
Możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów 
międzynarodowych 

21 kwietnia 2022, godz. 12.00



Założenia priorytetu 1b - dotacje na wkład własny 

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 Priorytetu 1b PROO 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. 



Na co można uzyskać wsparcie w ramach PROO 1B

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. 

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. 



Co jest czym? Ważne definicje 

Program wdrażany przez instytucje zagraniczne

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 NIW-CRSO może odstąpić od
podpisania Umowy.



WAŻNE INFORMACJE

Kwestie formalne:

- 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.

Nabór wniosków w ramach PROO 1b, edycja 2023 zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia 2022. 



Programy międzynarodowe

Komponent Kultura 

Projekty współpracy europejskiej

 Trzy kategorie projektów: mała, średnia i duża skala 

 Kwoty dofinansowania: 200 tys. euro, 1 mln euro, 2 
mln. euro

 Poziom dofinansowania w zależności od skali 
projektu: 80%, 70%, 60%

 Termin składania wniosków: 5 maja, godz. 17.00

 Okres trwania projektu: max 48 miesięcy 

 Więcej: https://kreatywna-
europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/

https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/projekty-wspolpracy-europejskiej/


Programy międzynarodowe 

Program Obywatele, równość, prawa i wartości 
(CERV)
Ochrona i promowanie praw dziecka

 Budżet: 3 mln. euro 
 Kwota dofinansowania: nie mniejsza niż 75 

tys. euro 
 Poziom dofinansowania: 90%
 Termin składania wniosków: 18 maja 2022, 

godz. 17.00
 Okres realizacji od 12 do 24 miesięcy
 Więcej: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportu
nities/topic-details/cerv-2022-child

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child


Programy międzynarodowe 

Programy współpracy Interreg
 Programy współpracy transgranicznej
 Polska-Słowacja
 Polska-Saksonia
 Polska-Ukraina
 Litwa- Polska 
 Meklemburgia/Brandenburgia-Polska 

Brandenburgia-Polska, 
 Czechy-Polska
 Ogłoszenie naboru - jesień 2022

 Programy współpracy transnarodowej  
 Europa Środkowa - drugi nabór styczeń 2023
 Region Morza Bałtyckiego - drugi nabór jesień 

2022
 Poziom dofinansowania projektów: 80%
 Więcej: www.ewt.gov.pl

http://www.ewt.gov.pl/


Programy międzynarodowe 

Program Life 

 Obszar środowisko 
 Przyroda i różnorodność biologiczna
 Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia  

 Obszar klimat 
 Łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie się do jego 

zmian 
 Przejście na czystą energię 

 Ogłoszenie naboru: 17 maja 2022
 Projekty dotyczące działań standardowych do 4 

października 2022
 Więcej: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en 



Programy międzynarodowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

Inkubator wniosków LIFE 
 Finansowanie przygotowania projektów wniosków LIFE - do 

80 tys. zł 
Nabór wniosków od 16.03.2022 r. do 29.07.2022 r.

Współfinansowanie Programu LIFE
 Dofinansowanie projektów LIFE do wysokości 35% kosztów 

kwalifikowanych 

Więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/inkubator-
wnioskow-life--2022

https://www.gov.pl/web/nfosigw/inkubator-wnioskow-life--2022


Programy międzynarodowe 

Europejska Inicjatywa Klimatyczna 

 Obszary wsparcia 
 Energia
 Budynki
 Mobilność 
 Rolnictwo, gleby i lasy 
 Przemysł 
 Prywatne gospodarstwa domowe 
 Handel, sprzedaż, usługi 
 Marnowanie 

 Okres trwania projektu: od 18 do 36 miesięcy
 Wysokość dofinansowania: 120 tys. - 1 mln euro
 Kolejny nabór: październik - listopad 2022
 Więcej: https://www.euki.de/en/project-financing

https://www.euki.de/en/project-financing


Programy międzynarodowe 

Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
 Projekty na rzecz ochrony środowiska.
 Rodzaje programów: finansowanie tematyczne (12 

tematów), otwarty temat finansowania 
 Kwota dotacji: do 125 tys. euro natomiast możliwe 

jest również dofinansowanie projektów w większej 
kwocie  

 Poziom dofinansowania: projekty badawcze do
50%, projekty rozwojowe do 75% 

 Termin składania wniosków: nabór ciągły 
 Okres realizacji od 18 do 36 miesięcy. 
 Więcej: https://www.dbu.de/3021.html w zakładce 

finansowanie międzynarodowe

https://www.dbu.de/3021.html


Pytania można kierować:

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

Polecane materiały i źródła informacji

1. Regulamin Konkursu PROO Edycja 
2022

2. FAQ PROO Edycja 2022

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

mailto:proo@niw.gov.pl
http://www.niw.gov.pl/

