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Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Na co możemy uzyskać dotacje? Zakres działań w PROO 1b
PROO 1B to 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
Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na
sfinansowanie wymaganego (minimalnego) 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.
Dotacja może być udzielana wyłącznie na pokrycie wymaganego wkładu własnego
w jednym projekcie, który jest zgodny z celami PROO.
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Na co możemy uzyskać dotacje? Czym jest projekt międzynarodowy

Projekt międzynarodowy, którego wkład własny ma zostać

sfinansowany ze środków dotacji musi spełniać następujące przesłanki:
Projekt międzynarodowy musi być finansowany lub współfinansowany ze
źródeł zagranicznych i realizowany między innymi na terenie Polski lub
poza jej granicami.

Projekt
międzynaro
dowy

PROO
1B

oraz

Projekt musi być realizowany w ramach programu wdrażanego przez
instytucje zagraniczne lub programu międzynarodowego, którego budżet
nie przewiduje środków dedykowanych (wydzielonych dla)
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ważne: Jeśli złożony wniosek nie będzie dotyczył sfinansowania wkładu
własnego do projektu międzynarodowego, wniosek zostanie odrzucony
formalnie.

Wkład
własny
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Co jest czym? Ważne definicje
Program
wdrażany
zagraniczne

przez

instytucje

Program ogłoszony przez publiczną lub prywatną
instytucję zagraniczną, który jest finansowany ze źródeł
zagranicznych i w ramach którego polskie organizacje
pozarządowe mogą realizować projekty na terenie Polski
lub poza jej granicami.

Program ponadnarodowy
Program obejmujący więcej niż jeden kraj, który jest finansowany
lub współfinansowany ze źródeł międzynarodowych (oraz nie jest
finansowany lub współfinansowany z polskich środków
publicznych).

Wkład własny:
Wymagany przez głównego Grantodawcę, wkład który organizacja
musi ponieść, aby realizować projekt międzynarodowy.
Ważne: wysokość minimalnego wkładu własnego jaki Organizacja
musi ponieść w Projekcie będziemy weryfikować również w trakcie
procedowania umowy. Oznacza to, że jeśli wysokość minimalnego
wkładu własnego będzie niższa niż wnioskowana kwota dotacji NIWCRSO może odstąpić od podpisania Umowy.

Program międzynarodowy, czyli jaki?
PROGRAMY KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWAWNE W RAMACH
PROO:
• Erasmus+ (akcje zcentralizowane i zdecentralizowane),

• Program Kreatywna Europa,
• Program Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020,
• Programu Współpracy Interreg,
• Program Sprawiedliwość (JUST),

• Program Prawa Równość i Obywatelstwo (REC),
• Libański Fundusz Humanitarny (Lebanon Humanitarian
Fund / LHF),
• Program Development Education and Awareness Raising
(DEAR).

•

i inne

Program międzynarodowy, czyli jaki?

PROGRAMY KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWAWNE W RAMACH PROO:
•

Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy (Środki Mechanizmu EOG i

NMF),
•

Program „Kultura” (Środki Mechanizmu Finansowego EOG i NMF),

•

Program „Sprawy wewnętrzne” (Środki Mechanizmu Finansowego EOG i
NMF),

•

Program „Edukacja” (Środki Mechanizmu Finansowego EOG i NMF),

•

Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji,

•

i inne

Na co możemy uzyskać dotacje?
Zastanawiasz się czy
Projekt międzynarodowy,
który realizujesz jest
spójny z celami PROO?
Czy ma szansę na
dofinasowanie?

realizacja nowych, nie
cyklicznych działań

Brak możliwości realizacji
projektu bez uzyskania
środków z PROO

tworzenie lub
transfer nowych
rozwiązań

podniesienie
potencjału organizacji

Jeśli większość twierdzeń
przedstawionych na
grafice obok opisuje Twój
Projekt, śmiało, aplikuj.
Rozwój działań
misyjnych

wzmacnianie pozycji
organizacji jako eksperta,
w danej dziedzinie/ branży

Kwestie formalne:
• organizacja może złożyć w konkursie jeden wniosek na sfinansowanie wkładu własnego w ramach jednego
projektu międzynarodowego
• Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji to 500 tys. zł (niezależnie do czasu trwania).
• Limity dla danego roku: od 10.000 do 200.000 zł
• Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z wnioskowanej dotacji PROO nie może być wyższy niż
minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs.
W przypadku, kiedy minimalny wkład własny ustalony jest w innej walucie niż PLN, Wnioskodawca ustalając
wysokość wnioskowanej dotacji powinien posłużyć się aktualnym kursem walut NBP na dzień złożenia
wniosku lub dzień ogłoszenia konkursu.

WAŻNE INFORMACJE

Kwestie formalne:
Termin realizacji zadania w PROO 1B:

- od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 r.,
- zadanie musi zacząć się w 2022 roku,
- zadanie nie może rozpocząć się później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu realizacji projektu, którego wymagany
wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji. Termin realizacji głównego Projektu będzie
weryfikowany podczas oceny formalnej wniosku.
Ważne! Jeśli Projekt rozpoczął się wcześniej niż 6 miesięcy od rozpoczęcia działań PROO 1b, zostanie on
odrzucony formalnie.

- Zadanie nie może wykraczać poza termin zakończenia realizacji projektu, którego wymagany wkład własny ma
zostać sfinansowany ze środków dotacji.

PROO 1b od strony praktycznej – jak wypełnić wniosek
Wniosek o sfinansowanie wkładu własnego do projektu międzynarodowego składamy za pomocą Systemu Obsługi Dotacji
(www.generator.niw.gov).

Z jakich elementów składa się wniosek?
• CZĘŚĆ A WNIOSKU – DANE WNIOSKODAWCY
• Pole uzupełnia się automatycznie – dane są generowane z metryczki
Organizacji. Pola wymagające wypełnienia: oświadczenie Czy jesteś
uprawniony do ubiegania się o dotację w ramach konkursu? oraz dane
osoby do kontaktu w sprawie wniosku o dotację
• CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY – omówimy
szczegółowo w kolejnych slajdach
• CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU – również zostaną
omówione w kolejnej części.
• CZĘŚĆ D WNIOSKU – BUDŻET ZADANIA
• OŚWIADCZENIA
• Załączniki – w odróżnieniu od innych Priorytetów, w PROO 1B wymagane
są załączniki (omówimy w kolejnej części)

CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Opis działalności Wnioskodawcy
W tym miejscu wniosku należy opisać doświadczenie organizacji. Warto wskazać na dotychczas realizowane
projekty, sukcesy oraz inną aktywność związaną z celami statutowymi. Należy pamiętać, aby wymienić
ewentualnych partnerów, darczyńców oraz inne podmioty, z którymi na co dzień współpracuje organizacja.
Ponadto, pole to jest właściwe dla takich informacji jak:
• najważniejsze cele określone w statucie organizacji

• przedmiot działalności organizacji – należy opisać, czym zajmuje się organizacja, jakie są jej kompetencje
(można wyodrębnić główny obszar działalności oraz obszary dodatkowe, uzupełniające);
• określenie do kogo są adresowane bieżące działania organizacji (grupa lub grupy docelowe) i w jakiej formie
są realizowane (działalność ciągła, działania w ramach projektów)
• krótki opisu historii rozwoju organizacji, a także prezentacji działań podejmowanych obecnie.

• wskazanie najważniejszych dotychczasowych sukcesów organizacji, zasięg prowadzonej działalności,
partnerów, darczyńców, podmiotów współpracujących (publicznych i prywatnych, np. firm, innych organizacji
pozarządowych).

CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

2. Zasoby Organizacji

Zaplanowane działania muszą być możliwe do zrealizowania, dlatego we wniosku należy
wykazać, że organizacja posiada potencjał do ich wykonania w przypadku otrzymania dotacji.
Potencjał ten można podzielić na:
- Zasoby kadrowe – wiedzę i doświadczenie kadry zaangażowanej w planowaną realizację
zadania. Najważniejsze jest, aby doświadczenie oraz kwalifikacje danej osoby odpowiadały
zakresowi i charakterowi określonego zadania, jak również były adekwatne do określonego
stanowiska.
- Doświadczenie Wnioskodawcy – np. wykazane poprzez liczbę lat funkcjonowania oraz
przykłady projektów realizowanych w minionych latach w obszarze związanym z planowanym
zadaniem. Jeśli składany wniosek jest Państwa pierwszym tego typu przedsięwzięciem, należy
opisać te elementy wcześniejszego doświadczenia, które pomogą Państwu w realizacji
planowanego zadania.

CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

2. Zasoby Organizacji

Wypełniając tę część wniosku należy pamiętać przede wszystkim o:
- opisaniu potencjału i zasobów organizacji w wymiarze instytucjonalnym, organizacyjnym i
programowym,
- odniesieniu się do zasobów:
- materialnych (siedziba i lokale, sprzęt, wyposażenie),
- ludzkich (członkowie, pracownicy etatowi i współpracownicy, wolontariusze),
- finansowych (źródła finansowania, wynik finansowy, formy pozyskiwania środków),
- wiedzy i doświadczenia (zarówno w odniesieniu do aspektów merytorycznych prowadzonej
działalności jak i zarządzania, np. projektami, finansami itp.),
- współpracy (z biznesem, innymi organizacjami pozarządowymi, sektorem
publicznym).

CZĘŚĆ B WNIOSKU – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

3. Zarządzanie projektami (w tym w aspekcie międzynarodowym)
W tym miejscu osoba oceniająca powinna dowiedzieć się o Waszych kluczowych kompetencjach zwłaszcza w kontekście zarządzania projektami
międzynarodowymi lub finansowanymi ze środków zewnętrznych (UE lub krajowe środki publiczne).
Dlatego należy tu przedstawić i opisać:
• jakimi narzędziami i metodami posługuje się Wnioskodawca w zarządzaniu projektami; dlaczego są one skuteczne?
• doświadczenie w realizacji projektów zbliżonych do przedmiotu niniejszego
• konkursu (zwłaszcza chodzi o projekty międzynarodowe, ponadnarodowe lub wdrażane przez instytucje zagraniczne,
• najważniejsze projekty zakończone sukcesem

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Metryczka projektu międzynarodowego
Na jej podstawie będziemy weryfikować czy zadanie spełnia kryterium formalne PROO 1b.

Elementy wymagające uzupełnienia:
• Tytuł zadania
• Grantodawca – wskazujemy kto pełni rolę Instytucji Zarządzającej projektu międzynarodowego (przykładowo
Komisja Europejska)

• Program – nazwa międzynarodowego Programu dotacyjnego
• Konkurs dotacyjny- nazwa międzynarodowego konkursu dotacyjnego (jeśli dotyczy).
• Termin realizacji projektu, do którego wnoszony jest wkład własny

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Metryczka zadania finansowanego z PROO 1B
Elementy wymagające uzupełnienia:
• Okres realizacji działań – tę kwestię omówiliśmy w części dotyczącej Formalności.
Dla przypomnienia:
Należy wskazać okres realizacji zadania, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu konkursu.

Należy pamiętać, że okres realizacji działań powinien być tożsamy z okresem realizacji projektu.
Prosimy pamiętać, że okres realizacji działań nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Opis projektu:
W tym punkcie należy przedstawić charakterystykę projektu, którego dotyczy wniosek – jego cel, rezultaty, beneficjentów.

Pozwoli to określić, w jakim stopniu działanie będzie realizowało cele i kryteria konkursu PROO.
Ponadto:
- należy podać konkretny konkurs, w ramach którego złożony został/będzie projekt (nazwa, ewentualnie priorytet, termin
naboru wniosków, wymagania konkursowe, tematykę i termin rozstrzygnięcia),
- trzeba wskazać zgodność zgłaszanego projektu z celami PROO, należy wskazać stan akceptacji projektu przez organizację
organizującą konkurs (czy została podpisana już umowa na projekt, czy rozstrzygnięcie nastąpi niebawem?
- należy przedstawić budżet projektu oraz koszty, które Wnioskodawca planuje pokryć ze środków PROO 1B pozarządowymi,

sektorem publicznym).

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Działania i ich uzasadnienie

Tabelę należy

zapełnić

działaniami,

które

zostaną

zrealizowane dzięki dotacji PROO 1B. W tym miejscu nie
opisujemy wszystkich działań, które będą realizowane z
Projektu Międzynarodowego, a jedynie te, które będą
współfinansowane ze środków NIW-CRSO. W tabeli tej należy
podać nazwę/obszar działania, opisać na czym ono będzie
polegać, a także przedstawić w jakich terminach zostanie ono
przeprowadzone. W opisie należy wskazać również rodzaj
działania (rozwój instytucjonalny / działalność misyjna).

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Zarządzanie realizacją zaplanowanych działań
W części wniosku zwrócić szczególną uwagę na to: kto oraz jakimi metodami będzie zarządzał realizacją zaplanowanych działań? W jaki sposób
będą podejmowane decyzje? Warto wskazać informacje o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie realizacją zaplanowanych działań oraz
finansami. Ważne jest również, aby opisać sposób monitorowania postępów realizowanych działań, wskaźników oraz budżetu. W tym punkcie nie
powinno zabraknąć opisaniu głównych ryzyk, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych działań, osiągnięcie założonych
rezultatów oraz wskaźników. Podczas analizy ryzyka należy opisać w jaki sposób zaplanowano zapobieganie poszczególnym zagrożeniom oraz
reagowanie, w przypadku gdy dane ryzyko faktycznie wystąpi. W przypadku niektórych działań (takich jak np. koordynacja czy promocja projektu)
wystąpienie ryzyka może być mało prawdopodobne, jednakże przeprowadzenie analizy ryzyka pozwoli Wam przygotować się na jego wystąpienie
także w sytuacjach, w których się go zupełnie nie spodziewacie.

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Zarządzanie realizacją zaplanowanych działań
W trakcie analizy ryzyka powinniście: Zidentyfikować ryzyko; Oszacować prawdopodobieństwo jego wystąpienia; Przygotować plan
przeciwdziałania i minimalizacji efektów jego wystąpienia.
Podsumowując: we wniosku w rubryce Zarzadzanie realizacją zaplanowanych działań należy:
- scharakteryzować przyjęte metody zarządzania w tym sposób podejmowania decyzji, sposób zapewnienia jakości realizowanych
działań, itp.,
- zaprezentować informacje o osobach odpowiedzialnych za zarządzanie realizacją zaplanowanych działań, finansami (doświadczenie,
kompetencje),

- opisać sposób monitorowania postępów rzeczowych i finansowych, w tym działań, wskaźników, budżetu,
- wskazać główne zagrożenia (ryzyka), które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych działań, osiągnięcie założonych rezultatów
oraz wskaźników. Należy opisać sposoby zapobiegania poszczególnym zagrożeniom oraz sposoby reagowania, w przypadku gdy dane ryzyko
faktycznie wystąpi

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Promocja wsparcia udzielonego w ramach PROO
W tym miejscu wniosku należy opisać, w jaki sposób promowane będzie wsparcie uzyskane w ramach dotacji udzielonej ze środków PROO.
Zalecane jest, by o wsparciu w ramach programu możliwie szeroko informować opinię publiczną, interesariuszy działań misyjnych itp. W tym celu
konieczne jest też właściwe, zgodne z Regulaminem Konkursu, rozpowszechnianie informacji o źródle wsparcia w ramach dotacji oraz podmiocie
udzielającym dotacji.

CZĘŚĆ C WNIOSKU – INFORMACJE O ZADANIU
Załączniki:
Załącznikiem do wniosku PROO 1B jest projekt (wniosek), którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków Dotacji,
przygotowany na formularzu wniosku zatwierdzonym przez instytucję realizującą dany program/konkurs.
UWAGA !
W przypadku sporządzenia projektu w innym języku niż polski wymagane jest załączenie tłumaczenia tego projektu na język polski. W przypadku
tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) Wnioskodawca zobowiązany również będzie do złożenia oświadczenia stwierdzającego zgodność

tłumaczenia z treścią projektu.
W przypadku niedostarczenia projektu lub dostarczenia go w języku innym niż język polski, NIW-CRSO wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia
Wniosku w terminie 3 dni roboczych poprzez 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.

CZĘŚĆ D WNIOSKU – BUDŻET ZADANIA

Wnioskowana kwota dotacji
Ta część wniosku jest dość prosta, ale istotna. Zakłada przedstawienie następujących danych:
- łączna wartość projektu w PLN
- waluta, w której pobierana jest dotacja od donatora zagranicznego
- kurs – po którym następuje przeliczenie wkładu własnego
- wymagany wkład własny – w procentach
- wymagany wkład własny (w walucie projektu)
- wymagany minimalny wkład własny (po przeliczeniu na PLN
- wnioskowana wysokość dotacji
W tej części znajduje się również pole: Uwagi. Umieszczamy tu wszystkie informację, które mogą być pomocne podczas oceny merytorycznej
wniosku (np. jakie wydatki odnoszą się do poszczególnych działań, jak zaplanowano wydatki w latach, sposób kalkulacji wartości wydatków

itp.).

Polecane materiały i źródła informacji
1. Regulamin Konkursu PROO Edycja 2022

Pytania można kierować:

2. FAQ PROO Edycja 2022

•

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

•

telefonicznie poprzez infolinię pod numerem telefonu:
22 468 44 41 – Adam

•

22 468 44 40 – Martyna

•

w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku

3. Webinaria do odtworzenia na kanale YouTube
NIW
4. Wytyczne dla ekspertów
Wszystkie materiały są dostępne do pobrania na
stronie: www.niw.gov.pl

Zakładka-> Nasze Programy-> PROO 2022

Dziękujemy za uwagę.
Zespół Biura Programów Horyzontalnych
Adam Kułanowski
Martyna Burek

