
INFORMACJA DLA ORGANIZACJI DOFINANSOWANYCH W RAMACH  
PROGRAMU FIO 2007 

Warszawa, dn. 19.10.2007 r.  
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament PoŜytku Publicznego 
 
Szanowni Państwo, 
 
W dniu 11 października 2007 r. Minister Finansów podjął decyzję w sprawie zmian  
w budŜecie państwa na rok 2007, przeznaczając kwotę 20 mln zł na kontynuację Rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007. Departament PoŜytku Publicznego 
w dniu 9 października 2007 r. rozpoczął procedurę podziału przyznanych środków.  
Ze względu na ograniczoną ilość przyznanych środków zostaną one rozdysponowane  
do wyczerpania. 
 
W nawiązaniu do powyŜszego zwracam się do Państwa z propozycją rozwaŜenia moŜliwości 
skorzystania z dofinansowania w kwocie wnioskowanej, bądź w innym, adekwatnym  
do moŜliwości realizacji zadania w roku bieŜącym, wymiarze. Oznacza to, Ŝe w przypadku, 
gdy otrzymali Państwo dotację w kwocie mniejszej, niŜ wnioskowana, istnieje moŜliwość 
zwiększenia tej kwoty maksymalnie do wartości dotacji wnioskowanej w projekcie. Środki 
muszą zostać wydane do 31 grudnia 2007 r. 
 
Tym samym zwracam się z uprzejmą prośbą o przysłanie do dnia 24 października 2007 r. 
informacji zwrotnej na adres e-mail: fio@mps.gov.pl, zawierającej: 
1. wysokość środków z dotacji, podana we wniosku złoŜonym w konkursie,  
2. kwotę przyznanych środków (kwotę dotacji) zapisanych w umowie na realizację zadania 

w 2007 r., 
3. kwotę środków z dotacji moŜliwych do wykorzystania do końca roku 2007 

(maksymalnie do wielkości wnioskowanej), 
4. zmodyfikowany kosztorys i harmonogram działania, dostosowany do zwiększonej kwoty 

dotacji (kwoty z pkt. 3). W przypadku zmian / przesunięć w poszczególnych pozycjach  
w stosunku do kosztorysu, będącego załącznikiem do umowy, naleŜy zamieścić przed 
przysyłanym kosztorysem krótkie wyjaśnienie. 

Uwaga! Przesłanie powyŜszej informacji na adres e-mail inny niŜ fio@mps.gov.pl,  
a takŜe później niŜ 24 października spowoduje pominięcie jej przy rozpatrywaniu 
zgłoszeń. 
 
Przykład: 
Organizacja wnioskowała w 2007 r. o 125 000 zł dotacji. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 000 zł (kwota zapisana w umowie). Analiza 
kosztorysu dokonana przez organizację wskazuje, iŜ na realizację zadania mogłaby 
wykorzystać dotację większą o 25 000 zł, czyli łącznie 105 000 zł. Informacja przekazana do 
Departamentu powinna wobec tego zawierać: 
1. wysokość środków z dotacji, podana we wniosku złoŜonym w konkursie: 125 000 zł, 
2. kwota przyznanych środków (kwota dotacji) zapisanych w umowie na realizację zadania 

w 2007 r.: 80 000 zł, 
3. kwota środków z dotacji moŜliwych do wykorzystania do końca roku 2007 (maksymalnie 

do wielkości wnioskowanej): 105 000 zł, 
4. zmodyfikowany kosztorys i harmonogram działania, dostosowany do kwoty dotacji  

w wysokości 105 000 zł. 
W przypadku podjęcia decyzji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu 
dofinansowania organizacji, zostanie stworzony aneks do umowy. 
 
 



W trakcie weryfikacji kosztorysu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 
- obowiązują zasady określone w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 

w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 2007”, 
- środki mogą zostać przeznaczone jedynie na elementy projektu wskazane we wniosku 

(np. planowany wyjazd dla dzieci nie moŜe zostać zastąpiony szkoleniami dla innych 
beneficjentów), 

- zaplanowane zadania muszą zakończyć się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2007 r., 
- zwiększenie dotacji powinno zostać dokonane przede wszystkim w pozycjach 

dotyczących merytorycznej treści zadania i dotyczyć bezpośrednich adresatów projektu, 
- łączny wkład własny finansowy i niefinansowy w realizację zadania moŜe zostać na tym 

samym poziomie (obowiązuje poziom środków własnych według zasad przyjętych w 
Programie FIO: 10% wartości projektu dla projektów o wnioskowanej dotacji do 150 tys. 
zł włącznie i 20% wartości projektu dla projektów o wnioskowanej dotacji od 150 tys. zł 
do 250 tys. zł), 

- kwalifikowalność wydatków ustalono na okres 11 października – 31 grudnia 2007 r., 
- naleŜy zachować limity wydatków określone w „Zasadach przyznawania i rozliczania 

dotacji w ramach Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w roku 
2007, tzn.:  

 
L.p. Pozycja Limit %  dotacji 
I. Koszty osobowe admin. i obsługi projektu 10% 
II. Koszty osobowe merytoryczne brak limitu 

III. 
Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich 
adresatów projektu  brak limitu 

IV. Koszty funkcjonowania organizacji 10% 

V. 
Koszty wyposaŜenia związane z realizacją 
projektu 5% (koszt jednostkowy nie większy niŜ 3500 zł) 

VI. 
Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów 
realizacji zadania 5% (nie więcej niŜ 5000 zł) 

VII. 
Wyjazdy słuŜbowe osób zaangaŜowanych w 
realizację projektu brak limitu 

VIII. 
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi 
projektu 

5%, nie więcej jednak niŜ 5000 zł, chyba Ŝe projekt 
realizuje działanie FIO o charakterze promocyjnym 

 
Z uwagi na krótki okres przeznaczony na wykorzystanie dostępnych środków, zwracam się  
o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i zastosowanie się do zaleceń zawartych  
w niniejszym e-mailu.  
 
Proszę równieŜ o ostateczne zweryfikowanie kosztorysu przed wysłaniem do Departamentu, 
w celu uniknięcia ewentualnych błędów rachunkowych, co mogłoby opóźnić procedurę 
rozpatrywania zgłoszeń. 
 
Uwaga! W przypadku, gdy nie zdecydują się Państwo na skorzystanie z moŜliwości 
otrzymania dodatkowych środków na realizację projektu, uprzejmie proszę o poinformowanie 
Departamentu PoŜytku Publicznego drogą elektroniczną w wyŜej podanym terminie tylko  
na adres e-mail fio@mps.gov.pl. 
 
W temacie informacji zwrotnej proszę podać numer wniosku FIO oraz numer umowy, 
(np. „FIO 125, umowa 231”). 
 

Z powaŜaniem, 
Krzysztof Więckiewicz 
Dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego 


