
 

 
 

Wiadomość sygnalna 

 

Dotyczy: społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe 

Słowa klucze: organizacje pozarządowe, aktywność społeczna. 

Podstawa wnioskowania: analiza własna  

Opis sytuacji: w obecnej sytuacji środki na działanie organizacji pozarządowych będą w wielu gminach 

i powiatach ulegały zmniejszeniu. Wiele organizacji straciło również prywatnych donatorów a wielu 

obszarach działania NGO zwiększył się popyt na ich usługi. Szczególnie dotyczy to sfery szeroko 

pojętego zdrowia psychicznego.  Wsparcia w tym zakresie będą wymagać dzieci jak i dorośli.  

Rozwiązanie: Obecnie rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia 

międzyresortowe i konsultacje publiczne. Budżet programu zostanie zwiększony w stosunku do 

poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie. 

Najważniejsze informacje nt. nowego Programu FIO na lata 2021-2030 

 Główny cel: 

zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne: wzmocnienie instytucjonalne organizacji 
pozarządowych i wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym, 

 Cztery priorytety merytoryczne: 

1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz 
grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji 
na realizację planowanych działań i projektów, 

2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – w ramach priorytetu wspierana 
będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach 
organizacji obywatelskich, 

3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym ma się przyczynić do zwiększania 
obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk 
publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, 
tworzenia forum debaty publicznej i budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie 
wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej, 

4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich ma się przyczynić do poprawy 
zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia 
zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, 



 

wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny 
skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny 
i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, 
kosztach pozyskiwania funduszy, 

 Budżet: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł. 

https://www.gov.pl/web/pozytek/trwajace-konsultacje-projektow-aktow-normatywnych-lista. 

Uwagi można zgłaszać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na 

adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl 

 

Zalecenia/rekomendacje: 

 Rekomendujemy wsparcie organizacji w wypracowywaniu stanowisk w stosunku do projektu 

nowego FIO; 

Więcej informacji: 

Więcej informacji można uzyskać od ekspertów prowadzących projekt. Kontakt przez biuro projektu 

pod numerami telefonów: 502 000 760, 508 623 296. Informacje o projekcie znajdują się na stronie 

www.crsg.pl  

 

 

 

Projekt Think-Thank wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich jest finansowany przez Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030. 

 


