 1a odbył się w dniach 11 lutego – 13 marca
2019 r. Złożonych zostało 3868 wniosków, po ocenie formalnej do oceny merytorycznej
zakwalifikowano 3859 wniosków. Odwołania od oceny formalnej złożyły 3 podmioty, zgodnie
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z procedurą określoną przez Regulamin Konkursu. Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku
Publicznego uznał 1 odwołanie i oddalił 2 odwołania od oceny formalnej.
Eksperci zostali przeszkoleni do oceny wniosków wstępnych i pełnych w dniu 16 marca 2019
r. w Warszawie. Dla ekspertów, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym,
odbyło się szkolenie w formie webinarium w dniu 23 marca 2019 r.
Eksperci dokonali oceny merytorycznej wniosków wstępnych. Do drugiego etapu konkursu
zakwalifikowało się 332 wnioskodawców, 2397 wniosków nie zakwalifikowało się do kolejnego
etapu konkursu (tj. otrzymały ocenę pozytywną, ale nie zmieściły się w dwukrotności alokacji
środków na konkurs), 1129 wniosków zostało umieszczonych na liście wniosków odrzuconych
(tj. otrzymały ocenę negatywną).
Webinarium dla organizacji, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, odbyło się 7 czerwca
2019 r.
Nabór wniosków pełnych odbył się w dniach 5-19 czerwca 2019 r. Złożonych zostało 310
wniosków.
Po dokonaniu przez ekspertów oceny merytorycznej wniosków pełnych, powołany został
panel ekspertów w celu przeprowadzenia dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej
wniosków pełnych1, który odbył się w dniu 8 sierpnia 2019 r. Panel ekspertów
zarekomendował Dyrektorowi NIW-CRSO 3 listy wniosków: przyjętych do realizacji,
rezerwowych i odrzuconych. 154 wnioski zakwalifikowano do realizacji, 143 wnioski zostały
umieszczone na liście rezerwowej, 13 wniosków znalazło się na liście odrzuconych.
Ostatecznie umowy w ramach priorytetu 1a podpisało 151 organizacji, a dotacje na ten cel
wyniosły w 2019 roku 26 160 719,52 złote.
Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny
NIW-CRSO przygotował projekt regulaminu PROO1b Edycja 2019 w pierwszej połowie 2019 r.
W ramach Konkursu dotacje udzielane były na wsparcie zadań służących zwiększeniu
aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów
międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów
wdrażanych przez instytucje zagraniczne. Przedmiot konkursu był realizowany poprzez
finansowanie wkładów własnych organizacji, które uzyskują dofinansowanie projektów
z innych źródeł. Regulamin Konkursu zakładał, że dotacje są środkami przeznaczonymi
wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

1

Zarządzenie nr 6/7/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie powołania panelu ekspertów w celu przeprowadzenia dyskusji
nad wynikami oceny merytorycznej wniosków pełnych złożonych w konkursie organizowanym w ramach
programu rządowego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1a. Wsparcie
działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2019.
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udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Dotacja udzielana była wyłącznie na pokrycie wymaganego wkładu własnego w projektach,
które są zgodne z celami PROO. Warunek ten był weryfikowany na etapie oceny merytorycznej
wniosku.
W ramach Konkursu uprawniona organizacja mogła złożyć jeden wniosek. Dotacja udzielana
była na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy) i przekazywana w formie transz obejmujących
wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Dotacja udzielana była w wysokości od
20 tys. zł do 500 tys. zł, przy czym maksymalny % udział środków pochodzących z dotacji PROO
nie może być wyższy niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs wkład
własny. Wnioski składane były za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w trybie
jednoetapowym (wnioski pełne). Dotacja rozliczana jest przez rezultaty – rozliczenie dotacji
wymaga realizacji wszystkich zaplanowanych działań oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów
na poziomie co najmniej 80%.
Projekt Regulaminu Konkursu został poddany konsultacjom publicznym w dniach 19 czerwca3 lipca 2019 r. Do projektu Regulaminu Konkursu zgłoszono 40 uwag. W konsultacjach
publicznych wzięło udział 5 podmiotów (organizacje pozarządowe). Raport z konsultacji
publicznych znajduje się na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce PROO/konsultacje
publiczne.
Rada NIW-CRSO zatwierdziła regulamin konkursu w dniu 17 lipca 2019 r.
Nabór wniosków odbył się w dniach 17 września – 8 października 2019 r. W konkursie złożono
26 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 14 wniosków, które
uzyskały pozytywną ocenę formalną. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcom,
których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługiwała możliwość odwołania
do Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania wyników oceny formalnej. We wskazanym terminie wpłynęły 3 odwołania.
Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego jedno odwołania
pozostawiono bez rozpatrzenia, a w przypadku dwóch ofert podtrzymana została decyzja o
odrzuceniu formalnym.
Eksperci uczestniczyli w szkoleniu w formie webinarium w dniu 1 października 2019 r., po
którym przystąpili do oceny merytorycznej wniosków.
Powołano Panel ekspertów w celu przeprowadzenia dyskusji nad wynikami oceny
merytorycznej wniosków2, który miał posiedzenie w dniu 3 grudnia 2019 r. Panel ekspertów
2

Zarządzenie nr 6/11/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania panelu ekspertów w celu przeprowadzenia
dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków pełnych złożonych w konkursie organizowanym w ramach
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zarekomendował Dyrektorowi NIW-CRSO 3 listy wniosków: przyjętych do realizacji,
rezerwowych i odrzuconych. 8 wniosków zakwalifikowano do realizacji, 3 wnioski zostały
umieszczone na liście rezerwowej, 3 wnioski znalazły się na liście odrzuconych.
Ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane 8 organizacjom. W roku 2019 wydatkowano
na ten cel 180 964,73 złote.
Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych
NIW-CRSO przygotował projekt regulaminu PROO 2a Edycja 2019 w pierwszej połowie 2019 r.
W ramach Konkursu dotacje udzielane były na działania obejmujące kompleksowe
przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Dotacja udzielana będzie
wyłącznie na realizację działań operacyjnych związanych z opracowaniem i realizacją
wszechstronnych programów budowy kapitału żelaznego organizacji obywatelskich. W
ramach Konkursu uprawniona organizacja mogła złożyć jeden wniosek. Dotacja udzielana jest
na okres od 2 do 3 lata (od 24 do 36 miesięcy) i przekazywana w formie transz obejmujących
wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. W ramach Konkursu przewiduje się
możliwość realizacji działań nie wcześniej niż od dnia rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia
2022 r. Dotacja udzielana była w wysokości do 500 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego w
ramach składanych w Konkursie wniosków nie było wymagane. Wnioski składane są za
pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w trybie jednoetapowym (wnioski pełne). Dotacja
rozliczana będzie przez rezultaty – rozliczenie dotacji będzie wymagało realizacji wszystkich
zaplanowanych działań oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.
Projekt Regulaminu Konkursu został przedstawiony do konsultacji publicznych w okresie od
19 czerwca do 3 lipca 2019 r. Do projektu Regulaminu Konkursu zgłoszono 18 uwag. W
konsultacjach publicznych wzięły udział 4 podmioty (organizacje pozarządowe). Raport z
konsultacji publicznych znajduje się na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce
PROO/konsultacje publiczne.
Rada NIW-CRSO zatwierdziła regulamin konkursu w dniu 17 lipca 2019 r.
Zaplanowano uruchomienie konkursu w I kwartale 2020 r.
Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich
Przygotowanie projektu Regulaminu Konkursu miało miejsce w 2018 r. Raport z konsultacji
publicznych znajduje się na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce PROO/konsultacje
publiczne.
W ramach Konkursu do Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych
i mediów obywatelskich dotacje udzielane były na:
1. Wspieranie działań statutowych tych organizacji.
programu rządowego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1b. Wkłady
własne.
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2. Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego
funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Regulamin Konkursu zakładał, że dotacje udzielane będą na okres maksymalnie 24 miesięcy
i przekazywane w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji
działań. Dotacja udzielana była w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wniesienie wkładu
własnego nie było wymagane. Wnioski składane były za pośrednictwem Systemu Obsługi
Dotacji, w trybie jednoetapowym. Dotacja rozliczana jest przez rezultaty – rozliczenie dotacji
wymaga realizacji wszystkich zaplanowanych działań oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów
na poziomie co najmniej 80%.
Szkolenia dla wnioskodawców odbywały się w formie spotkań informacyjnych w całej Polsce
oraz poprzez webinarium informacyjne, które odbyło się 1 marca 2019 r.
Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zatwierdziła Regulamin Konkursu uchwałą nr 14/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach Priorytetu 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych
organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Edycja 2018 r.
Nabór wniosków w konkursie Priorytet 3 odbył się w dniach 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00
do 26 marca 2019 r. W konkursie złożono 223 wnioski. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę
formalną dokonaną przez pracowników NIW-CRSO.
Eksperci odbyli szkolenie w dniu 15 marca w Warszawie i przystąpili do oceny merytorycznej
wniosków.
Po dokonaniu oceny merytorycznej, powołany został Panel ekspertów w celu
przeprowadzenia dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków 3, który miał
posiedzenie w dniu 16 lipca 2019 r. Panel ekspertów zarekomendował Dyrektorowi NIW-CRSO
3 listy wniosków: przyjętych do realizacji, rezerwowych i odrzuconych. 32 wnioski
zakwalifikowano do realizacji, 98 wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej, 93 wnioski
znalazły się na liście odrzuconych.
Ostatecznie umowy w ramach Priorytetu 3 podpisało 30 organizacji. W roku 2019
wydatkowano na ten cel kwotę 3 375 166,95 zł.

3

Zarządzenie nr 5/7/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania panelu ekspertów w celu przeprowadzenia dyskusji
nad wynikami oceny merytorycznej wniosków pełnych złożonych w konkursie organizowanym w ramach
programu rządowego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 3. Rozwój
instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
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Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
Przygotowanie projektu Regulaminu Konkursu miało miejsce w 2018 r. Raport z konsultacji
publicznych znajduje się na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce PROO/konsultacje
publiczne.
W ramach Konkursu do Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich
dotacje udzielane były na:
1. Wspieranie działań statutowych tych organizacji.
2. Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego
funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Regulamin Konkursu zakładał, że dotacje udzielane są na okres maksymalnie 24 miesięcy
i przekazywane w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji
działań. Dotacja udzielana była w wysokości do 300 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie
było wymagane. Wnioski składane są za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w trybie
jednoetapowym (ze względu na przedmiot konkursu nie przewiduje się składania wniosków
wstępnych). Dotacja rozliczana jest przez rezultaty – rozliczenie dotacji wymaga realizacji
wszystkich zaplanowanych działań oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co
najmniej 80%.
Szkolenia dla wnioskodawców odbywały się w formie spotkań informacyjnych w całej Polsce
oraz poprzez webinarium informacyjne, które odbyło się 1 marca 2019 r.
Nabór wniosków trwał od dnia 22 lutego do 26 marca 2019 r. W konkursie złożono 133
wnioski. 132 wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny
merytorycznej.
Eksperci zostali przeszkoleni w formie szkolenia stacjonarnego w dniu 15 marca 2019 r.
w Warszawie.
Po dokonaniu oceny merytorycznej, powołany został Panel ekspertów w celu
przeprowadzenia dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków 4, który miał
posiedzenie w dniu 16 lipca 2019 r. Panel ekspertów zarekomendował Dyrektorowi NIW-CRSO
3 listy wniosków: przyjętych do realizacji, rezerwowych i odrzuconych. 25 wniosków

4

Zarządzenie nr 4/7/2019 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania panelu ekspertów w celu przeprowadzenia
dyskusji nad wynikami oceny merytorycznej wniosków pełnych złożonych w konkursie organizowanym w
ramach programu rządowego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 4.
Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.
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zakwalifikowano do realizacji, 59 wniosków zostały umieszczonych na liście rezerwowej, 48
wnioski znalazły się na liście odrzuconych.
Ostatecznie umowy w ramach priorytetu 4 zawarły 24 organizacje. W roku 2019 wydatkowano
na ten cel kwotę 3 158 321,94.
Priorytet 5. Wsparcie doraźne
Przygotowanie projektu Regulaminu Konkursu miało miejsce w 2018 r. Raport z konsultacji
publicznych znajduje się na stronie internetowej NIW-CRSO w zakładce PROO/konsultacje
publiczne. Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego zatwierdziła Regulamin Konkursu uchwałą nr 16/2018 z dnia 27 listopada
2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach Priorytetu 5 Wsparcie
doraźne Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Edycja 2018
r.
W ramach Konkursu do Priorytetu 5. Wsparcie doraźne dotacje udzielane były na:
1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na
skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu,
zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”,
2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia
publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub
związanych z branżą, w której działa dana organizacja – „ŻYCIE PUBLICZNE”.
Regulamin Konkursu zakładał, że dotacje udzielane są w wysokości do 10 tys. zł. Wniesienie
wkładu własnego nie było wymagane. Wnioski składane były za pośrednictwem Systemu
Obsługi Dotacji. Rozliczenie dotacji będzie wymagało zrealizowanie zaplanowanych działań.
Szkolenia dla wnioskodawców odbywały się w formie spotkań informacyjnych w całej Polsce.
Zorganizowano również 15 marca 2019 r. webinarium informacyjne.
Nabór wniosków prowadzony był w trybie ciągły od 28 marca do 16 grudnia 2019 r.
Dofinansowanie w 2019 roku uzyskało 116 organizacji, wydatkowano na ten cel 949 889,71
złotych.

Konkursy Edycja 2020
Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
W dniach 8-22 października 2019 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące
Regulaminu Konkursu PROO 1a, edycja 2020. W ich ramach wpłynęło 25 uwag od 5
podmiotów. Informacja o prowadzonych konsultacjach została upubliczniona na profilach
mediów społecznościowych NIW-CRSO (Facebook, Twitter), na stronie internetowej NIWCRSO www.niw.gov.pl, a także na portalu www.ngo.pl. Wyniki tych konsultacji zostały
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zaprezentowane i zaopiniowane podczas posiedzenia Komitetu Monitorująco-Sterującego
PROO w dniu 30 października 2019 r.
Ogłoszenie konkursu zaplanowano w I kwartale 2020 roku.

Pozostałe Priorytety
Projekty Regulaminów Konkursów Edycja 2020 w Priorytetach 1b, 3, 4 i 5 zostały
przygotowane przez NIW-CRSO pod koniec 2019 r. Konsultacje społeczne Regulaminów oraz
ogłoszenie konkursów zaplanowano na I kwartał 2020 r.

System Obsługi Dotacji
W 2019 r. kontynuowano doskonalenie funkcjonalności SOD. W ramach SOD przygotowano
moduły dostosowane do potrzeb wnioskodawców, ekspertów oraz pracowników NIW-CRSO.
SOD posiada funkcjonalności pozwalające wnioskodawcom założyć konto użytkownika, profil
organizacji, złożyć w ramach konkursu wniosek lub sprawozdanie. Eksperci mogą w SOD
ocenić wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Natomiast IZ może dzięki SOD
sprawnie przygotować listy rankingowe oraz utworzyć i zatwierdzić umowę o dotację. System
wspiera komunikację między użytkownikami, posiada zakładkę pozwalającą na dodawanie i
pobieranie dokumentów (np. regulaminu konkursu, logotypu programu) oraz informuje
użytkownika-wnioskodawcę o aktualnym stanie jego wniosku.

Inne zadania
Nabór kandydatów na ekspertów NIW-CRSO w 2019 r. prowadzony był w trybie ciągłym.
Zadaniem ekspertów jest ocena merytoryczna wniosków i ofert składanych w konkursach
realizowanych w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla
których NIW-CRSO jest Instytucją Zarządzająca. W 2019 r. wpłynęło 54 zgłoszeń kandydatów
na ekspertów. Wszystkie zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Do
bazy ekspertów NIW-CRSO włączono 50 kandydatów.
Eksperci NIW-CRSO oceniali w 2019 r. wnioski m.in. w 4 konkursach PROO. Liczba ekspertów
NIW-CRSO na koniec 2019 roku wyniosła 488 osób.

Sprawozdanie z realizacji zadań organizacyjnych
Komitet Sterująco-Monitorujący
Dla zapewnienia efektywnej koordynacji Programu Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku
Publicznego powołał Komitet Sterująco-Monitorujący, którego członkami są przedstawiciele
organów administracji publicznej oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich wskazani
przez Przewodniczącego Komitetu, na podstawie przedstawionych przez Radę NIW–CRSO
rekomendacji. Przewodniczącym KSM jest przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu ds.
Pożytku Publicznego.
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KS-M rozpatruje wszelkie kwestie mogące mieć wpływ na wykonanie Programu. Do zadań KSM w ramach systemu wdrażania Programu należy:
1. opiniowanie zasad i warunków uzyskiwania dotacji,
2. okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu, na podstawie
informacji przedkładanych przez IZ,
3. analizowanie rezultatów realizacji Programu, przede wszystkim osiągania wyznaczonych
celów oraz wyników ewaluacji związanych z monitorowaniem realizacji Programu,
w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od
początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w Programie,
4. prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, jak również
monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
5. analizowanie sprawozdań z realizacji Programu,
6. przedkładanie IZ propozycji zmian w Programie, ułatwiających realizację jego celów,
7. opiniowanie propozycji zmian w Programie przedkładanych przez IZ,
8. opiniowanie planu ewaluacji Programu,
9. opiniowanie planu komunikacji Programu.
Prace KS-M prowadzone są w sposób jawny i przejrzysty. IZ podaje do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej informacje dotyczące prac KS-M, w tym
w szczególności:
 informację na temat składu KS-M, wraz ze wskazaniem podmiotów, które dane osoby
reprezentują,
 protokoły z posiedzeń KS-M,
 uchwały podejmowane przez KS-M.
Powołanie KS-M nastąpiło Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorująco-Sterującego
PROO. W dniu 16 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana w składzie KSM, wprowadzona kolejnym
zarządzeniem.
W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia KSM.
Spotkanie w dniu 16 lipca 2019 r. poświęcone było zaopiniowaniu projektu Regulaminu
Konkursu Priorytet 1b PROO „Dotacje na wkład własny. Edycja 2019” oraz projektu Regulaminu
Konkursu Priorytet 2a PROO „Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych
kapitałów żelaznych. Edycja 2019”. Członkowie KSM przedyskutowali uwagi zgłoszone do obu
projektów Regulaminu podczas konsultacji publicznych oraz pozytywnie zaopiniowali projekty
regulaminów konkursu.
W dniu 30 października 2019 r. w siedzibie NIW-CRSO odbyło się II posiedzenie Komitetu
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Sterująco-Monitorującego zwołane w celu zaopiniowania uwag nadesłanych w ramach
konsultacji społecznych projektu Regulaminu Konkursu PROO Priorytet 1a „Wsparcie działań
misyjnych i rozwoju instytucjonalnego” Edycja 2020, przekazania informacji o stanie wdrażania
PROO w 2019 r. oraz przyjęcia regulaminu Komitetu Sterująco-Monitorującego. Członkowie
KSM omówili uwagi zgłoszone do projektu Regulaminu podczas konsultacji publicznych oraz
pozytywnie zaopiniowali projekt regulaminu konkursu.

Spotkania informacyjne
Jednym z elementów promocji PROO było uczestniczenie pracowników obsługujących
wdrażanie Programu w spotkaniach informacyjnych w całej Polsce. Celem każdego ze spotkań
było przybliżenie założeń Programu, omówienie założeń konkursu w Priorytetach 1a, 1b, 2a,
3, 4 i 5 oraz odpowiedzi na pytania uczestników. Spotkania informacyjne cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem w całej Polsce, choć mają zróżnicowaną frekwencję. Jest ona
uzależniona nie tylko od wielkości miejscowości, pory dnia o której odbywa się spotkanie, ale
również od zaangażowania i relacji organizatora z danego terenu z działającymi tam
organizacjami pozarządowymi. Spotkania odbyły się w lutym 2019 roku w każdym z miast
wojewódzkich. Ponadto, program PROO był również prezentowany podczas spotkań
w Częstochowie (styczeń 2019), Chojnicach (maj 2019), Koszęcinie (wrzesień 2019) oraz Łodzi
(październik 2019).
Tabela 1. Zestawienie spotkań informacyjnych pracowników NIW-CRSO promujących PROO
L.p.

Data

Województwo

1.

22.02

podlaskie

2.

14.02

lubelskie

3.

15.02

małopolskie

4.

19.02

świętokrzyskie

5.

27.02

mazowieckie

6.

27.02

mazowieckie

7.

21.02

warmińskomazurskie

8.

20.02

pomorskie

Miejscowość Miejsce spotkania
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Białystok
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul.
Lublin
Spokojna 4, 20-914 Lublin
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul.
Kraków
Basztowa 22, 31-156 Kraków
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Kielce
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawa
Warszawie pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawa
Warszawie pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w
Olsztyn
Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575
Olsztyn
Pomorski Urząd Wojewódzki
Gdańsk
w Gdańsku ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
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L.p.

Data

9.

25.02

10.

25.02

11.

28.02

12.

27.02

13.

26.02

Województwo

Miejscowość Miejsce spotkania
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3
Urząd Marszałkowski Województwa
kujawsko-pomorskie Toruń
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac
Teatralny 2
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul.
łódzkie
Łódź
Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
śląskie
Katowice
Jagiellońska 25
40-032 Katowice
opolskie

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Opole

14.

21.02

wielkopolskie

Poznań

15.

19.02

zachodniopomorskie Szczecin

16.

27.02

lubuskie

Zielona Góra

17.

21.02

dolnośląskie

Wrocław

18.

18.02

podkarpackie

Rzeszów

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w
Szczecinie, Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka
8, Gorzów Wielkopolski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Stosowne informacje dotyczące PROO były również na bieżąco publikowane na stronie
internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego oraz w mediach społecznościowych na profilach mediów społecznościowych
NIW-CRSO (Facebook, Twitter).
Przygotowano również ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące PROO oraz
Konkursów w poszczególnych Priorytetach, które były przekazywane uczestnikom spotkań
informacyjnych. Informacje były również dystrybuowane podczas konferencji „Społeczeństwo
obywatelskie oparte na wartościach”, która odbyła się 29 listopada 2019 roku.
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Obsada etatowa pracowników Biura
W 2019 r. trwały kolejne nabory nowych pracowników Biura Programów Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Obsada etatowa była uzupełniania w miarę pozyskiwania
nowych pracowników. W listopadzie 2019 r. nastąpiła reorganizacja NIW-CRSO, a realizacja
zadań merytorycznych wskazanych w PROO została rozdzielona na 3 komórki organizacyjne–
Biuro Programów Horyzontalnych, Biuro Programów Tematycznych oraz Zespół Wsparcia.

Sprawozdanie finansowe
Finansowanie zadań PROO ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego odbywa się na podstawie umowy między Przewodniczącym Komitetu ds.
Pożytku Publicznego a NIW-CRSO z dnia 30 stycznia 2019 r. na przekazywanie środków z
Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Środki finansowe przeznaczone na Konkursy Edycja 2019
Na realizację całego programu w roku 2019 (priorytety 1-6) zaplanowano kwotę 43,4 mln zł.
Na dotacje dla beneficjentów w ramach konkursów Edycja 2019 r. zaplanowano ponad 41,7
mln zł.
Pomimo wykorzystania 91% środków na dotacje w konkursie PROO 4 w roku 2019, nie było
możliwe podpisanie umów z wnioskodawcami z listy rezerwowej. Środki zaplanowane na
konkurs PROO 4 Edycja 2019 na 2020 rok zostały rozdysponowane w całości.

Tabela 2. Środki finansowe przeznaczone na Konkursy Edycja 2019

Priorytet Programu

Priorytet 1a
Wsparcie działań misyjnych i
rozwoju instytucjonalnego

Środki na
realizację
Programu w 2019
r. w zł

26 965 288 zł

Priorytet 1b
Dotacje na wkład własny

1 739 696 zł

Priorytet 2a
Dotacje operacyjne na wsparcie
budowy początkowych
kapitałów żelaznych

4 349 240 zł
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Wydatkowanie
Wykorzystanie
środków na realizację
środków na
Programu w 2019 r. w realizację Programu
zł
w 2019 r.

26 160 719,52 zł

97%

180 964,73 zł

10,40%

- zł

0%

Priorytet Programu

Środki na
realizację
Programu w 2019
r. w zł

Wydatkowanie
Wykorzystanie
środków na realizację
środków na
Programu w 2019 r. w realizację Programu
zł
w 2019 r.

Priorytet 3
Rozwój instytucjonalny
lokalnych organizacji
strażniczych i mediów
obywatelskich

3 479 392 zł

3 375 166,95 zł

97%

Priorytet 4
Rozwój instytucjonalny think
tanków obywatelskich

3 479 392 zł

3 158 321,94 zł

91%

Priorytet 5
Wsparcie doraźne

1 739 696 zł

949 889,71 zł

54,6%

41 752 704 zł

33 825 062,88 zł

81,01%

razem

Środki finansowe na Pomoc techniczną
Na Pomoc Techniczną w programie (Priorytet 6) na rok 2019 r. zaplanowano kwotę w
wysokości 1 739 696 zł, wydatkowano kwotę 1 351 801,23 zł, co stanowi 77,70 %. Ten poziom
wydatkowania środków pomocy technicznej PROO wynikał z kilku powodów: z poczynionych
oszczędności powstałych w przetargu na gadżety PROO, wskutek opóźnień związanych z
przetargiem na realizację filmów promujących program, mniejszym niż planowany kosztem
umów z ekspertami na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków (mniejsza niż
zakładana liczba wniosków do oceny) oraz mniejszych niż zakładano wydatków na podróże
służbowe.
Sfinansowano część kosztów wynikających z organizacji w dniu 29 listopada 2019 roku z
inicjatywy NIW-CRSO konferencji pt. „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro
wspólne”. Jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył mediów obywatelskich.
Zapewniono obsługę dwóch posiedzeń KSM PROO.
Zorganizowano szkolenia dla wnioskodawców oraz ekspertów oceniających wnioski w
konkursach PROO. Środki z pomocy technicznej zostały również przeznaczone na wypłaty dla
ekspertów oceniających merytorycznie wnioski złożone w konkursach PROO. Zabezpieczono
4 posiedzenia paneli ekspertów w konkursach Edycja 2019.
Ze środków pomocy technicznej sfinansowano również wydatki związane z zakupem sprzętu
komputerowego (monitora i laptopa) na potrzeby Biura obsługującego program oraz koszty
obsługi i rozbudowy Systemu Obsługi Dotacji.
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W ramach pomocy technicznej finansowano także koszty wyjazdów pracowników Biura
obsługującego PROO na spotkania informacyjne, które odbyły się w lutym 2019 roku w każdym
z miast wojewódzkich. Ponadto, program PROO był również prezentowany podczas spotkań
w Częstochowie (styczeń 2019), Chojnicach (maj 2019), Koszęcinie (wrzesień 2019) oraz Łodzi
(październik 2019).
Odbyły się wizyty monitorujące u beneficjentów PROO 5.
Zakupiono materiały promujące program (torby materiałowe, magnesy okrągłe, pendrive’y,
roll-upy, kołonotatniki, głośniki bluetooth, kubki porcelanowe z uchem, ołówki, długopisy
metalowe i butelki sportowe). Zewnętrzna firma przygotowała na cele promocyjne animację
dotyczącą PROO.

Ewaluacja Programu
W 2019 r. realizowane były następujące zadania w ramach ewaluacji on-going PROO
przypadające na pierwszy dwuletni cykl Programu (od rozpoczęcia do 31 marca 2020 r.):
1) opracowanie ramowej strategii ewaluacji,
2) określenie założeń i zakresu ewaluacji pierwszego etapu PROO, w tym wybór metod i prób
badawczych,
3) wybór ewaluatorów zewnętrznych, którym zostało zlecone wykonanie ewaluacji
pierwszego etapu PROO.
Eksperci, którzy podjęli się wykonania usługi są wysokiej klasy specjalistami z wieloletnim
doświadczeniem w prowadzeniu badań ewaluacyjnych i pracy dydaktycznej w tej dziedzinie,
mają duży dorobek naukowy i osiągnięcia w rozwijaniu polskiej kultury ewaluacji.
Zaangażowanie tych osób do przygotowania koncepcji ewaluacji pierwszego etapu PROO
pozwoliło skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia w zakresie uspołeczniania procesu ewaluacji
programów, doprowadzenia do tego by w tym procesie wystąpiła szeroka partycypacja
przedstawicieli III sektora i innych interesariuszy Programu.
W zakres ewaluacji pierwszego etapu PROO wchodzą indywidualne wywiady pogłębione z
przedstawicielami zespołu zarządzającego w IZ PROO, przeprowadzenie badania ankietowego
beneficjentów Priorytetu 5, którzy zakończyli projekty oraz analiza dokumentów i danych
zastanych.
Wnioski





Efekty wsparcia doraźnego w ramach są zadowalające. Priorytet V, który skutkuje
zarówno w obszarze wsparcia materialnego, ale przenosi swoje efekty na uczestnictwo
w życiu publicznym, współpracę z innymi organizacjami, oraz stymuluje rozwój
strategiczny, osobowy i wizerunkowy.
Kryteria merytorycznej oceny wniosków są zrozumiałe, a generator wniosków spełnia
oczekiwania wnioskodawców.
Za przeszkodę w skutecznym realizowaniu zadań uznano zasadniczo niski poziom
wsparcia finansowego w priorytecie V oraz zbyt krótki czas na realizację zadań.
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Przedstawiciele organizacji wspartych w V priorytecie, uważają że w przezwyciężaniu
problemów przeszkadza nikłe wsparcie ze strony struktur samorządowych, a w
niektórych przypadkach nawet brak zainteresowania współpracą z organizacjami
obywatelskimi.

Wskaźniki realizacji Programu
Ze względu na to, że konkursy w ramach Programu ogłoszono po raz pierwszy w 2019 roku,
wartości wskaźników liczone od 2019 r. Poziom ich realizacji jest zadawalający.
Tabela 3. Wskaźniki realizacji priorytetów Programu 2019 r.
Wartość
docelowa

Wartość w
roku 2019

Wartość
uzyskana w
2019 r.

1

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie
w zakresie działań misyjnych i rozwoju
instytucjonalnego

850

151

18%

2

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie na
pokrycie wkładu własnego w ramach
projektów współfinansowanych z innych
źródeł

120

8

7%

3

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie
operacyjne w zakresie budowania
początkowego kapitału żelaznego

170

0

0%

4

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie na
utworzenie początkowego kapitału
żelaznego

80

0

0%

5

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie w
formie powiększenia kapitału żelaznego

60

0

0%

6

Liczba lokalnych organizacji strażniczych i
mediów obywatelskich otrzymujących
wsparcie

550

30

5%

7

Liczba organizacji – think tanków
obywatelskich otrzymujących wsparcie

200

24

12%

8

Liczba organizacji otrzymujących wsparcie
doraźne

9100

116

1%

9

Liczba organizacji, która uzyskała wsparcie w
ramach PROO

11 130

329

3%

Lp.

Wskaźnik

Podsumowując, wskaźniki uzyskane w pierwszym roku realizacji Programu, w którym
uruchomiono konkursy w większości priorytetów dobrze rokują na przyszłość i stanowią
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podstawę do tego, aby przewidywać, że wszystkie wskaźniki wskazane w Programie zostaną
zrealizowane w zaplanowanej wysokości na koniec 2030 r. Jednak obserwacji i porównania
wyników można będzie dokonać po porównaniu wskaźników realizacji Programu w kolejnych
latach jego realizacji i przeprowadzeniu kolejnych konkursów.

Podsumowanie działań
Choć rok 2019 jest drugim rokiem realizacji Programu, był jednak pierwszym rokiem, w którym
ogłoszono i przeprowadzono konkursy dotacyjne w Priorytetach 1a, 1b, 3, 4 i 5 (Program został
przyjęty w sierpniu 2018 roku, co uniemożliwiło rozpisanie konkursów na w/w priorytety w
2018 roku).
Udało się wydatkować środki z Programu w wysokości 35 125 864,08 zł, co stanowi blisko 81
%.
Należy uznać to za wysoki stopień wykorzystania środków, zwłaszcza przez beneficjentów
w ramach poszczególnych konkursów.
Założone plany działań Instytucji Zarządzającej na 2019 r. zostały wykonane.
Podsumowując wskaźniki uzyskane podczas realizacji drugiego roku realizacji Programu,
wskazać należy, że stanowią podstawę do przewidywania, że wskaźniki wskazane w Programie
mogą zostać zrealizowane w wysokości wskazanej przez Program na koniec 2030 r. Obserwacji
i porównania wyników można będzie dokonać po porównaniu wskaźników realizacji Programu
po kolejnych latach realizacji kolejnych konkursów.

W ocenie IZ, współpraca z organizacjami obywatelskimi jest dobra i przebiega bez zakłóceń.

Plan działań na 2020 r.
NIW-CRSO w ramach realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 na rok 2020 planuje:
1. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie kolejnych konkursów Edycja 2020 w Priorytetach PROO1a,
PROO1b, PROO 2a, PROO 3, PROO4, PROO5, oraz zawarcie umów z beneficjentami.
2. Wizyty monitorujące i kontrole u beneficjentów konkursów PROO.
3. Organizację posiedzeń Komitetu Sterująco-Monitorującego.
4. Warsztaty dla beneficjentów.
5. Przygotowanie ewaluacji Programu za lata 2018-2019.
6. Przygotowanie raportu z monitoringu Programu za lata 2018-2019.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu w 2019 r.
8. Udział przedstawicieli beneficjentów w dorocznej konferencji NIW-CRSO
20

9. Dalsze rozwijanie funkcjonalności Systemu Obsługi Dotacji.
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