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WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW



PROO 5 TO WSPARCIE FINANSOWE NA:

• pokrycie nagłych, nieprzewidzianych wydatków -> POMOC DORAŹNA

• pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach z życia publicznego -> ŻYCIE PUBLICZNE

• pokrycie kosztów działalności w organizacji międzynarodowej -> CZŁONKOSTWO



PROO 5:

• Dotacja dla wszystkich NGO;

• Dotacja do 10 tys. zł;

• Uproszczona procedura ;

• Nabór wniosków do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków;

• Realizacja zadania musi się zakończyć w 2020 r.



MOŻLIWOŚĆ POPRAWIENIA WNIOSKU

Wniosek, który został Wam zwrócony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych lub

merytorycznych, do czasu zakończenia Konkursu może zostać ponownie złożony, po jego

poprawieniu lub uzupełnieniu. W takiej sytuacji nie ma możliwości zmiany przedmiotu

wcześniej złożonego wniosku.



UWAGA!

• Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

• Nie mogą służyć do realizacji projektów.

• Przyznawane dotacje stanowią ,,ostatnią deskę ratunku”. Dlatego żeby dostać
dofinansowanie należy wykazać we wniosku, że nie macie możliwości sfinansowania z
innych źródeł wydatków, które zaplanowaliście we wniosku.



POMOC DORAŹNA

Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na 

pokrycie wydatków wynikających z NAGŁYCH 

POTRZEB organizacji, powstałych w wyniku 

wystąpienie NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI I 

ZDARZEŃ, które mogą mieć ISTOTNY WPŁYW na 

SKUTECZNOŚĆ działania organizacji i realizację jej 

celów statutowych.

Warunki przyznania dotacji
1. Wasza organizacja znajduje się w nagłej, 

nieprzewidzianej potrzebie. 

2. Z tego powodu nie możecie realizować celów 
statutowych.

3. Dzięki wskazanym we wniosku działaniom będziecie 
mogli kontynuować swoją działalność w pełnym 
zakresie.

4. Wszystkie działania wskazane we wniosku są 
bezpośrednio związane z sytuacją, która powstała na 
skutek nieprzewidzianego zdarzenia. 

5. Wykazaliście, że jest wiarygodnym partnerem, który 
wyczerpał wszystkie możliwości pokrycia kosztów z 
innych źródeł.

6. Przedstawione we wniosku działania są możliwe do 
realizacji.



POMOC DORAŹNA – PRZYKŁAD

• Stowarzyszenie prowadzi schronisko dla osób bezdomnych. Siedziba stowarzyszenia
zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku o powierzchni ok. 400 m2. W dniach 15/16
listopada 2019r. na skutek nawałnicy zniszczony został dach budynku oraz zalane zostały
pomieszczenia na parterze. Stowarzyszenie chce wyremontować dach oraz wysuszyć,
odgrzybić i pomalować zalane pomieszczenia.

• Na skutek zalania części budynku oraz zerwania z niego dachu organizacja była zmuszona
zawiesić prowadzoną działalność (standardowo pomaga ok. 50 osobom bezdomnym).
Obecnie Stowarzyszenie jest zmuszone odmawiać pomocy osobom potrzebującym.

• Dzięki remontowi pomieszczeń i dachu organizacja będzie mogła kontynuować działania
statutowe poprzez udzielanie schronienia i pomocy ok. 50 osobom bezdomnym.



POMOC DORAŹNA – PRZYKŁAD

• W wyniku podejmowanych działań budynek Stowarzyszenia wróci do stanu sprzed
nawałnicy – zostanie naprawione dokładnie to, co uległo zniszczeniu czyli dach i
pomieszczenia na parterze. Organizacja nie planuje podejmowania innych działań
wykraczających poza ten zakres.

• Organizacja zwracała się o pomoc do Urzędu Gminy na pokrycie kosztów remontu
(naprawa dachu + pomieszczeń na parterze to koszt ok. 20 tys. zł). Urząd zobowiązał się
wesprzeć Stowarzyszenie kwotą 10 tys., która wystarczy jedynie na pokrycie kosztów
remontu dachu. Stowarzyszenie zwracało się o pomoc do lokalnych firm. Firma XYZ złożyła
deklarację o możliwości nieodpłatnego wymalowania pomieszczeń. Organizacja
przeprowadziła zbiórkę publiczną, w ramach której udało się zebrać kwotę ok. 500 zł, którą
chce przeznaczyć na remont pomieszczeń. Budynek nie był ubezpieczony, Stowarzyszenie
nie dysponuje więc żadnymi środkami, które mogłyby pochodzić z odszkodowania.



POMOC DORAŹNA – PRZYKŁAD

• Koszt remontu pomieszczeń na parterze wyniesie 10 tys. zł – obecnie na ten cel
Stowarzyszenie dysponuje kwotą 500 zł, którą pozyskało ze zbiórki. Brakuje mu jeszcze
9500 zł (o taką kwotę dotacji wnioskuje). Stowarzyszenie przedstawiło kalkulację kosztów i
prac (m.in. specjalistyczne suszenie pomieszczeń, odgrzybianie, zakup farby na
pomalowanie pomieszczeń). Powyższy kosztorys został sporządzony na podstawie ofert
handlowych. Czas realizacji zaplanowanych prac remontowych to ok. 2 miesiące.



ŻYCIE PUBLICZNE

Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na 

pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli 

organizacji w WYDARZENIACH ŻYCIA 

PUBLICZNEGO o charakterze ponadregionalnym 

(dotyczącym więcej niż jednego województwa),

ogólnopolskim lub  międzynarodowym. 

Tematyka wydarzeń musi być ISTOTNA dla 

sektora pozarządowego lub ZWIĄZANA Z 

BRANŻĄ, w której działa organizacja. 

Warunki przyznania dotacji
1. Wydarzenie z życia publicznego ma charakter 

ponadregionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.

2. Tematyka wydarzenia wiąże się z działalnością 
organizacji.

3. Wskazaliście jakie osoby wezmą udział w wydarzeniu 
oraz uzasadniliście swój wybór (wskazane jest, żeby 
Wasi przedstawiciele uczestniczyli w wydarzeniu 
bezpośrednio i aktywnie, np. poprzez wystąpienie, 
prezentację, wykład, stoisko promocyjne itp.).

4. Wykazaliście, że jest wiarygodnym partnerem, który 
wyczerpał wszystkie możliwości pokrycia kosztów z 
innych źródeł.

5. Przedstawione we wniosku działania są możliwe do 
realizacji w ramach zakładanego harmonogramu i 
budżetu.



ŻYCIE PUBLICZNE – PRZYKŁAD

• Fundacja senioralna chce wziąć udział w międzynarodowym seminarium organizowanym
przez Komisję Europejską w Brukseli. Seminarium poświęcone będzie najnowszym
technologiom z zakresu senioralnej opieki paliatywnej. Po powrocie z seminarium Fundacja
przedłoży Komisji Polityki Senioralnej raport wraz z rekomendacjami nt. możliwości
wdrożenia najnowszych technologii opieki paliatywnej w Polsce.

• Seminarium odbędzie się w Brukseli. Udział w tym wydarzeniu wezmą przedstawiciele wielu
organizacji i instytucji z krajów UE oraz z USA. Udział w wydarzeniu jest otwarty dla
wszystkich zainteresowanych, jedynym warunkiem uczestnictwa jest uprzednia rejestracja
(liczba uczestników jest ograniczona). Fundacja zaprezentowała dokładny program
wydarzenia.

• Tematyka seminarium senioralnego jest zbieżna z celami statutowymi i działaniami
Fundacji senioralnej.



ŻYCIE PUBLICZNE – PRZYKŁAD

• W seminarium weźmie udział dwóch członków zarządu Fundacji. W trakcie seminarium
odbywać się będą równoległe panele eksperckie, w przerwach zaś przedstawiciele Fundacji
obsługiwać będą stanowisko promocyjne. Na tę okazję zostaną przygotowane gadżety
promocyjne (drukowane foldery w dwóch wersjach językowych, smycze, długopisy itp.).

• Organizacja zwracała się o wsparcie finansowe do samorządu, jednak otrzymała
informację odmowną. Zaprzyjaźniona z Fundacją drukarnia zaproponowała bezpłatny
wydruk folderów promocyjnych. Przedstawiciele Fundacji biorący udział w seminarium
pokryją część kosztów zakupu biletów lotniczych z własnych środków (ok. 25%).

• Fundacja przedstawiła szczegółowy kosztorys wyjazdu z podziałem na koszty transportu
(lot, transport na miejscu), zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz produkcję
niedrukowanych materiałów promocyjnych. Przedstawiła także informacje nt. źródeł
wyceny poszczególnych kosztów (linki do ofert).



CZŁONKOSTWO

Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na 

pokrycie kosztów związanych z członkostwem w 

PODMIOTACH ZRZESZAJĄCYCH organizacje 

pozarządowe O CHARAKTERZE 

MIĘDZYNARODOWYM istotnych zarówno z 

punktu widzenia sektora pozarządowego lub 

związanych z branżą, w której działa dana 

organizacja. 

Warunki przyznania dotacji
1. Waszej organizacji nie stać na pokrycie kosztów 

członkostwa w organizacji działającej na arenie 
międzynarodowej w tematyce związanej z waszą 
działalnością misyjną.

2. Wskazaliście jakie osoby wezmą udział w działaniach 
organizacji oraz uzasadniliście swój wybór (wskazane 
jest, żeby Wasi przedstawiciele uczestniczyli w jej 
pracach bezpośrednio i aktywnie, np. poprzez 
wystąpienie, prezentację, wykład, stoisko promocyjne 
itp.).

3. Wykazaliście, że jest wiarygodnym partnerem, który 
wyczerpał wszystkie możliwości pokrycia kosztów z 
innych źródeł.

4. Przedstawione we wniosku działania są możliwe do 
realizacji w ramach zakładanego harmonogramu i 
budżetu.



CZŁONKOSTWO – PRZYKŁAD

• Fundacja Stowarzyszenie zajmujące się ochroną gryzoniów i małych ssaków chce wziąć
udział w pracach międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Organizuje
ona spotkanie grupy roboczej, która ma wypracować nowe standardy zwalczania
nielegalnego transportu zwierząt. Stowarzyszenie ze względu na duże wydatki związane z
przeprowadzonym niedawno remontem nie ma w tym roku wystarczających środków
nawet na pokrycie składki członkowskiej niezbędnej do wzięcia udziału w wydarzeniu.

• Tematyka spotkania grupy roboczej jest ochrona zwierząt, natomiast działalność misyjna
Wnioskodawcy koncentruje się wokół zapewniania ochrony gryzoniów i małych ssaków.



CZŁONKOSTWO – PRZYKŁAD

• W seminarium weźmie udział pracownik stowarzyszenia zajmujący się na co dzień
tematyką spotkania. Jego wiedza ekspercka i znajomość języków obcych umożliwi mu
swobodne uczestnictwo w pracach komitetu.

• Organizacja zorganizowała zbiórkę w Internecie. Próbowała również pozyskać sponsorów,
którzy pokryliby koszt uczestnictwa w grupie roboczej. Niestety bez powodzenia. Ze względu
na zbliżający się termin wyjazdu nie było możliwe pozyskanie środków od administracji
publicznej.

• Stowarzyszenie przedstawiła szczegółowy kosztorys wyjazdu z podziałem na koszty
transportu (lot, transport na miejscu), zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Przedstawiła
także źródła szacowania kosztów. Nie zapomniała również o wydatków związanych z
promocją.



Więcej dowiesz się na 

www.twitter.com/niwcrso

www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci/

e-mail: kontakt@niw.gov.pl

https://niw.gov.pl/proo

tel. 601 901 225




