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Webinarium dot. Priorytetu 5.
22.04.2021



Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO ma na celu wsparcie 
rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie 
udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm 
obywatelskości

• 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



PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

• Dla wszystkich NGO

• Do 10 tys. zł

• Uproszczona procedura



Beneficjenci PROO

• 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 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
• 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), 
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



Najważniejsze terminy

• Realizacja zadania musi się zakończyć w 2021 r.

• Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków.



Przedmiot konkursu – czyli na co można otrzymać dotację?

Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 5 będą przeznaczone wyłącznie na: 

• pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych

sytuacji i zdarzeń, które mogą mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np.

awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – POMOC DORAŹNA

• pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach życia publicznego o charakterze

ponadregionalnym (dotyczącym więcej niż jednego województwa), ogólnopolskim lub międzynarodowym, istotnych

zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –

ŻYCIE PUBLICZNE

• 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 – CZŁONKOSTWO



UWAGA!

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

• Nie mogą również służyć do realizacji zadań o charakterze projektowym.

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

• Wnioskodawca musi również potwierdzić swoją wiarygodność zawierając we wniosku
informacje o dotychczasowej działalności, zrealizowanych projektach oraz rekomendacjach.



POMOC DORAŹNA

• NAGŁA POTRZEBA, powstała w 
ostatnim czasie

• na skutek wystąpienia 
NIEPRZEWIDZIANEJ SYTUACJI, 
zdarzenia

• Ma ISTOTNY wpływ na skuteczność 
działania organizacji



ŻYCIE PUBLICZNE

• Wydarzenie ŻYCIA PUBLICZNEGO 
• CHARAKTER ponadregionalny, 

ogólnopolski, międzynarodowy
• ISTOTNY dla organizacji pozarządowych 

lub branży, w której działa 
Wnioskodawca



CZŁONKOSTWO

• 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



Termin i sposób naboru wniosków
• Wnioski w ramach otwartego konkursu dotacyjnego składane są w uproszczonej procedurze „szybka ścieżka”
• Wnioski składane za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Termin realizacji zadań i okresy finansowania
• W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r.

Wysokość dotacji udzielanej w ramach konkursu i wkład własny
• W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000,00 zł
• Nie przewiduje się wniesienia wkładu własnego w ramach konkursu

Alokacja na 2021 rok:
• 2 560 000 zł



Koszty kwalifikowalne
Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, 
w ramach zadania, na realizację którego została udzielona dotacja. 
Wydatki w ramach wykonywania zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:

• niezbędne dla realizacji celów statutowych organizacji i jej rozwoju instytucjonalnego
• racjonalne, celowe i efektywne
• zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie
• udokumentowane
• zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego

Dopuszczalne jest wydatkowanie środków poza granicami kraju.

Z dotacji nie można finansować działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.



Na co nie można przeznaczyć dotacji z Priorytetu 5 (wybór)

• rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
• niezapłacone w terminie zobowiązania oraz odsetki z ich tytułu,
• 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,
• finansowanie i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych. Jako zakupy 

inwestycyjne należy rozumieć środki trwałe niezaliczane do pierwszego wyposażenia, których wartość 
początkowa jest wyższa od kwoty tj. 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są 
dokonywane jednorazowo. Są to środki trwałe, które posiadają postać rzeczową, z wyjątkiem elementów 
ściśle określonych w ustawie o rachunkowości, posiadają przewidywany okres ich ekonomicznej 
użyteczności dłuższy niż rok, są kompletne i zdatne do użytku, są przeznaczone na potrzeby jednostki,

• wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• wydatki na sprzęt i wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej możliwe do sfinansowania na 

podstawie przepisów art. 32 ust. 2, 3, 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961),



Limit wniosków w konkursie
W ramach Konkursu uprawniona organizacja może otrzymać dofinansowanie na:
• jeden wniosek - POMOC DORAŹNA

• każdy kolejny wniosek złożony przez ten sam podmiot będzie traktowany jako złożony przez podmiot nieuprawniony 
do udziału w Konkursie

• jeden wniosek - ŻYCIE PUBLICZNE
• każdy kolejny wniosek złożony przez ten sam podmiot będzie traktowany jako złożony przez podmiot nieuprawniony 

do udziału w Konkursie
• jeden wniosek - CZŁONKOSTWO

• każdy kolejny wniosek złożony przez ten sam podmiot będzie traktowany jako złożony przez podmiot nieuprawniony 
do udziału w Konkursie

Wnioski mogą być składane wyłącznie samodzielnie – tworzenie grup partnerskich nie jest dozwolone



Wniosek
(w Generatorze Wniosków)

Ocena formalno-merytoryczna

Umowa

Sprawozdanie końcowe z realizacji działań wskazanych we Wniosku (w Generatorze 
Wniosków i w wersji papierowej) oraz rozliczenie dotacji

i ankieta z realizacji zadania

Decyzja Dyrektora o przyznaniu dotacji 



Ramowy harmonogram naboruRamowy harmonogram naboru

Zadanie Termin

Nabór wniosków od 8 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. lub wyczerpania środków

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w trybie ciągłym, w ciągu 14 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu, w którym wniosek wpłynął do NIW 

Publikacja wniosków zakwalifikowanych 
do dofinansowania publikacja i aktualizacja listy na bieżąco

Zawarcie umów z Beneficjentami 7 dni roboczych od dostarczenia kompletnej umowy przez Beneficjenta

Przekazanie środków 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy



Wniosek – co wypełnić?
I. CZĘŚĆ A WNIOSKU – DANE WNIOSKODAWCY

II. CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU

• Tytuł zadania

• Krótka charakterystyka Wnioskodawcy
• Okres realizacji zadania

POMOC DORAŹNA 
• Opis sytuacji wymagającej wsparcia doraźnego; 

• Potwierdzenie wystąpienia sytuacji wymagającej wsparcia doraźnego (np. wskazanie linków do ogólnodostępnych 
informacji umieszczonych w Internecie)

• Planowane działania do realizacji w ramach zadania publicznego



Wniosek – co wypełnić?

I. CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU

ŻYCIE PUBLICZNE
• Opis wydarzenia;

• Uzasadnienie uczestnictwa w wydarzeniu; 

• Planowane działania do realizacji w ramach zadania publicznego

CZŁONKOSTWO 

• Opis organizacji, do której należy Wnioskodawca; 
• Uzasadnienie członkostwa w organizacji zrzeszającej



I. CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU

• Uzasadnienie braku możliwości sfinansowania zaplanowanych we wniosku wydatków z innych źródeł

• Potwierdzenie wiarygodności Wnioskodawcy

• Budżet wsparcia doraźnego (szczegółowy kosztorys tabelaryczny)

• Promocja wsparcia udzielonego w ramach Programu

• Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy

• Oświadczenia

Uwaga! Do wniosku nie dodaje się załączników!



Ocena formalna
Ocena formalna wniosku polega na weryfikacji spełnienia wszystkich kryteriów formalnych

W wyniku oceny formalnej wniosek może zostać:
• zakwalifikowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych
albo
• zwrócony – w przypadku niespełnienia co najmniej jednego kryterium formalnego

Lp. Kryterium formalne

1.
Wypełnienie i złożenie wniosku za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego na stronie internetowej 
www.generator.niw.gov.pl we wskazanym terminie

2. Złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do udziału w Konkursie



Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna wniosku polega na weryfikacji spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych

Ocena dokonywana metodą „spełnia – nie spełnia”
W wyniku oceny merytorycznej wniosek może zostać:
• rekomendowany do dofinansowania – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych 
albo
• zwrócony – w przypadku niespełnienia co najmniej jednego kryterium merytorycznego

Lp. Kryterium merytoryczne

1. Wniosek jest adekwatny w odniesieniu do celów Programu i Regulaminu konkursu PROO 5 Edycja 2021

2. Zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania przez Wnioskodawcę.

3. Działania mają istotny wpływ na sytuację organizacji.

4. Wnioskodawca w sposób wystarczający wykazał, że nie jest możliwe sfinansowanie zaplanowanych we wniosku wydatków z 
innych źródeł, a Wnioskodawca potwierdził swoją wiarygodność.

5. Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działań.



Priorytet 5 PROO a epidemia COVID-19 

Zgodnie z punktem 4 Regulaminu Konkursu: „Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 5 będą 
przeznaczone wyłącznie na: 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) 

natomiast

sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z pandemią COVID trwa od marca 
2020, nie stanowi zatem zjawiska nagłego i niemożliwego do przewidzenia dla 
organizacji pozarządowych



Ocena formalna i merytoryczna

• Procedura oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dotację trwa do 14 dni roboczych, licząc od 
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym wniosek wpłynął do NIW

• Wnioskodawca, którego wniosek został zwrócony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych lub 
merytorycznych, może ponownie złożyć wniosek po jego poprawieniu lub uzupełnieniu do czasu 
zakończenia Konkursu, jednakże przedmiot wniosku nie może ulec zmianie.

• W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się trybu odwoławczego, ani od oceny formalnej, ani od 
oceny merytorycznej





Polecane materiały

1. Regulaminy Konkursu

2. Program Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich na lata 2018–2030 

3. Najczęściej Zadawane Pytania

4. Webinaria do odtworzenia na kanale YouTube NIW 

Wszystkie materiały są dostępne do pobrania na stronie: 
www.niw.gov.pl

Pytania można kierować:

• drogą mailową na adres: 
proo@niw.gov.pl

• telefonicznie poprzez infolinię pod numerem telefonu: 
885 221 531 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do 
piątku

Pomoc techniczna (System Obsługi Dotacji)

• sod@niw.gov.pl



/niw.gov.pl/narodowyinstytutwolnosci /niwcrso

Biuro Programów Wspierania Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego

 885 221 531

 proo@niw.gov.pl

Dziękujemy za uwagę!


