


Kim jesteśmy 
i co wspieramy? 





Fundusz Krajowy: 30 mln EUR (dotacje: 26,48 mln EUR)
Operator - konsorcjum w składzie:

▪ Fundacja Batorego (lider) 
▪ Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”
▪ Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Aktywni Obywatele



1. Angażowanie obywateli w sprawy publiczne 
i działania społeczne - 9,3 mln EUR

2. Ochrona praw człowieka i równe 
traktowanie - 5,97 mln EUR

3. Wzmocnienie grup narażonych 
na wykluczenie - 5,94 mln EUR 

4. Rozwój sektora obywatelskiego 
(projekty sektorowe) - 5,27 mln EUR

Obszary wsparcia



a) działania z zakresu edukacji obywatelskiej

b) działania aktywizujące obywateli/ki do angażowania 
się we wspólne działania na rzecz społeczności 
lub ochrony środowiska

c) akcje i kampanie mobilizujące do zaangażowania 
w sprawy publiczne i aktywność społeczną

d) partycypacja obywatelska

e) działania strażnicze w obszarze aktywności 
obywatelskiej i ochrony środowiska

Obszar 1.  Angażowanie obywateli w sprawy 
publiczne i działania społeczne - Fundacja Stocznia



a) działania edukacyjne na temat praw człowieka 
i równego traktowania

b) akcje i kampanie społeczne

c) działania strażnicze dotyczące  przestrzegania praw 
człowieka i poszanowania zasad państwa prawa

d) działania rzecznicze służące poprawie prawa 
i praktyki jego stosowania

e) działania interwencyjne w sprawach dotyczących 
naruszeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy

Obszar 2. Ochrona praw człowieka
i równe traktowanie - Fundacja Batorego



a) praca środowiskowa, w tym praca ze społecznością 
lokalną

b) usamodzielnienie i upodmiotowienie poprzez 
samopomoc,  samoorganizację i samorzecznictwo

c) upowszechnianie wolontariatu w obszarze pomocy 
społecznej oraz wśród osób narażonych na 
wykluczenie

d) poradnictwo i wsparcie

e) poprawa jakości usług, wprowadzanie nowych metod 
pracy i standardów świadczenia usług

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych 
na wykluczenie - Fundacja Batorego



a) usługi i inne aktywności wspierające rozwój organizacji społecznych 

i społeczeństwa obywatelskiego

b) monitorowanie polityk publicznych i stosowania prawa 

– tematycznie (np. podatki, filantropia, ochrona danych) 

lub branżowo (obszar działania organizacji)

c) rzecznictwo praw i interesów – interwencje, akcje lub działania ciągłe

d) zwiększanie świadomości społecznej nt. roli i znaczenia 

społeczeństwa obywatelskiego

e) badania i analiza na temat działania, potencjału i specyfiki 

społeczeństwa obywatelskiego

Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora 
obywatelskiego (projekty sektorowe) - FAOO



Dodatkowa część dotacji może być przeznaczona 
na rozwój instytucjonalny, czyli na:

a) wzmocnienie i rozwój organizacji, 

b) budowanie stabilnych podstaw dalszego 
funkcjonowania, 

c) tworzenie perspektywicznych planów działania 
i finansowania, 

d) podnoszenie standardów pracy i zarządzania 
organizacją. 

Wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji 



Dotacje 
w programie



Małe dotacje:
▪ do 25 000 euro 

▪ + do 5 000 euro na rozwój instytucjonalny

▪ + do 5 000 euro na współpracę z podmiotami 

z Państw-Darczyńców

Duże dotacje: 
▪ do 62,500 euro 
▪ + do 12,500 euro (ale nie więcej niż 20% 

dotacji) na rozwój instytucjonalny 

▪ + do 12,500 euro na współpracę z podmiotami 
z Państw-Darczyńców

Dotacje – konkursy na projekty tematyczne



Dotacje sektorowe:
▪ do 125 000 euro 
▪ + do 12,500 euro (ale nie więcej niż 20% 

dotacji) na rozwój instytucjonalny 
▪ + do 12,500 euro na współpracę z podmiotami 

z Państw-Darczyńców.

Dotacje – konkurs na projekty sektorowe



Wkład własny do projektów w wysokości 
co najmniej 10% budżetu projektu 

▪ duże dotacje: co najmniej 50% wkładu 
własnego - wkład finansowy 

▪ małe dotacje: możliwy wkład własny 
w 100% w postaci pracy wolontariackiej

Wkład własny



Kto i kiedy może 
ubiegać się 
o dotację?



▪ stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe

▪ fundacje

▪ spółdzielnie socjalne

▪ spółki non-profit

▪ koła gospodyń wiejskich

▪ kościelne osoby prawne zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym

Kto może złożyć wniosek?



▪ organizacji mniej doświadczonych,

▪ spoza dużych aglomeracji,

▪ z terenów o ograniczonym dostępie do programów 
grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia 
infrastrukturalnego.

Ważną grupą docelową będzie młodzież.

Zależy nam na dotarciu do:



w 1 projekcie tematycznym jako lider
i w 1 projekcie tematycznym jako partner

ALBO

w 2 projektach tematycznych jako partner

ALBO

w 1 projekcie tematycznym jako lider (lub 
partner) 

i w 1 projekcie sektorowym jako lider

Jedna organizacja może otrzymać wsparcie:



I konkurs tematyczny: 

▪ wnioski wstępne: luty – marzec 2020

▪ wnioski pełne: czerwiec – lipiec 2020

▪ realizacja: od listopada 2020
(okres realizacji od 8 do 24 miesięcy)

II konkurs tematyczny:

▪ wnioski wstępne: listopad – grudzień 2020

▪ wnioski pełne: marzec – kwiecień 2021

▪ realizacja: od lipca 2021
(okres realizacji od 8 do 24 miesięcy)

Harmonogram - konkursy tematyczne



Harmonogram - konkurs sektorowy

Konkurs sektorowy:

▪ wnioski wstępne: kwiecień-maj 2020

▪ wnioski pełne: lipiec-wrzesień 2020

▪ realizacja: 2020/2021
(okres realizacji od 12 do 36 miesięcy)



Dodatkowe 
wsparcie



▪ 16 spotkań informacyjnych nt. programu w różnych miejscach Polski*

▪ 11 warsztatów na tematy związane z obszarami tematycznymi 
w Warszawie 

▪ 2 warsztaty nt. rozwoju instytucjonalnego w Warszawie

▪ 4 filmy instruktażowe „jak przygotować wniosek o dotację”

▪ 11 webinariów nt. różnych aspektów związanych ze składaniem 
wniosków o dotację, rozwojem instytucjonalnym, kwestiami 
finansowymi i formalnymi

▪ Kursodrom.pl z materiałami przygotowanymi dla organizacji

▪ warsztaty i konsultacje podczas konferencji otwierającej

Uwaga! Pierwsze webinarium już 12 lutego o 17:00

Działania wspierające 
dla Wnioskodawców



▪ 3 warsztaty nt. rozwoju instytucjonalnego w Warszawie

▪ min. 5 regionalnych warsztatów dla Grantobiorców
z różnych obszarów tematycznych

▪ 14 warsztatów poświęconych wymianie doświadczeń 
między Grantobiorcami w regionach i Warszawie

▪ min. 5 webinariów nt. różnych aspektów rozwoju 
instytucjonalnego (komunikacja, fundraising, współpraca 
ze społecznością lokalną itp.) 

▪ indywidualne konsultacje, spotkania z ekspertami, 
dodatkowe webinaria

▪ kwartalnik online nt. projektów sektorowych

Działania wspierające dla Grantobiorców



▪ spotkania dla organizacji zainteresowanych 
nawiązaniem lub wzmocnieniem współpracy 
z przedstawicielami z Państw-Darczyńców

▪ wizyty studyjne dla Grantobiorców w organizacjach 
i instytucjach związanych z obszarami tematycznymi 
w Państwach-Darczyńcach

▪ warsztaty i spotkania dla Grantobiorców mające 
na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
w pracy w obszarach tematycznych z udziałem gości 
z Państw-Darczyńców

Działania dwustronne



Działania z zakresu upowszechniania i rozwoju 
partycypacji obywatelskiej, w tym m.in.:

▪ ogólnopolskie i regionalne fora praktyków 
partycypacji

▪ seminaria edukacyjne
▪ program mentoringowy

Przestrzeń dla praktyków partycypacji 
(Fundacja Stocznia)



Działania służące podnoszeniu kompetencji  menedżerów, 
pracowników i wolontariuszy organizacji, a w nim:

▪ szkolenia stacjonarne (m.in. finanse, zarządzanie ludźmi, 
marketing, komunikacja, prawo) w różnych miastach

▪ edukacja online (ścieżki e-learningowe + webinaria + 
edukacja mobilna)

▪ narzędzie online do oceny jakości zarządzania 
w organizacjach

▪ dwa otwarte spotkania dla menedżerów i menedżerek 
organizacji

MANGO - Mobilna Akademia NGO
(Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)



Więcej informacji:

www.aktywniobywatele.org.pl

▪ Już w lutym i marcu - spotkania informacyjne!

▪ Już za chwilę - warsztaty :)


