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WSTĘP
Przedstawiamy podsumowanie dwóch konkursów dotacyjnych programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy: pierwszego konkursu na projekty tematyczne rozstrzygniętego
w listopadzie 2020 oraz pierwszego konkursu na projekty sektorowe, rozstrzygniętego
w styczniu 2021. Opisujemy proces oceny wniosków oraz wyniki konkursów, uwzględniając
m.in. podział geograficzny i tematykę dotowanych projektów.
Szczegółowe informacje nt. procedur Programu, w tym dokładny opis procesu ubiegania się
o dotację oraz procesu oceny wniosków znajdują się w „Podręcznikach dla Wnioskodawców
i Grantobiorców” projektów tematycznych i sektorowych, a szczegółowe informacje o
konkursach i ich wynikach można znaleźć na stronie www.aktywniobywatele.org.pl.

1. O Programie
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), przekazanych
przez rządy Islandii, Liechtensteinu i Norwegii na mocy umowy między krajami EFTA
(Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) i UE, oraz umowy bilateralnej między
Państwami-Darczyńcami a Polską. Program jest jednym z 11 programów finansowanych
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i jednym z dwóch skierowanych na wsparcie
społeczeństwa obywatelskiego, które prowadzone będą w Polsce w okresie 2019-2024.
Cele i wartości
W swoim działaniu program Aktywni Obywatele kieruje się uniwersalnymi wartościami
zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw
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osób należących do mniejszości. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych
wykluczeniem. Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych organizowanych w ramach
Programu przyznawane jest na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne –
samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców
(Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG
(Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Węgry) oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). w projektach
realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców możliwe jest otrzymanie
dodatkowej kwoty dotacji na pokrycie kosztów udziału partnera w projekcie.
Konsultacje
Wszystkie programy finansowane z Funduszy EOG i Funduszy norweskich (w tym obszary
oraz priorytety programu dla organizacji społecznych) przedstawione zostały w 2016 r przez
Państwa-Darczyńców w tzw. Niebieskiej Księdze (Blue Book)1 i poddane konsultacjom
w Państwach-Darczyńcach i Państwach-Beneficjentach (w tym w Polsce). w wyniku konsultacji
otrzymano blisko 1500 odpowiedzi/komentarzy2, najwięcej z Polski i Rumunii. w Polsce
w konsultacjach online organizowanych latem 2016 r. przez środowisko organizacji
społecznych wpłynęło 170 opinii, a w spotkaniu warsztatowym wzięło udział 60 osób
z organizacji społecznych i administracji publicznej, w tym przedstawiciele departamentu
społeczeństwa obywatelskiego w KPRM3. Więcej informacji o funduszach norweskich i EOG
można znaleźć na stronie: https://eeagrants.org/
W grudniu 2017 r. w wyniku negocjacji między rządem polskim a rządami PaństwDarczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone
zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów
EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR.
W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w 2018 r. przez Biuro Mechanizmów Finansowych
w Brukseli, zarządzające programami dla społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich
Państwach-Beneficjentach Funduszy EOG, do pełnienia funkcji operatora Programu Aktywni
Obywatele - Fundusz Krajowy zostało wybrane konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana
Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Operatorem Funduszu Regionalnego w analogicznej procedurze zostało wybrane

https://eeagrants.org/resources/eea-and-norway-grants-2014-2021-blue-book-overview-supportedprogramme-areas
2 Więcej na ten temat na: https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/nmf/duze-zainteresowanie-konsultacjamiw-sprawie-priorytetow-dotyczacych-norweskiego-mechanizmu-finansowego-2014-2021/ oraz
https://eeagrants.org/news/great-interest-in-consultation-on-priorities-for-eea-and-norway-grants-2014-2021
3 https://api.ngo.pl/media/get/22896
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konsorcjum: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.
Przed uruchomieniem programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, na przełomie
2018/2019 roku, jego założenia, cele i planowane rezultaty, bazujące na wypracowanych
podczas prac nad Niebieską Księgą priorytetach, poddane zostały przez konsorcjum
szerokim ogólnopolskim konsultacjom. W konsultacjach, w których uczestniczyli
przedstawiciele i przedstawicielki różnorodnych organizacji społecznych, a także
z samorządów i administracji publicznej, wzięły udział 353 osoby: 187 osób zgłosiło uwagi
formie online, 69 wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym w Warszawie, 97 uczestniczyło
w 9 spotkaniach tematycznych i środowiskowych organizowanych w różnych częściach
Polski. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji pomogły w przygotowaniu ostatecznej
koncepcji Programu, nad którą pracowano we współpracy z Biurem Mechanizmów
Finansowych w Brukseli przez cały rok 2019.
8-9 stycznia 2020 roku program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy rozpoczął swoją
działalność ogólnopolską konferencją informacyjną z udziałem 141 organizacji z Polski i 22
z Norwegii i Islandii.4
Budżet
Z 30 milionów EUR przeznaczonych na działalność Programu 26,48 mln zarezerwowane jest
na dotacje dla organizacji społecznych a 3,52 mln na współpracę dwustronną, współpracę
regionalną, warsztaty, szkolenia, sieciowane Grantobiorców i Wnioskodawców oraz
prowadzenie Programu.
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Więcej: https://aktywniobywatele.org.pl/aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-oficjalnie-otwarty/
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Obszary priorytetowe
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przyznaje dotacje w czterech obszarach
wsparcia:

2. Konkursy dotacyjne
W ramach Programu Aktywni Obywatele zaplanowano dwa konkursy na projekty tematyczne
oraz dwa konkursy na projekty sektorowe: jeden konkurs główny, zakończony w styczniu
2021 oraz dodatkowy na projekty rzecznicze i monitoringowe ogłoszony w styczniu 2021 r.
We wszystkich konkursach o dotacje mogły ubiegać się zarejestrowane w Polsce
stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, związki stowarzyszeń, spółdzielnie
socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, a także kościelne osoby prawne.
Wnioski można było składać w partnerstwie z:
-

organizacjami społecznymi a także podmiotami publicznymi i prywatnymi z Polski
oraz z pozostałych Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Estonia,
Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) lub z krajów spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, graniczących z Polską (Białoruś, Rosja,
kraina),

-

organizacjami międzynarodowymi,

-

grupami nieformalnymi z Polski.

5

Konkursy na projekty tematyczne
Wnioskodawcy mogli się ubiegać o dotacje w wysokości od 5 000 do 25 000 EUR (małe
dotacje) oraz od 25 001 EUR do 62 500 EUR (duże dotacje). Projekty mogą trwać od 8 do 24
miesięcy.
Kwota na dotacje w pierwszym konkursie na projekty tematyczne wynosiła: 10 455 000 EUR,
z czego:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: 4
500 000 EUR,
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: 2 985 000 EUR,
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR.
Kwota na dotacje w konkursie na projekty sektorowe wynosiła 5 000 000 EUR.
Przyjmowanie wniosków w pierwszym konkursie rozpoczęło się 10 lutego 2020, ogłoszenie
wyników nastąpiło 2 listopada 2020.
Drugi konkurs rozpoczął się 30 listopada 2020, wyniki ogłoszone zostaną w sierpniu 2021.

Konkursy na projekty sektorowe:
Wnioskodawcy mogli się ubiegać o dotacje w wysokości od 25 000 do 125 000 EUR. Projekty
mogą trwać od 12 do 36 miesięcy.
Kwota na dotacje w pierwszym konkursie wyniosła 4 194 152 EUR.
Przyjmowanie wniosków konkursie rozpoczęło się 6 maja 2020, ogłoszenie wyników
nastąpiło 4 stycznia 2021 roku.
Dodatkowy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe rozpoczął się 18
stycznia 2021, ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2021.
Zarówno w przypadku projektów tematycznych jak i sektorowych każda organizacja mogła
ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji na współpracę partnerską z podmiotami z PaństwDarczyńców (do 12 500 EUR) oraz na rozwój instytucjonalny (również do 12 500 EUR).

3. Wsparcie dla Wnioskodawców
Zainteresowani Programem i składaniem wniosku otrzymywali wsparcie przez cały okres
trwania konkursów, a także przed ich uruchomieniem. Zespół Programu pomagał w szukaniu
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partnerów zagranicznych do projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców
(pomogliśmy znaleźć partnerów 78 organizacjom społecznym z Polski), udzielał porad
telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W ramach wsparcia dla Wnioskodawców przygotowaliśmy:
1) Konferencję informacyjną otwierającą Program (transmitowaną online) wraz
z warsztatami poświęconymi wszystkim czterem obszarom tematycznym w styczniu 2020,
w której uczestniczyło 141 organizacji z 55 miejscowości.
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Konferencja otwierająca – debata

Konferencja otwierająca – warsztaty sieciujące
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2) 8 spotkań informacyjnych w Polsce w lutym - marcu 2020 w: Opolu, Koszalinie,
Białymstoku, Zielonej Górze, Rzeszowie, Ełku, Olsztynie, Kielcach, oraz 1 spotkanie online po
wybuchu pandemii COVID-19 (zamiast zaplanowanych spotkań w Kaliszu i Bydgoszczy).
w spotkaniach uczestniczyło 426 osób z 172 miejscowości (szczegóły poniżej).

3) ponad 30 webinariów i szkoleń online oraz 6 poradników dotyczących m.in. takich
tematów:
-

Jakie są cele Programu, jakie ma osiągnąć rezultaty, jak przygotować wniosek i jak
realizować projekt, który uzyskał dotację;
Jak przygotować budżet projektu (webinarium i narzędzie do kalkulacji);
Jak nawiązać współpracę dwustronną i na czym ona polega (webinaria dla projektów
tematycznych i sektorowych);
Jak przygotować plan działań komunikacyjnych w projekcie oraz promować działania
projektowe (webinarium i poradnik);
9

-

Na czym polega rozwój instytucjonalny (3 webinaria);
Filmy instruktażowe o tym, jak wypełnić formularz wnioskowy w Internetowym
Systemie Wniosków;
Jak przygotować wniosek w konkursie na projekty sektorowe (warsztat online)
Poradniki nt. rezultatów w projektach;
Poradnik nt. zagadnień przekrojowych.

4. Procedura oceny wniosków
Zarówno w konkursie na projekty tematyczne jak i sektorowe ocena wniosków odbywała się
dwuetapowo. Wnioskodawcy składali najpierw wnioski wstępne, a następnie ci, których
projekty zostały zakwalifikowane do drugiego etapu, przedstawiali wnioski pełne. Na obu
etapach wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. Ocenę formalną przeprowadzał
zespół Programu na podstawie oświadczeń Wnioskodawców złożonych we wniosku. Na
etapie składania wniosków wstępnych i pełnych nie wymagano załączania dokumentów.
Prawdziwość oświadczeń weryfikowana była dopiero po przyznaniu dotacji w oparciu
o dostarczone dokumenty. Lista dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
znajduje się w „Podręcznikach dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.
Wnioskodawcom, których wniosek został odrzucony z powodów formalnych na etapie
wniosku wstępnego lub pełnego przysługiwało odwołanie od decyzji. Program nie
przewiduje odwołania od oceny merytorycznej. w przypadku podejrzenia naruszenia
procedury oceny Wnioskodawca miał prawo zgłosić skargę do Operatora lub Biura
Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Procedura zgłaszania skarg i nieprawidłowości
podczas prowadzenia Programu i realizacji projektów finansowanych w Programie znajduje
się na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/procedura-skargowa/
Ocenę merytoryczną wniosków w Programie prowadzili niezależni eksperci i ekspertki,
wyłonieni w otwartym naborze w oparciu o kryterium wiedzy i doświadczenia w obszarach
wsparcia Programu. Eksperci i ekspertki podpisywali deklarację bezstronności i nie mogli
oceniać wniosków organizacji, z którymi są w jakikolwiek sposób związani. Musieli ujawnić
ewentualne konflikty interesów, gdy względy osobiste, rodzinne, emocjonalne, sympatie
polityczne, relacje zawodowe, czy interes ekonomiczny lub jakikolwiek inny interes wspólny
z Wnioskodawcami mogły mieć wpływ na bezstronność ich oceny. Lista nazwisk osób, które
uczestniczyły w ocenie wniosków zostanie opublikowana po zakończeniu procesu oceny we
wszystkich konkursach dotacyjnych Programu. Więcej o roli ekspertów i ekspertek oraz
Komisji Konkursowej i Komisji programu można znaleźć na stronie:
https://aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/eksperci-i-komisje/
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Ocena wniosków w konkursie na projekty tematyczne
W konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne każdy wniosek oceniany był niezależnie
przez dwóch ekspertów (wnioski na małe dotacje) lub trzech ekspertów (wnioski na duże
dotacje). Na etapie wniosków pełnych po ocenie indywidualnej niezależnych ekspertów
organizowane było spotkanie wszystkich oceniających w danym obszarze wsparcia.
Dyskutowano na nim o wszystkich wnioskach, szczególnie tych, które budziły wątpliwości czy
rozbieżności oceniających. Podczas dyskusji ustalano listę wniosków rekomendowanych do
wsparcia.
Lista rankingowa uzgodniona przez ekspertów i ekspertki przedstawiana była Komisji
Konkursowej, w skład której wchodziły trzy osoby reprezentujące konsorcjum Programu
oraz dwoje niezależnych ekspertów/ek. w obradach Komisji w roli obserwatorów udział brali
przedstawiciele Biura Mechanizmu Finansowego z Brukseli, Ambasady Królestwa Norwegii
w Polsce, Punktu Kontaktowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, programu
Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. Rolą Komisji Konkursowej było ustalenie listy
rankingowej do zatwierdzenia przez Komisję Programu.
W kolejnym etapie Komisja Programu złożona z trzech przedstawicieli Konsorcjum
zapoznawała się z protokołem Komisji Konkursowej i sprawdzała czy przestrzegane były
zasady Programu i obowiązujące w nim procedury oceny wniosków, a następnie
podejmowała decyzję o zatwierdzeniu listy rankingowej w całości lub ze zmianami.
Obie komisje miały prawo zmienić kolejność na liście rankingowej lub obniżyć kwotę dotacji,
decyzję swoją uzasadniając pisemnie w protokole posiedzenia. Protokoły z posiedzeń obu
Komisji znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/wyniki-i-konkursudotacyjnego-na-projekty-tematyczne/
Ocena wniosków w konkursie na projekty sektorowe
Procedura oceny merytorycznej wniosków w konkursie na projekty sektorowe wyglądała
podobnie jak w przypadku projektów tematycznych. w tym konkursie wnioski wstępne jak
i pełne były oceniane przez trzech ekspertów. Następnie na etapie oceny wniosków pełnych
odbyło się spotkanie ekspertów i ekspertek oceniających wnioski, gdzie dyskutowano
o wszystkich projektach, w szczególności tych, które budziły wątpliwości lub rozbieżności
w ocenach. Kolejne etapy oceny przebiegały podobnie jak w przypadku opisanego wyżej
konkursu na projekty tematyczne. Protokoły Komisji Programu oraz Komisji Konkursowej
można znaleźć na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/wyniki-konkursu-na-projektysektorowe/
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Ogłoszenie wyników
W obydwu konkursach Wnioskodawcy zostali poinformowani o wynikach poszczególnych
etapów konkursu mailowo a listy rankingowe - wniosków, którym zostały przyznane dotacje
oraz tych, którym dotacje nie zostały przyznane, zostały opublikowane na stronie
internetowej Programu: www.aktywniobywatele.org.pl. w Internetowym Systemie Wniosków
każdy wnioskodawca mógł zobaczyć oceny i uzasadnienia ekspertów/tek swojego wniosku.
Umożliwiało to Wnioskodawcom wprowadzenie ewentualnych poprawek we wniosku
pełnym, a po etapie oceny wniosków pełnych dawało informację o tym na co zwrócić uwagę
podczas realizacji projektu, a w przypadku niezakwalifikowania się do wsparcia, co można
poprawić przed udziałem w kolejnym konkursie.
Szczegółowe informacje nt. procedury oceny wniosków znajdują się w „Podręcznikach dla
Wnioskodawców i Grantobiorców” .
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5. I konkurs na projekty tematyczne – podsumowanie
W i konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne wpłynęło 1317 wniosków wstępnych,
z których 385 przeszło do drugiego etapu – złożenia wniosków pełnych. Po ocenie
merytorycznej 223 Wnioskodawców otrzymało dotację. Najwięcej, bo aż 100 na działania
służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, 65 na
działania wzmacniające grupy narażone na wykluczenie, a 58 na ochronę praw człowieka
i promocję równego traktowania. Łączna kwota przyznanych dotacji to ponad 10,3 mln
EUR.

Wnioski w podziale na obszary wsparcia oraz małe i duże dotacje
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Dotacje w podziale na obszary wsparcia

Liczba wniosków, które otrzymały dotację w podziale na obszary wsparcia wraz
z alokacją przewidzianą na dany obszar oraz przyznaną liczbą punktów
Małe dotacje
Liczba

Alokacja

wniosków
Aktywność

Wnioskowane

Przyznane punkty*

dotacje

53

1 350 000 EUR

1 336 084 EUR

17,50-23,00

Prawa człowieka

26

895 500 EUR

656 984 EUR

12,00-20,00

Przeciwdziałanie

34

891 000 EUR

870 710 EUR

17,00-22,50

113

3 136 500

2 800 778 EUR

obywatelska

wykluczeniu
razem EUR

EUR
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Duże dotacje
Liczba

Alokacja

wniosków
Aktywność

Rekomendowa

Przyznane

ne dotacje

punkty*

45

3 150 000 EUR

3 018 026 EUR

16,00-22,33

Prawa człowieka

30

2 089 500 EUR

2 091 742 EUR

18,33-22,67

Przeciwdziałanie

31

2 079 000 EUR

2 068 706 EUR

19,00-22,67

106

7 318 500

7 178 474 EUR

obywatelska

wykluczeniu
razem EUR

EUR

* Maksymalna możliwa ocena na tym etapie wynosiła 24 punkty.

Współpraca dwustronna i regionalna w projektach
Wśród złożonych wniosków wstępnych 94 zakładały partnerstwa z organizacjami z PaństwDarczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu). Wśród projektów, które otrzymały dotację 23
zakładały współpracę międzynarodową, w tym 21 z organizacjami z Państw-Darczyńców, a 3
z pozostałych krajów, z których mogą pochodzić partnerzy projektu. Projekty, które
otrzymały dotację w ramach i konkursu na projekty tematyczne zakładały współpracę łącznie
z 28 zagranicznymi partnerami. Polskie organizacje planowały wspólną realizację działań z 19
partnerami z Norwegii, 6 z Islandii, oraz po jednym z Bułgarii, Czech i Ukrainy.
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Współpraca dwustronna

Geografia i zasięg projektów
Spośród 223 wniosków, które zostały zakwalifikowane do wsparcia w pierwszym konkursie
na projekty tematyczne 63 złożyły organizacje spoza dużych aglomeracji, z czego 25
ze średnich miast, 13 z małych, a 25 ze wsi. 101 dotacji trafiło do organizacji posiadających
siedzibę w dużych miastach, 59 dotacji otrzymały organizacje zarejestrowane w stolicy.
w efekcie organizacje z mniejszych miejscowości realizować będą 30% projektów.
Aby zachęcić do udziału w konkursie mniej doświadczone organizacje, szczególnie spoza
dużych ośrodków prowadziliśmy intensywną kampanię informacyjno-promocyjną. Dla
ułatwienia im startu wprowadziliśmy dwie równoległe ścieżki dotacyjne: na małe i duże
dotacje. w ten sposób chcieliśmy ośmielić małe niedoświadczone organizacje do składania
wniosków i zniechęcić duże do konkurowania z organizacjami z małych ośrodków. To
podejście przyniosło zakładane rezultaty. Projekty, które otrzymały największą liczbą
punktów w małych dotacjach pochodziły z miejscowości mniejszych. w ścieżce małych
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dotacji liderami były wnioski przygotowane przez organizacje z Wieldządza, Olsztyna, Łężyn,
Milanówka, Jodłówki.
Jak widać na wykresach prezentujących wnioski i przyznane dotacje poniżej dotacje trafiły do
organizacji z każdego województwa w Polsce. Najwięcej Wnioskodawców pochodzi
z województwa mazowieckiego (65), małopolskiego (29) i śląskiego (23), najmniej
z lubuskiego (4), świętokrzyskiego (3) i z podkarpackiego (2).
Wśród Grantobiorców są organizacje z 89 różnych miejscowości. Niemal połowa działań
projektowych będzie miała charakter lokalny (69 w małych i 34 w dużych dotacjach). z kolei
projekty realizowane przez organizacje z większych miejscowości obejmują w większości
swoim zasięgiem całą Polskę lub kilka województw.
Liczba złożonych wniosków w podziale na województwa z uwzględnieniem ścieżki
małych i dużych dotacji
42

18
75

2

6

65

0

4

56

23

11
1

4

duże dotacje

17

02

53

małe dotacje

4

7

13
10
0

3

56

5

9
1

5

Liczba złożonych wniosków vs. liczba przyznanych dotacji z podziałem na
województwa i obszary wsparcia

Liczba złożonych wniosków vs. liczba przyznanych dotacji z podziałem na typy
miejscowości i obszary wsparcia
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Złożone wnioski vs przyznane dotacje w skali całego kraju

Zasięg projektów, które otrzymały dotację

Grupy docelowe projektów
Kto skorzysta z projektów? W przypadku Obszaru 1. Angażowanie obywateli i obywatelek
w sprawy publiczne i działania społeczne najwięcej projektów jest skierowanych do
społeczności lokalnej, do dzieci i młodzieży, a także urzędników i pracowników instytucji
publicznych oraz lokalnych liderów i organizacji. Obszar 2. Ochrona praw człowieka
i równe traktowanie to przede wszystkim działania skierowane do profesjonalistów (np.
lekarzy, prawników, nauczycieli), a także do młodzieży, kobiet i do decydentów. W Obszarze
3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie najczęściej wspierane będą inicjatywy
19

na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów i seniorek , migrantów i migrantek oraz
osób LGBT+.
W projektach prowadzone będą różnorodne działania: m.in. szkolenia i warsztaty, edukacja
obywatelska w szkołach i przedszkolach, inicjatywy sąsiedzkie, kampanie społeczne,
inicjatywy rzecznicze i samorzecznicze, działania strażnicze, poradnicze i samopomocowe,
a także wolontariackie.

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania
społeczne
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Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (małe dotacje)
działania edukacyjne
działania artystyczne
działania informacyjne
przeciwdziałanie przemocy
szkolenia grup zawodowych
media obywatelskie
rzecznicze - propozycja regulacji
wsparcie psychologiczne
kampanie społeczne
rzecznicze - polityki publiczne
rzecznicze - sieciowanie
wsparcie prawne
działania interwencyjne
strażnicze - dyskryminacja w życiu codziennym
strażnicze - dyskryminacja w sferze publicznej
strażnicze - prawa człowieka

15
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (duże dotacje)
działania edukacyjne
rzecznicze - propozycja regulacji
strażnicze - praworządność
kampanie społeczne
rzecznicze - sieciowanie
strażnicze - prawa człowieka
działania informacyjne
szkolenia grup zawodowych
wsparcie prawne
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
działania artystyczne
działania interwencyjne
pomoc w ściganiu sprawców przestępstw z…
przeciwdziałanie przemocy
rzecznicze - partnerstwa
rzecznicze - polityki publiczne
strażnicze - dyskryminacja w sferze publicznej
wsparcie psychologiczne

20
10
8
6
6
6
5
5
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
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Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (małe dotacje)

poradnictwo, warsztaty, wsparcie
samopomoc
samorzecznictwo
działania edukacyjne
wolontariat ONW
wsparcie asystenckie
poprawa jakości usług
działania włączające
projektowanie i audyt usług
samoorganizacja
praca środowiskowa
sieciowanie
wolontariat w obszarze pomocy społecznej
upowszechnianie praw ONW

9
9
9
5
5

4
4
3
3
2
1
1
1
1

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (duże dotacje)
samorzecznictwo

11

poradnictwo, warsztaty, wsparcie

9

działania samopomocowe

8

metody pracy / standardy świadczenia usług

4

samoorganizacja

3

tworzenie sieci wsparcia

2

sieciowanie

2

działania włączające

2

wolontariat w obszarze pomocy społecznej

2

wsparcie asystenckie

1

praca środowiskowa

1

inne

1

Przykłady realizowanych projektów są systematycznie prezentowane na profilach Programu
w mediach społecznościowych (Facebook:
https://www.facebook.com/funduszaktywniobywatele/, Twitter:
https://twitter.com/Aktywni_Obyw, Instagram:
https://www.instagram.com/aktywni_obywatele_krajowy/)
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6. I konkurs na projekty sektorowe – podsumowanie
W konkursie na projekty sektorowe wpłynęło 395 wniosków wstępnych, z czego najwięcej,
bo aż 227 na działania wzmacniające rozwój organizacji społecznych i grup obywatelskich,
80 na promocję sektora obywatelskiego, 40 na badania, analizy, opinie i ekspertyzy. 29
wniosków dotyczyło działań z zakresu rzecznictwa praw i interesów organizacji społecznych,
a jedynie 19 monitorowania procesów tworzenia i praktyk stosowania prawa.
Wnioski wstępne w podziale na typy działań

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 388 wniosków wstępnych Spośród nich 60
projektów przeszło do etapu składania wniosków pełnych.
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Wnioski pełne w podziale na typy działań

W wyniku oceny merytorycznej wniosków pełnych dotacje otrzymało 32 Wnioskodawców.
Najwięcej, bo aż 21 organizacji prowadzić będzie działania wzmacniające rozwój organizacji
społecznych i grup obywatelskich. Będą to przede wszystkim działania edukacyjne,
wspierające rozwój kompetencji osób działających w organizacjach społecznych czy
podejmujących inicjatywy na rzecz pożytku publicznego, ale też np. wsparcie rozwoju usług
świadczonych przez organizacje. Pozostałe 11 projektów to projekty rzecznicze,
monitoringowe, badawcze a także promujące działania sektora obywatelskiego. Ponad 4
mln EUR rozdysponowane w tym konkursie przeznaczone będzie zarówno na działania
projektowe jak i na rozwój samych organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), pozwalający
Wnioskodawcom i ich partnerom podnieść efektywność i jakość prowadzonych działań.
W związku z tym, że w konkursie niewiele projektów dotyczyło działań z zakresu monitoringu
tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych oraz rzecznictwa praw
i interesów, w styczniu 2021 został ogłoszony dodatkowy konkurs na projekty sektorowe
dotyczące wyłącznie takich działań.
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Współpraca dwustronna i regionalna w projektach
Spośród 32 wspartych projektów 10 prowadzonych będzie we współpracy z partnerami
zagranicznymi z Państw-Darczyńców. w działaniach projektowych będzie uczestniczyć 7
podmiotów z Norwegii i 4 z Islandii.
Geografia projektów
Zdecydowania większość wniosków, bo aż 21, ma zasięg ogólnopolski. 9 obejmuje jedno lub
dwa województwa. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw:
mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym na terenie Śląska,
Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Większość
projektów zakłada pomoc i wsparcie dla mniej doświadczonych organizacji, spoza dużych
aglomeracji, z regionów o utrudnionym dostępie do programów pomocowych.
Liczba wniosków złożonych vs liczba przyznanych dotacji z podziałem na województwa
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Grupy docelowe
Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji społecznych i grup
obywatelskich, działających na terenie całej Polski lub konkretnego regionu. Część ma
bardziej sprofilowanych odbiorców, np. koła gospodyń wiejskich, organizacje prowadzące
działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, organizacje zajmujące się dystrybucją żywności
dla osób potrzebujących, pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje działające na rzecz
migrantów, stojące na straży praw człowieka i praworządności czy działające na rzecz
mobilizacji młodzieży do aktywności społecznej i uczestnictwa życiu publicznym.
W realizowanych projektach będą prowadzone m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo
i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy między organizacjami
oraz budowanie i wzmacnianie sieci organizacji, udostępnianie zasobów cyfrowych,
infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, działania monitoringowe
i rzecznicze, kampanie społeczne, badania dotyczące różnych aspektów działalności
społeczeństwa obywatelskiego.
Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 31 z 32 organizacji, które dostały
dotację, podjęło współpracę z partnerami z Polski, w większości z innymi organizacjami
społecznymi, ale także z instytucjami samorządowymi. w przypadku kilku wniosków
partnerami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe. 10 organizacji zaprosiło do
współpracy – oprócz partnerów z Polski – również podmioty z Państw-Darczyńców, Norwegii
i Islandii.
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Przykłady projektów sektorowych
W ramach projektu „Wschód Liderów” Fundacja Szkoła Liderów w partnerstwie
z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i Ośrodkiem Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Białymstoku prowadzić będzie cykl szkoleń dla lokalnych aktywistek
i aktywistów w województwach świętokrzyskim i podlaskim. ze szkoleń, doradztwa
i indywidualnego tutoringu skorzysta 40 fundacji i stowarzyszeń z obu województw.
Dzięki dotacji na projekt „OSP – potencjał młodych” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor udzieli wsparcia merytorycznoorganizacyjnego ponad 1000 jednostkom OSP w całym kraju. w projekcie zaplanowano
zajęcia przygotowujące młodych działaczy i działaczki do zarządzania organizacją oraz
szkolenia rozwijające zdolności liderskie.
Krakowski Alarm Smogowy pomoże rozwinąć działalność na rzecz ochrony powietrza ponad
40 organizacjom i nieformalnym grupom w całej Polsce.
Z kolei Instytut Dialogu i Dyskursu z Torunia wraz ze Stowarzyszeniem Demagog zaplanowali
„Szkołę Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, dzięki której ok. 50 polskich organizacji nauczy
się jak poruszać się bezpiecznie w Internecie.
Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się inicjatywa Fundacji „Okno na Wschód”
z Białegostoku realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich “Łapianka na
obcasach” w Łapach Dębowinie. w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim” 200 członkiń
i członków lokalnych Kół skorzysta ze szkoleń nt. animacji środowiska lokalnego, zarządzania
projektami i finansów. Autorzy projektu planują także powołać Podlaską Federację Kół
Gospodyń Wiejskich.
Projekt „Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, złożony
przez Federację Polskich Banków w partnerstwie z norweską Matsentralen Norge, zakłada
wsparcie szkoleniowe dla ok. 350 organizacji w całej Polsce. Autorzy projektu przygotują dla
nich filmy instruktażowe, webinaria informacyjne m.in. nt. procedury odbioru żywności
ze sklepów czy dokumentacji darowizn żywnościowych. Opracują także propozycje zmian
w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
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