Priorytet 1b.
Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych
Edycja 2020
Podręcznik wnioskodawcy

PODRĘCZNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce Podręcznik stanowiący materiał pomocniczy dla organizacji
zainteresowanych złożeniem Oferty w ramach edycji 2020 Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2019-2030 dotyczący przygotowania projektów w ramach konkursu
dotyczącego Priorytetu 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Został
on napisany przez pracowników zajmujących się Programem PROO w Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat edycji 2020 Programu, a także przybliża
najważniejsze zagadnienia związane z planowaniem wniosku tak by w jak największym stopniu
pomóc przygotować Ofertę organizacjom sektora pozarządowego, szczególnie tym
nieposiadającym doświadczenia w pisaniu wniosków.

Zachęcam do składania ofert oraz życzę miłej i owocnej lektury!

Weronika Najda
Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Strona | 2

1. Definicje i skróty
Beneficjent

podmiot, który otrzymał dofinansowanie na realizację zadania w ramach
Programu, tj. podpisał Umowę
Dotacja
dofinansowanie realizacji zadania udzielane w ramach Konkursu na
podstawie art. 127 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.
31 ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1813)
Dyrektor
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z
dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1813)
Generator
narzędzie teleinformatyczne, umożliwiające Wnioskodawcy utworzenie
Wniosków
indywidualnego profilu w systemie informatycznym oraz złożenie i
obsługę
wniosku
o
dotację,
składanego
w Konkursie
(https://generator.niw.gov.pl/)
Konkurs
niniejszy Konkurs w ramach rządowego programu Program Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1b
Program
program obejmujący więcej niż jeden kraj, który jest finansowany lub
ponadnarodowy
współfinansowany ze źródeł międzynarodowych
Program wdrażany program ogłoszony przez publiczną lub prywatną instytucję zagraniczną,
przez instytucje który jest finansowany lub współfinansowany ze źródeł zagranicznych i
zagraniczne
w ramach którego polskie organizacje pozarządowe mogą realizować
projekty na terenie Polski lub poza jej granicami.
Projekt, zadanie
przedsięwzięcie opisane w formularzu stanowiącym załącznik do
Wniosku
Projekt
projekt realizowany, który jest finansowany lub współfinansowany ze
międzynarodowy źródeł zagranicznych i realizowany między innymi na terenie Polski lub
poza jej granicami.
Wkład własny
wymagana przez instytucję organizującą dany program/konkurs,
określona w regulaminie danego konkursu, część środków finansowych
stanowiących element budżetu projektu, które Wnioskodawca
zobowiązany jest wnieść do jego realizacji
KSM
Komitet Sterująco–Monitorujący, o którym mowa w treści rządowego
programu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030 PROO”
NIW-CRSO
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego będący Instytucją Zarządzającą w rozumieniu
rządowego programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 20182030 PROO
Program, PROO
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO
przyjęty Uchwałą nr 104/2018 Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa
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Przewodniczący
Komitetu

Regulamin

RwFWRSO

Umowa

UoDPPiW
UoGH
UoNIW

UoFP
Wniosek

Wnioskodawca

obywatelskiego pod nazwą „Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, o którym
mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 z późn. zm.)
niniejszy Regulamin Konkursu ogłoszonego w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytet
1b
rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 2149)
umowa spełniająca warunki określone w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z
późn. zm.) zawarta pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a podmiotem,
którego wniosek został przyjęty do realizacji
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 847)
ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (t.j. Dz. U. 2018 poz.
1813)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich składany za pośrednictwem
Generatora Wniosków w ramach niniejszego Konkursu
podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadań w ramach
niniejszego Konkursu
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2. PROO 1b – PODSTAWOWE INFORMACJE
Czym jest PROO?
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) to rządowy Program dotacyjny dla
organizacji sektora pozarządowego, w ramach którego beneficjenci otrzymają środki na
wsparcie rozwoju ich organizacji co umożliwi im lepszą realizację działalności statutowej.

Cel Programu
Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju
instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych
organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Cele
szczegółowe Programu to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Wsparciem mogą zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują̨ wykonalny plan
działań́ misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Istotnym elementem, który będzie brany pod
uwagę̨ jest gotowość́ aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub
innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału
organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i
współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest 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 będzie realizowany poprzez sfinansowanie wkładów własnych organizacji,
które uzyskują dofinansowanie projektów z innych źródeł. W ramach Priorytetu 1b PROO
udzielane są dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a ust. 5 pkt 2-4 UoGH.
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Strategiczne obszary tematyczne
W ramach konkursu wyznaczono strategiczne obszary tematyczne w zakresie projektów, które
będą realizowane przez Wnioskodawców przy wykorzystaniu dotacji z PROO na pokrycie
wkładu własnego. Strategiczne obszary tematyczne obejmują:
 Edukację;
 Włączenie społeczne i działalność prorodzinną;
 Rozwój wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat;
 Pomoc humanitarną i rozwojową;
 Dziedzictwo kultury, historii oraz pamięć historyczną;
 Ochronę środowiska naturalnego.
Wnioski dotyczące projektów realizowanych we

wskazanych

powyżej

obszarach

tematycznych są oceniane na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium nr 1.

Przeznaczanie dotacji i termin realizacji
Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie
wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:
 udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań maksymalnie przez okres
do 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres ten:
 nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku,
 nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu,
którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji,
 nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego wymagany
wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji,
Strona | 6

 nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2022 roku.

Termin realizacji zadania dzieli się na okresy finansowania:
 1 okres: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 2 okres: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., jeśli dotyczy,
 3 okres: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jeśli dotyczy.
Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych z realizacją
zadań.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie
O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą:
 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym
w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń,
fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość
prawną,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy
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 z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), 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.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają
osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.

Podmiotami nieuprawnionymi są:
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
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 podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW,
 podmioty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu w Priorytecie 1b
PROO 2019 i podpisały umowę z NIW-CRSO.

Wysokość dotacji udzielanej w ramach Konkursu i wkład własny
W ramach Konkursu można ubiegać się o Dotację w wysokości do 500 tys. zł.
Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z Dotacji PROO nie może być wyższy niż
minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs.

Wydatki kwalifikowalne
Niniejszy konkurs nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium dla
kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek ze specyfiką projektu, którego
wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji.
Wydatki w ramach wykonywania zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:
 niezbędne do realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać
sfinansowany ze środków dotacji,
 racjonalne, celowe i efektywne,
 zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie,
 udokumentowane,
 zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Pomoc finansowa udzielana jest tylko i wyłącznie na pokrycie tych wydatków lub tej części
wydatków, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł. Niedozwolone jest podwójne
finansowanie tych samych wydatków.

Wydatki niekwalifikowalne
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),
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rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,



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,

 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
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie
o niekaralności, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wydatków związanych
z uzyskaniem informacji publicznej.
oraz inne wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do zadania, którego wymagany wkład własny
ma zostać sfinansowany ze środków dotacji.

Limit składanych wniosków
W ramach niniejszego Konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek.

Termin i sposób naboru wniosków
Nabór wniosków będzie prowadzony od 08.04.2020 r. od godz. 15:00 do 11.05.2020 r. do godz.
12:00.

Wnioski składane będą wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem:
https://generator.niw.gov.pl/.
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3. Wniosek – przygotowanie
Złożenie wniosku
Wnioski w ramach Konkursu składane są wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków.
Wnioski mogą zostać złożone przez wszystkich Wnioskodawców uprawnionych do udziału
w Konkursie. Wzór Wniosku stanowi załącznik 1 do regulaminu. Wnioskodawca nie przesyła
wersji papierowej Wniosku. Wniosek musi zostać złożony w terminie określonym w Rozdziale
7 Regulaminu.
Wniosek wraz załącznikami zawiera w szczególności:
 tytuł zadania,
 opis działalności Wnioskodawcy,
 opis zasobów Wnioskodawcy,
 określenie problemów i potrzeb Wnioskodawcy,
 harmonogram realizacji zaplanowanych działań,
 opis wpływu działań na organizację, jej interesariuszy i otoczenie,
 opis systemu i metod zarządzania realizacją zaplanowanych działań, a także analizę
ryzyka,
 informacje nt. promocji wsparcia udzielonego w ramach PROO,
 informację nt. zaplanowanych kosztów wraz z uzasadnieniem.

Załączniki i oświadczenia do Wniosku
Załącznikiem do wniosku jest projekt (wniosek), którego wymagany wkład własny ma zostać
sfinansowany ze środków Dotacji, przygotowany na formularzu wniosku zatwierdzonym przez
instytucję realizującą dany program/konkurs.

W przypadku sporządzenia projektu w innym języku niż polski wymagane jest załączenie
tłumaczenia na język polski. W przypadku tłumaczenia zwykłego (nie przysięgłego)
Wnioskodawca zobowiązany również będzie do złożenia oświadczenia stwierdzającego
zgodność tłumaczenia z treścią formularza.

W przypadku niedostarczenia projektu lub dostarczenia go w języku innym niż język polski, NIWCRSO wezwie Wnioskodawcę do uzupełnienia Wniosku w terminie 3 dni roboczych poprzez
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przekazanie brakującego załącznika drogą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl. W przypadku
braku uzupełnienia w powyższym terminie Wniosek traktowany jest jako niespełniający 1
kryterium formalnego
Wymagane od Wnioskodawcy oświadczenia znajdują się we wzorze Wniosku.

Ocena formalna
Ocena formalna Wniosku polega na weryfikacji spełnienia wszystkich kryteriów formalnych.
Obowiązek spełnienia kryteriów formalnych dotyczy wszystkich Wniosków. Kryteria formalne
zostały określone w zamieszczonej poniżej tabeli.
L.p. Kryterium formalne

Możliwość odwołania

1.

Wypełnienie i złożenie wniosku za pomocą Generatora
Wniosków,
dostępnego
na
stronie
internetowej
https://generator.niw.gov.pl/ we wskazanym terminie.

NIE

2.

Złożenie Wniosku przez podmiot uprawniony do udziału
w Konkursie.

TAK

Wniosek dotyczy sfinansowania wkładu własnego, który
pozwoli
na
udział
Wnioskodawcy
w
projekcie
międzynarodowym i / lub realizację przez Wnioskodawcę
projektu w ramach programów wdrażanych przez instytucje
zagraniczne i / lub realizację przez Wnioskodawcę projektu w
ramach programów ponadnarodowych.

TAK

3.

Oceny formalnej wniosku dokonuje NIW-CRSO. W wyniku oceny formalnej Wniosek może
zostać:

zakwalifikowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich
kryteriów formalnych określonych w Regulaminie albo


odrzucony – w przypadku niespełnienia co najmniej jednego kryterium
formalnego.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków jest publikowana na stronie NIW-CRSO:
www.niw.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Karta oceny formalnej zostanie
udostępniona w Generatorze Wniosków oraz przekazywana na adres poczty elektronicznej
Wnioskodawcy wskazany we Wniosku, w dniu publikacji listy.
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Wnioskodawcom, których Wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu, za pośrednictwem NIWCRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej. Odwołanie
złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności.
Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków.
Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może sam uznać odwołanie
za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę albo przekazuje odwołanie wraz z
dokumentacją do rozpatrzenia Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie
rozpatrzenia odwołania będzie także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków
oraz zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
Przewodniczący Komitetu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je za
uzasadnione albo oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do
NIW-CRSO. Uznanie odwołania za uzasadnione oznacza, że Wniosek zostaje przekazany
do oceny merytorycznej. Od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Komitetu odwołanie nie
przysługuje.
NIW-CRSO informuje Wnioskodawcę o uznaniu albo oddaleniu odwołania. Informacja ta będzie
także dostępna w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana na adres poczty
elektronicznej Wnioskodawcy wskazany we Wniosku.\

Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna obejmuje wniosek wraz załącznikiem i jest przeprowadzana na podstawie
kryteriów oceny merytorycznej i skali punktowej określonych w zamieszczonej poniżej tabeli.
L.p. Kryterium merytoryczne
1.

Maksymalna
liczba
punktów

Adekwatność Wniosku w odniesieniu do celów Programu (celu głównego
Programu i celów szczegółowych) – założenia projektu, którego wkład
własny
ma zostać
sfinansowany
ze
środków
dotacji
są adekwatne do celu głównego PROO i obejmuje:
 wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
25 pkt
obywatelskiego,
 zwiększenie udziału organizacji obywatelskich w życiu publicznym
i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości,
 wszechstronny rozwój sektora obywatelskiego, w tym podniesienie
jakości działania organizacji,
Strona | 12

2.
3

4.
5.

 zaangażowanie organizacji obywatelskich w życie publiczne,
 zwiększenie funkcji kontrolnych oraz eksperckich,
 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.
Jakość planu działań w odniesieniu do zidentyfikowanych przez
organizację potrzeb.
Wpływ działań zawartych w projekcie na uczestników, organizacje
zaangażowane w realizację projektu oraz inne podmioty będące
interesariuszami działań, w tym także trwałość rezultatów działań
i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów.
Możliwość (wykonalność) realizacji działań zaplanowanych we wniosku
(w grupie partnerskiej z uwzględnieniem doświadczenia jej członków).
Zasadność planowanych wydatków w stosunku do rezultatów i zakresu
działań, które obejmuje wniosek.
Suma punktów oceny merytorycznej wniosków:

25 pkt

20 pkt

20 pkt
10 pkt
100 pkt

Wniosek uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną jeśli uzyska nie mniej niż 60% wszystkich
punktów i co najmniej 50% punktów w kryterium nr 1.

4. Dodatkowe Informacje
Mamy nadzieję, że przedstawiony Podręcznik będzie pomocny w tworzeniu wniosków.
Staraliśmy się przedstawić informacje w sposób zrozumiały i czytelny dla wszystkich chętnych
organizacji podejmujących się tego zadania. Zaangażowanie wielu organizacji w realizację zadań
publicznych, zarówno tych z doświadczeniem, jak i tych, które rozpoczynają swoją działalność
będzie potwierdzeniem słuszności kierunku naszych działań.
Przygotowując wniosek w ramach PROO 1b zachęcamy także do zapoznania się następującymi
materiałami:
1. Regulamin Konkursu PROO 1b: Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego
Edycja 2020;
2. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030;
3. FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania;
4. Prezentacja informacyjna nt. PROO 1b Edycja 2020;
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Dokumenty te są dostępne do pobrania na stronie: www.niw.gov.pl
W przypadku dodatkowych pytań na temat PROO zachęcamy do kierowania ich do zespołu
Biura Programów Horyzontalnych w NIW-CRSO poprzez:
1. Infolinię pod numerem telefonu 885-221-531 w godz. 10:00-16:00 od poniedziałku do
piątku;
2. Pocztę elektroniczną na adres PROO@niw.gov.pl
3. Profil NIW- CRSO na Facebook’u.

Powodzenia!!!
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