
 

 

Obywatele dla Demokracji 
program dla organizacji  pozarządowych finansowany z funduszy EOG  

 

 



 

 Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego 

 w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży 

 Budżet: 37 mln EUR  

 Okres realizacji: od lipca  2013 do grudnia 2016 
 

 Największy spośród  finansowanych z Funduszy EOG programów 
wspierających społeczeństwo obywatelskie w 15 Państwach-
Beneficjentach. 

 

Obywatele dla Demokracji  
 



Państwo-Beneficjent Alokacja (w mln €) 

Bułgaria 11,8 

Cypr 1,3 

Czechy 9,8 

Estonia 2,3 

Grecja 6,3 

Hiszpania 4,6 

Litwa 5,5 

Łotwa 10,9 

Malta 0,5 

Polska 37,0 

Portugalia 5,8 

Rumunia 30,0 

Słowacja 6,9 

Słowenia 1,9 

Węgry 12,6 

 
Fundusze dla organizacji pozarządowych  
 



Program Alokacja (w mln €) 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  75 

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego   60 

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych   52 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych  37 

Norwesko-Polska Współpraca Badawcza  36,8 

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów  20 

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  18 

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych  15 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  15 

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności 
wymiaru sprawiedliwości  

14 

Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych  13 

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego   10 

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym 
przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych  

10 

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego  

9,5 

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego  3,1 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć  3 

 
Programy w Polsce 
 



 

  

Dotacje dla organizacji  pozarządowych 

Projekty tematyczne Projekty systemowe Współpraca dwustronna 

Działania  uzupełniające 

  Wzmacnianie inicjatyw dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści w 
Internecie, ksenofobii i dyskryminacji 

  Inicjowanie współpracy dwustronnej między organizacjami z Polski i Państw-
Darczyńców 

  Wymiana doświadczeń między Grantobiorcami  programów w Polsce i w 
innych krajach 
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Dotacje na działania dotyczące pięciu obszarów: 

 
 

 Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, 
samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami  

 Wysokość dotacji: od 50 do 250 tys. PLN (na projekty realizowane samodzielnie) i do 
350 tys. PLN (na projekty realizowane w partnerstwie)  

 Składanie wniosków do: 15 października 2013;  15 kwietnia 2014;  15 października 2014 

 Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR 

 Orientacyjna liczba grantów: 600 

Partycypacja publiczna Kontrola obywatelska Zwalczanie dyskryminacji Przeciwdziałanie wykluczeniu 

D z i e c i  i  m ł o d z i e ż  

 
Projekty tematyczne 

 



Dotacje na działania dotyczące pięciu obszarów: 

 

 

 Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, 
samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami  

 Wysokość dotacji: od 300 tys. do 1,5 mln PLN (na projekty realizowane samodzielnie) i 
do 2 mln PLN (na projekty realizowane w partnerstwie) 

 Składanie wniosków do: 15 listopada 2013 

 Kwota przeznaczona na dotacje: 6,2 mln EUR 

 Orientacyjna liczba dotacji: 15 

Otoczenie   
prawne  

Misja  i  
standardy  

Informacja i 
komunikacja  

Źródła 
finansowania  

Problemy 
„branżowe”  

 
Projekty systemowe 

 



 Dotacje na projekty systemowe to nie są po prostu większe dotacje na różne 
działania 
 

 Projekty systemowe to działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie 
rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania polskiego 
sektora pozarządowego (całości lub jego znaczącej części) 
 

 Beneficjentem działań powinien być polski sektor pozarządowy (całość lub jego 
znacząca część) 
 

 Planowane jest przekazanie tylko ok. 15 dotacji na dobrze zaplanowane projekty, 
które spełniają określone warunki  

 

Projekty systemowe – o co chodzi? 
 



 Wielka szansa!  

 Wszystkie organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych i 
systemowych mogą część dotacji przeznaczyć na działania nastawione na 
wzmocnienie i rozwój organizacji, tworzenie perspektywicznych planów działania 
i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. 

  

 Ale, warto się zastanowić …. 
Czy organizacja potrzebuje środków na umocnienie i rozwój? 
Czy organizacja potrafi zidentyfikować jeden – dwa problemy, które dzięki tym 

środkom będzie mogła rozwiązać? 
Czy organizacja będzie mogła wykazać, że przekazane środki przyczyniły się do 

jej umocnienia i rozwoju? 

 
Rozwój instytucjonalny 
 



 Niestety,  jest wymagany! 
 

 Z dotacji można pokryć nie więcej niż 90% kosztów 

 Trzeba więc zapewnić wkład własny – nie mniej niż 10%  kosztów 

co najmniej połowa – wkład finansowy 

co najwyżej połowa – wkład rzeczowy w postaci pracy 
wolontariackiej 

 
Wkład własny  
 



Dotacje na przygotowanie 
dwustronnych projektów partnerskich 

Dotacje na nawiązanie lub 
wzmocnienie współpracy dwustronnej 

Dotacje na poszukiwanie partnerów i wspólne 
przygotowywanie projektów 
partnerskich składanych w konkursach 
tematycznych i systemowych 

włączanie instytucji z Państw-
Darczyńców do realizowanych 
projektów lub wzmacnianie 
partnerstwa w ramach realizowanych 
projektów tematycznych lub 
systemowych 

Wnioskodawcy polskie organizacje pozarządowe oraz 
organizacje i instytucje z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii 

wyłącznie polskie organizacje, które 
otrzymały dotację na realizację projektu 
tematycznego lub systemowego 

Wysokość dotacji max. 50 000 PLN/12 000 EUR max. 65 000 PLN 

Składanie 
wniosków 

na bieżąco na bieżąco 

Współpraca dwustronna 



 Dobra wiadomość:  

wkład własny nie jest wymagany, z dotacji można pokryć wszystkie 
(kwalifikowalne) koszty 

 

 Zła wiadomość: 

wśród kosztów kwalifikowalnych nie ma kosztów koordynacji i 
kosztów administracyjnych (pośrednich) 

  

 
Współpraca dwustronna - dobra i zła wiadomość  
 



Kto może aplikować? 

Organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, które: 

  spełniają  wszystkie formalne wymagane kryteria i warunki 

  zapoznały się z zasadami programu 

  mają dobrą  i przemyślaną  koncepcję działań, które  prowadzą do 
osiągnięcia konkretnych rezultatów 

  

 BARDZO PROSIMY, by organizacje nie składały wniosków, jeśli nie bardzo wiedzą 
o co chodzi, ale jest możliwość uzyskania dotacji, więc chcą spróbować. Każdy 
wniosek jest czytany uważnie, a to kosztuje – czas i pieniądze. 

 

 O dotacje można ubiegać się samodzielnie lub w partnerstwie z innymi 
podmiotami. 



Kto może być Partnerem? 

Organizacje, podmioty publiczne, komercyjne, grupy nieformalne:  

 z Polski  

 z Państw-Darczyńców: Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

 z pozostałych państw korzystających z Funduszy EOG: Bułgaria, Cypr, Czechy, 
Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Węgry 

 z krajów spoza EOG graniczących z Polską: Białoruś, Rosja, Ukraina 

 

 BARDZO PROSIMY, by nie szukać Partnerów „na siłę”. Razem można zdziałać 
więcej, ale Partner nie zawsze jest potrzebny, by dobrze zrealizować projekt.  



Składanie wniosków - przyjazne procedury 

 ważna koncepcja a nie papiery (dwuetapowa procedura składania wniosków, 
całościowa ocena projektu, załączniki dopiero przed podpisaniem umowy o 
dotację) 

 równe szanse dla młodych i doświadczonych organizacji (brak ograniczeń co do 
daty założenia organizacji i wysokości budżetu, dofinansowanie na wkład własny 
dla organizacji o niskich budżetach) 

 wysokość dotacji niezależna od wielkości budżetów organizacji 

 90% dotacji wypłacana zaliczkowo  

 elastyczny harmonogram rat dostosowany do działań i wysokości budżetu  



 

Składanie wniosków wstępnych: 

 

projekty tematyczne: od 1 września do 15 października 2013 

projekty systemowe: od 16 października do 15 listopada 2013 



 

Masz pytanie?  

 

Służymy pomocą ….. 

 


