
 

Ogłoszenie o konkursie w ramach edycji 2023  

Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

zaprasza: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. sto-

warzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiada-

jące osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieśl-

nicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty miesz-

kaniowe);  

 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 pu-

blicznego; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 koła gospodyń wiejskich; 

 ochotnicze straże pożarne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do po-

działu między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 

2023 r. ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 

2021-2030 (NOWEFIO) w Priorytetach 2, 3 oraz 4. 

  



 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 

roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 194/2020 w sprawie przyjęcia 

Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

  

1. Rodzaj zadania. 

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej 

działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym 

samym, środki NOWEFIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą. 

 

2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem: 

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach NOWEFIO działań obejmuje całą wymienioną w 

art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych w ramach następujących priorytetów: 

 

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego  

W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, re-

alizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.  

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności  

i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapi-

tału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariac-

kiej w organizacjach obywatelskich).  

 

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności 

organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów 

konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształ-

towanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.  

  



 

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich  

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania 

w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, two-

rzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypraco-

wywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny sku-

teczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny 

i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, 

kosztach pozyskiwania funduszy.  

 

Składane oferty mają realizować cel główny NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania 

obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji spo-

łecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie insty-

tucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.  

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację NOWEFIO. 

Wysokość środków na finansowanie NOWEFIO w roku 2023 wynosi 80 000 000,00 zł, w tym  

76 800 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 3 200 000,00 zł na obsługę techniczną Pro-

gramu. 

 

4. Zasady przyznawania dotacji. 

Wysokość wnioskowanej dotacji: 

Priorytet 2 i Priorytet 3 

W ramach konkursu NOWEFIO 2023, w Priorytetach 2 i 3 można ubiegać się o dotację w wy-

sokości od 50 tys. do 300 tys. zł. 

Priorytet 4 

W ramach konkursu NOWEFIO edycja 2023, w Priorytecie 4 można ubiegać się o dotację w 

wysokości od 150 tys. do 400 tys. zł. 

  



 

Wymagany wkład własny: 

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. 

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji: 

Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2023. Spełnienie poszczególnych kryteriów formal-

nych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.  

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. 

Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podsta-

wie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formal-

nie, ale występuje wyraźna różnica w ocenie: różnica punktów pomiędzy ocenami obu eksper-

tów przekracza 30 punktów oraz co najmniej jedna z ocen jest wyższa niż 59 punktów (w tym 

otrzymała minimum 12,5 punktów w kryterium 1) lub wyższa ogólna ocena pomysłu to A, na-

tomiast niższa to C - oferta kierowana jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankin-

gowej bierze się pod uwagę dwie najbliższe oceny . 

Uzyskana ocena pomysłu oraz suma średniej liczby punktów przyznanych przez ekspertów  

i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu na liście 

rankingowej. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają 

przedstawione Dyrektorowi NIW-CRSO. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegó-

łowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań 

zostały opisane w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 

2023, dostępnym na stronie internetowej www.niw.gov.pl. 

 

5. Terminy i warunki realizacji zadania. 

Czas realizacji zadania: 

Od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2025 r.  

  



 

W związku z faktem, iż rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31 marca 2023, wszelkie 

koszty poniesione w terminie realizacji zadania publicznego, w przypadku nieprzyznania dofi-

nansowania nie zostaną Oferentowi zwrócone. Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na po-

szczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa 

przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NOWEFIO. 

 

6. Zasady składania ofert. 

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.  

 

7. Termin składania ofert. 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:  

od 14 listopada 2022 od godziny 14:00 r. do 12 grudnia 2022 r. do godziny 14:00. 

 

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie NOWEFIO 2023 musi nastąpić przez Generator Ofert. 

W celu złożenia oferty należy: 

 utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://genera-

tor.niw.gov.pl; 

 wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”; 

 w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-

WEFIO na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę; 

 wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ. 

W ramach konkursu NOWEFIO 2023 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, 

ani składania jej przez ePUAP. 

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie na-

boru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

  

https://generator.niw.gov.pl/
https://generator.niw.gov.pl/


 

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie 

zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną pod-

dane ocenie merytorycznej. 

  

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed  

31 marca 2023 r. 

 

9. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania 

publiczne tego samego rodzaju. 

W roku 2022 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Rządowy Program 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO przeznaczono do dofinansowania 816 podmiotów 

na kwotę ok. 76 700 000. zł.  

 

10. Infolinia NOWEFIO 2023 

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO edycja 2023. Szczegółowe informacje na temat NOWEFIO 

będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu  

601-901-285 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: 

FIO@niw.gov.pl. 

 

 


