
 
 
 

    

Sprawozdanie z realizacji  
rezerwy celowej budŜetu 
państwa pn.  

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich  
w roku 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Warszawa 2009 





 
 
 
 
Sprawozdanie z realizacji  
rezerwy celowej budŜetu 
państwa pn. 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w roku 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Warszawa 2009 



DEPARTAMENT POśYTKU PUBLICZNEGO 
Maciej Kaczorowski 
Krzysztof Pilecki 

 
 

Nadzór i koordynacja: 
 Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu PoŜytku Publicznego 

AndŜelika Wardęga, Naczelnik Wydziału Programów, Analiz i Współpracy  
Departamentu PoŜytku Publicznego 

 
Współpraca: 

Aleksandra Marciniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa 00-513 

 
 
 
 
 

ISBN  
 
 

Łamanie i druk: 
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Bracka 4 

00-502 Warszawa 
Zam. 

 



 

 

SPIS TREŚCI: 
 
 

ROZDZIAŁ I  CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH _____ 7 

1. Podstawy prawne i dokumenty programowe.____________________________________ 7 

2. Środki na realizację Programu FIO. ___________________________________________ 8 

3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione. ________________________________________ 8 

4. Obszary wsparcia. __________________________________________________________ 9 

5. Tryb konkursowy. _________________________________________________________ 10 

6. Procedura oceny wniosków. _________________________________________________ 10 

7. Główne załoŜenia Programu FIO, dotyczące ubiegania się o dotację. _______________ 11 

ROZDZIAŁ II  KONKURS FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  2008._________ 12 

1. Środki na realizację FIO 2008 _______________________________________________ 12 

2. Konkurs i załoŜenia Programu FIO, dotyczące ubiegania się o dotację _____________ 13 

3. Obszary wsparcia _________________________________________________________ 13 

4. Liczba wniosków zarejestrowanych oraz dofinansowanych _______________________ 17 

5. FIO 2008 – dofinansowanie i obszary działań w statystyce. _______________________ 18 

5.1. FIO 2008 –środki finansowe oraz ich kwotowy udział w całkowitej dotacji.________________ 18 

5.2. FIO 2008 – podział dofinansowanych wniosków ze względu na obszary działań.____________ 21 

Obszar nr 2 – Integracja i aktywizacja społeczna. _________________________________________ 23 

Obszar nr 3 – Prawa i wolności człowieka i obywatela. ____________________________________ 24 

Obszar nr 4 – Nauka, kultura, edukacja i wychowanie._____________________________________ 25 

Obszar nr  5 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa________________________________ 26 

5.3. FIO 2008 – podział dofinansowanych wniosków ze względu na miejsce prowadzonej działalności 

przez beneficjenta. ___________________________________________________________________ 27 

5.4. Dofinansowane wnioski – podział na województwa. __________________________________ 27 

5.5. Dofinansowane wnioski – podział na miejscowości. __________________________________ 28 

5.6. Forma prawna beneficjentów. ____________________________________________________ 32 

6. Kontrola sprawozdań.______________________________________________________ 32 

ROZDZIAŁ III. FIO 2005-2008 W LICZBACH.__________________________________ 34 

1. Liczba wniosków zarejestrowanych i dofinansowanych w ramach Programu FIO 2005 – 

2008. ________________________________________________________________________ 34 

2. Krótko o Programie FIO w latach 2005-2007. __________________________________ 36 



 

 

2.1. Realizacja programu FIO w 2005 r. _______________________________________________ 36 

2.2. Realizacja programu FIO w 2006 r. _______________________________________________ 36 

2.3. Realizacja programu FIO w 2007 r. _______________________________________________ 36 

3. Czas realizacji dofinansowanych projektów. ___________________________________ 37 

4. Obszary, w których realizowano dofinansowane projekty.________________________ 39 

5. Projekty w latach 2005-2008. ________________________________________________ 40 

5.1. Liczba złoŜonych wniosków w podziale na województwa ______________________________ 40 

5.2. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO w podziale na województwa ___________ 41 

6. ZaleŜności pomiędzy liczbą wniosków złoŜonych a liczbą wniosków dofinansowanych 

FIO w latach 2006-2008 – podział na województwa. _________________________________ 46 

FIO 2006:________________________________________________________________________ 46 

FIO 2007:________________________________________________________________________ 47 

FIO 2008:________________________________________________________________________ 49 

7. Forma prawna podmiotów które otrzymały dofinansowanie. _____________________ 50 

ROZDZIAŁ IV.  NAJWYśEJ OCENIONE PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH 

FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH W 2008 R. __________________________ 52 

 
 



 

7 

 

ROZDZIAŁ I  
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU INICJATYW 
OBYWATELSKICH.1 

  

1. Podstawy prawne i dokumenty programowe. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zaplanowany jako Program Rządowy na lata 2005-

2007, powstał w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z 

udziałem sektora organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie Rządowego Programu 

– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Programu FIO) miało charakter komplementarny 

w stosunku do juŜ istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. Został 
przygotowany jako dokument sprzęŜony z treścią dokumentów programowych na 

lata 2007-2013 a takŜe uwzględniał perspektywę związaną z budową Strategii 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Podstawą prawną Programu FIO była uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 11 

sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Rządowy 

Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto, w kaŜdym roku 

funkcjonowania Programu FIO, po przyjęciu przez Radę Działalności PoŜytku 

Publicznego i przedłoŜeniu ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego 
(Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) oraz zaakceptowaniu priorytetów, procedur i 

harmonogramu realizacji Programu na dany rok, Rada Ministrów przyjmowała do 

realizacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dokument 

„Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.  

Po zakończeniu realizacji Programu FIO 2005-2007, w 2008 r. utworzono rezerwę 

celową budŜetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Podstawą 

prawną FIO 2008 było rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokonywania 
wydatków budŜetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z dnia 11 marca 2008 r. wraz z załącznikiem 

„Podstawowe działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania 

środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budŜetu państwa na 

2008 r.” Rozporządzenie weszło w Ŝycie z dniem ogłoszenia, tj. 21 marca 2008 r. 
                                                 

 

1   W latach 2005-2007 Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W 2008 r. rezerwa 

celowa budŜetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Wyjaśnienia i podstawy 

prawne konstytuujące konkurs zawarte są  punkcie 1 rozdziału I.  
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Dokumenty programowe słuŜyły jako podstawa do stworzenia w latach 2006, 2007 i 
2008 dokumentów „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji (…)”, w których 

opisano warunki przyznawania i rozliczania dotacji w ramach FIO, w tym procedurę 

składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich oceniania 

(określono równieŜ kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku). Dokumenty 

były upublicznianie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Departamentu 

PoŜytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.pozytek.gov.pl.  

2. Środki na realizację Programu FIO. 

Na realizację Programu FIO w latach 2005-2007 w budŜecie państwa przeznaczono w 
kaŜdym roku 30 mln zł. Dodatkowo, w roku 2007 na kontynuację Programu FIO 

przeznaczono 20 mln zł. Oznacza to, Ŝe w latach 2005-2007 Program FIO 

dysponował kwotą 110 mln zł. Z tej kwoty, ogółem 2,2 mln zł przeznaczono na 

obsługę techniczną Programu (w tym wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny 

merytorycznej wniosków). 

Środki na realizację FIO w 2008 r. zostały zapewnione w ustawie budŜetowej w 

kwocie 60 mln zł (część 83 rezerwy celowe, dział 758, rozdział 75818, poz. 68 - 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Z tych środków 2,4 mln zostało przeznaczone na 
obsługę FIO. 

3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione. 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych 

na realizację FIO były: 

• organizacje pozarządowe, 

• kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji 
zadania w ramach Programu FIO były: 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3 

ust. 3 pkt. 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

• podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje 

pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem 

jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (z zastrzeŜeniem 

ppkt. a, b i c ww. artykułu), a takŜe fundacje utworzone przez partie 
polityczne oraz kluby sportowe będące spółkami, 
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• spółki prawa handlowego. 

4. Obszary wsparcia. 

Na podstawie wyodrębnionych funkcji FIO, ze względu na miejsce i rolę organizacji 

pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, celem strategicznym 

Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania 
środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budŜetu państwa na 
2008 r. było zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji 
zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach 

partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych (tak sformułowany cel strategiczny 

dotyczył zarówno uczestnictwa organizacji pozarządowych w procedurach tworzenia 

polityk publicznych, jak i w realizacji zadań publicznych). 

Osiągnięcie celu strategicznego było moŜliwe dzięki realizacji celów podstawowych 

FIO:  

• indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w 

zakresie realizacji zadań publicznych (zawarte w art. 4 ustawy o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie obszary stanowią katalog zadań 

publicznych, które kompleksowo i komplementarnie określają sferę 
zainteresowań i płaszczyzn współdziałania administracji publicznej oraz 

organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego),  

• wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - 

społecznego, (właściwa współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym i 
publicznym, jako kryterium sprawnego działania, jest warunkiem koniecznym 

do osiągnięcia społecznie i ekonomicznie korzystnych efektów realizacji zadań 

publicznych; wypracowanie standardów w tym zakresie powinno stać się 

waŜnym rezultatem udziału FIO w procesie budowy społeczeństwa 

obywatelskiego), 

• wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora 
pozarządowego (Program FIO powinien stać się instytucją mającą wpływ  

na poprawę sytuacji w zakresie tworzenia warunków dla działań integrujących 

trzeci sektor, z zastosowaniem takich fundamentalnych wartości i zasad, jak 

solidarność społeczna oraz równość szans, startu i traktowania); 

• promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania 
zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania 

demokratycznego ładu społecznego, (obok wzorcowych przykładów inicjatyw 

obywatelskich, mających zastosowanie w sferze zadań publicznych, miarą 

osiągnięcia tego celu powinny być takŜe odpowiednio ukształtowane postawy 
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społeczne, skierowane na partycypację, inwencję i społeczną 
odpowiedzialność). 

Realizacja Programu FIO 2005-2007 oraz FIO 2008 przebiegała w sferach poŜytku 

publicznego, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

poŜytku publicznego i o wolontariacie, zagregowanych w pięciu Obszarach:  

Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne 

Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna 

Obszar 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela 

Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie 

Obszar 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 

W ramach wyŜej wymienionych Obszarów, w kaŜdym roku funkcjonowania Programu 

FIO, Rada Ministrów przyjmowała szczegółowe kierunki działań (działania) na dany 

rok.  

5. Tryb konkursowy. 

Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszenie o 

otwartym konkursie ofert, w kaŜdym roku funkcjonowania Programu FIO było 

zamieszczane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej, 
w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa www.pozytek.gov.pl.  

W 2005 r. w ramach Programu FIO odbyły się dwa konkursy, zaś w latach 2006 i 

2007 – po jednym konkursie (łącznie 4 konkursy). W 2008 r. w ramach FIO odbył się 

jeden konkurs. 

KaŜdy konkurs składał się z następujących etapów: 

1. ogłoszenie konkursu i zarejestrowanie wniosków, 

2. ocena formalna, 

3. ocena merytoryczna, 

4. rozstrzygnięcie konkursu – przyznanie dofinansowania przez Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej. 

6. Procedura oceny wniosków. 

Procedura oceny wniosku przewidywała dwa etapy:  

• ocenę formalną; 
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• ocenę merytoryczną.  

Ocenie formalnej, polegającej na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów 

wejścia do systemu dotacyjnego dotyczących projektu i projektodawcy, określonych 

w ogłoszeniu, podlegał kaŜdy złoŜony i zarejestrowany wniosek. Ocenie formalnej 

podlegała zgodność wniosku z załoŜeniami Programu FIO. Wnioski odrzucone ze 
względów formalnych nie były poddawane ocenie merytorycznej.  

Po zakończeniu oceny formalnej wniosków złoŜonych w ramach Programu FIO, 

przeprowadzana była ocena merytoryczną wniosków. KaŜdy wniosek, który przeszedł 

ocenę formalną, oceniany był przez dwóch niezaleŜnych ekspertów. Wnioski ocenione 

pozytywnie przez dwóch ekspertów, po rozpatrzeniu przypadków wymagających 

uczestnictwa trzeciego eksperta, były umieszczane na liście rankingowej, która 

przedstawiana była Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do akceptacji.  

7. Główne załoŜenia Programu FIO, dotyczące ubiegania się 
o dotację. 

W ramach Programu FIO wprowadzono limit kwoty dofinansowania, o które mogły 

ubiegać się uprawnione podmioty. Minimalna kwota dotacji, o którą mogli ubiegać się 

wnioskodawcy wynosiła 5 tys. zł, zaś maksymalna – 250 tys. zł.  

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie powinni byli posiadać wymagany 

wkład własny: 

• przy wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 150 tys. zł (włącznie) – co najmniej 
10% wartości projektu; 

• przy wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł – co najmniej 
20% wartości projektu. 

Jednocześnie, dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł 

(włącznie) moŜliwe było posiadanie wkładu własnego w formie finansowej lub 

niefinansowej, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji powyŜej 25 tys. zł naleŜało 

posiadać finansowy wkład własny. 

KaŜdy wnioskodawca zobowiązany był wypełnić wniosek i w określonym terminie 

wysłać go lub złoŜyć w siedzibie Departamentu PoŜytku Publicznego (w 2008 r. w 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – Instytucji WdraŜającej FIO 2008). Do wniosku 

naleŜało załączyć wymagane załączniki.  

W 2005 r. uprawnione podmioty mogły składać wnioski na realizację projektów 

trzyletnich (tj. obejmujących lata 2005-2007), w 2006 r. – dwuletnich (tj. 

obejmujących lata 2006-2007), zaś w 2007 i 2008  r. – jednorocznych (tj. 

odpowiednio tylko na rok 2007 i 2008). 
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ROZDZIAŁ II  
KONKURS FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  
2008. 

 

1. Środki na realizację FIO 2008 

W ustawie budŜetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. przyjęto, Ŝe Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich dysponować będzie kwotą 60 mln zł. Koszty realizacji FIO w 

2008 r. ustalono na kwotę 2,4 mln zł (w tym: wynagrodzenie ekspertów, pomoc 

techniczna), co stanowi 4% kwoty przeznaczonej na realizację FIO w 2008 r. Tym 

samym na dotację projektów zagwarantowano 57,6 mln zł. W kwocie obsługi 

technicznej przewidziano 350 tys. zł. na działania w ramach Departamentu PoŜytku 

Publicznego oraz 2.050 tys. zł. na czynności powierzone instytucji wdraŜającej – 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL).  

Następnie dokonano odpowiednich przesunięć. Zmniejszono środki finansowe 

przeznaczone na obsługę techniczną a zwiększono kwotę dotacji dla organizacji 

pozarządowych na kwotę 58.278.170 zł.  

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich w roku 2008 wynikają z dokumentu Podstawowe działania Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania środków z rezerwy celowej 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budŜetu państwa na 2008 r., przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 11 marca 2008 r. 

W wyniku uzgodnień przeprowadzonych w trybie roboczym pomiędzy Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Finansów, Rządowym Centrum Legislacji 

oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów uznano, iŜ najwłaściwszą formą 

wydatkowania środków z rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budŜetu 

państwa na 2008 r., jest zastosowanie trybu z art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2). 

                                                 

 

2    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420,  z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832, 

oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791i Nr 140, poz. 984. 
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2. Konkurs i załoŜenia Programu FIO, dotyczące ubiegania 
się o dotację 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach konkursu FIO 2008 ukazało się w dniu 

28 marca 2008 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 28 kwietnia 2008 r. 

W dniu rozpoczęcia konkursu, na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl 

zamieszczono dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złoŜenia 

wniosku, w tym wzór wniosku, dokumenty programowe i operacyjne oraz kryteria 

oceny formalnej i merytorycznej. 

3. Obszary wsparcia 

Obszary wsparcia przytoczone zostały we wcześniejszej części niniejszego 

opracowania. PoniŜsza tabela zawiera wyszczególnione działania, wraz z ich 

syntetycznym opisem. 

Tabela 1 
Obszary wsparcia i działania realizowane w ramach konkursu FIO 2008. 

Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne 

1.1 
Aktywizacja seniorów, 
integracja 
międzypokoleniowa 

rozwijanie form uczestnictwa seniorów, wzmacniających ich 
podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym, rozwój 
solidarności międzypokoleniowej, działania integrujące 
seniorów i młodych, wykorzystujące róŜne potencjały tych 
dwóch grup społecznych 

1.2 Problemy dzieci i 
młodzieŜy 

rozwijanie form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i 
patologiom; aktywizującym rozwój intelektualny poprzez 
zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych (min. 
edukacji, kultury, turystyki); przygotowujących do 
aktywnego Ŝycia w społeczeństwie 

1.3 
Integracja i 
aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 

działania ograniczające wykluczanie społeczne osób 
niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie w 
nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację 
ekonomiczną 

1.4 
Wspieranie 
podstawowych funkcji 
rodziny 

kształtowanie postaw i wartości rodzinnych; propagowanie 
wzorców Ŝycia rodzinnego, aktywizacja społeczna i 
ekonomiczna rodzin, wspomoŜenie rodzin pracowników 
migrujących za granicę działania na rzecz przystosowania 
lokalnego środowiska gospodarczego i społecznego oraz 
infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia 
aktywności zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, 
działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na 
niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych, 
propagowanie działań zmierzających do stwarzania 
moŜliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania 
ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast biernych form 
(świadczenia) pomocy.  
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1.5 Promocja zdrowia rozwój inicjatyw słuŜących promocji zdrowego stylu Ŝycia 
oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej 

1.6 

Działania na rzecz 
środowisk 
kombatanckich i osób 
represjonowanych 

włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych z 
pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania 
patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej 

Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna 

2.1 

Wolontariat w 
organizacjach 
pozarządowych i 
wolontariat 
pracowniczy 

inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z 
kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i 
solidarności społecznej 

2.2 Porozumienia na rzecz 
aktywizacji zawodowej 

inicjatywy proponujące oryginalne formy pobudzania 
aktywności na rynku pracy, przede wszystkim wobec grup i 
osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, a takŜe inicjatywy rozwijające poradnictwo i 
doradztwo zawodowe dla młodzieŜy; rozwój ekonomii 
społecznej 

2.3 
Porozumienia na rzecz 
integracji wspólnot i 
społeczności lokalnych 

partnerskie relacje między róŜnymi grupami społecznymi w 
tym zróŜnicowanymi ze względu na narodowość, 
pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie; lokalne 
programy wsparcia projektów w zakresie funkcjonowania 
szkół integracyjnych 

2.4 
Działania na rzecz 
aktywizacji społecznej i 
kulturalnej młodzieŜy 

promocja inicjatyw w zakresie budowania sieci informacji 
młodzieŜowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym; 
inicjatywy na rzecz pobudzania aktywności społecznej 
młodzieŜy z terenów wiejskich 

2.5 
Rozwój potencjału 
organizacji 
pozarządowych 

działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji 
słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w 
formie szkoleniowej i informacyjnej 

2.6 
Integracja 
repatriantów w 
środowiskach lokalnych 

inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej 
repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia 
społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów 

2.7 
Integracja i 
aktywizacja zawodowa 
cudzoziemców 

działania wspierające skuteczną integrację cudzoziemców na 
polskim rynku pracy i w społeczeństwie, przeciwdziałanie 
zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy 
nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w 
korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych 

Obszar 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela 

3.1 
Rozwój poradnictwa i 
rzecznictwa 
obywatelskiego 

rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec instytucji 
publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i 
gospodarki, inicjatywy skierowane do środowisk zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, w związku z niską świadomością 
prawną i niedostatkiem aktywności administracji publicznej 
w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju 
poradnictwa 

3.2 
Ochrona i 
upowszechnianie praw 
dziecka 

działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i 
harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i 
podmiotowości 
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3.3 
Kobiety w Ŝyciu 
publicznym i 
społecznym 

podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, 
aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w 
Ŝyciu publicznym 

3.4 

Działania na rzecz 
mniejszości 
narodowych i 
etnicznych oraz języka 
regionalnego 

promowanie zachowania i rozwoju toŜsamości kulturowej 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i 
rozwoju języka regionalnego 

3.5 Ochrona praw 
konsumenta 

działania promujące rozwój ruchu konsumenckiego w 
lokalnych środowiskach, działania promujące sprawiedliwy 
handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa między 
producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej 
konkurencji, uwzględniający interes społeczny, poddany 
społecznej kontroli), walkę z wszelkimi praktykami o 
charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do 
funkcjonowania wąskich grup interesu, społeczna 
odpowiedzialność biznesu 

3.6 

Przeciwdziałanie 
dyskryminacji i 
ochrona praw grup 
dyskryminowanych 

kształtowanie postaw tolerancji dla funkcjonowania osób i 
grup społecznych naraŜonych na dyskryminację 

3.7 Dostęp do informacji 
publicznej 

edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i 
obowiązków słuŜb publicznych w kwestii dostępu do 
informacji publicznej, wsparcie dla inicjatyw na rzecz 
informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym 

Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie 

4.1 
Pielęgnowanie 
toŜsamości narodowej i 
kulturowej 

promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego 
dziedzictwa narodowego, poprzez działania promocyjne, 
upowszechnieniowe oraz edukacyjne; wspieranie inicjatyw 
będących efektem współpracy róŜnorodnych środowisk, 
instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w 
sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury  

4.2 

Wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy, 
krajoznawstwo i 
turystyka społeczna 

promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci i 
młodzieŜy, w szczególności w ramach letniego i zimowego 
wypoczynku, wspieranie inicjatyw związanych z projektami 
turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności 
turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój 
lokalny 

4.3 
Lokalne programy – 
równość szans w 
edukacji 

wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania 
przyczyn zróŜnicowań społecznych i ekonomicznych w 
systemie edukacji 

4.4 Lokalne programy 
ekologiczne 

lokalne inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, 
przenoszenie na grunt lokalny zasad zrównowaŜonego 
rozwoju (w tym z uwzględnieniem róŜnych form partnerstwa 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu), edukacja i 
promocja w zakresie zrównowaŜonego rozwoju i ekologii 

4.5 Działania na rzecz 
ochrony zwierząt lokalne akcje na rzecz ochrony zwierząt 

4.6 Upowszechnianie wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i 
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kultury fizycznej i 
sportu w środowisku 
lokalnym 

kultury fizycznej dla wszystkich 

4.7 

Działania na rzecz 
zachowania przez 
Polonię więzi 
kulturowej z Polską 
oraz integracji polskiej 
emigracji zarobkowej 
w zagranicznych 
środowiskach lokalnych 

wspieranie działań mających na celu nauczanie języka 
polskiego, poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji 
letnich dla dzieci i młodzieŜy; wspieranie akcji 
charytatywnych, wspieranie organizacji staŜy i wolontariatu 
dla polskiej młodzieŜy, prezentacja wkładu Polaków w rozwój 
kulturalny i gospodarczy państwa zasiedlenia, informowanie i 
poprawa dostępu do informacji nt. Polski i Polaków wśród 
obcokrajowców w skupiskach Polonii 

4.8 

Działania na rzecz 
pogłębiania wiedzy w 
Polsce o kulturalnej i 
historycznej roli 
Kresów Wschodnich 
oraz Polakach 
zamieszkałych na 
Wschodzie 

wspieranie działalności kulturalnej, upowszechnianie tradycji 
i historii Kresów Wschodnich, popularyzacja w Polsce 
współczesnej kultury Polaków na Wschodzie 
 

Obszar 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 

5.1 

Przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii 
społecznej, 
stanowiącym 
zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa 
publicznego 

nowatorskie metody przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej, wykorzystujące społeczną 
współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa publicznego, 
działania przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem 
przemocy wobec dzieci i w rodzinie 

5.2 

Przeciwdziałanie 
przemocy w szkołach i 
placówkach oraz 
środowiskach 
rówieśniczych dzieci i 
młodzieŜy 

inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i w 
środowisku rówieśniczym uczniów 

5.3 

Inicjatywy na rzecz 
promocji obronności i 
bezpieczeństwa 
narodowego 

kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw 
społeczeństwa, przygotowanie młodzieŜy do słuŜby 
wojskowej i słuŜby w innych formacjach obronnych, 
działania słuŜące upowszechnianiu tradycji i historii oręŜa 
polskiego 

5.4 
Model lokalnego 
bezpieczeństwa 
powszechnego 

opracowywanie systemowych rozwiązań dotyczących 
współdziałania administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, 
inicjatywy na rzecz społecznego wsparcia słuŜb publicznych 
w zakresie ratownictwa 

5.5 

Inicjatywy na rzecz 
szeroko rozumianej 
edukacji dla 
bezpieczeństwa w tym 
m. in. w zakresie 
ratownictwa i ochrony 
ludności 

materiały szkoleniowe i szkolenia, akcje profilaktyczne 
dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa 
powszechnego, organizacja przedsięwzięć słuŜących edukacji 
dzieci i młodzieŜy z zakresu bezpiecznego zachowania w 
górach i nad wodami, akcje medialne z zakresu 
bezpieczeństwa skierowane do dzieci i młodzieŜy 
 

5.6 Inicjatywy na rzecz przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia 
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udzielania pomocy 
humanitarnej 

oraz organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie 
wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na 
terenach dotkniętych klęskami, katastrofami i konfliktami 
zbrojnymi 

 

4. Liczba wniosków zarejestrowanych oraz 
dofinansowanych 

W 2008 r. w ramach FIO, zarejestrowano 1965 wniosków.  

Ocenie merytorycznej zostały poddane 1763 wnioski. Spośród nich: 

• 833 wnioski znalazły się na liście wniosków ocenionych merytorycznie 
pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania; 

• 858 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie 
pozytywnie, niedofinansowanych;  

• 71 na liście wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie.  

Jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania przed rozstrzygnięciem 
konkursu. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie wnioski, które zostały 

ocenione merytorycznie pozytywnie w zakresie 199-160 punktów. Kwotę w wysokości 

172.116,00 zł, jaka pozostała w wyniku rozdysponowania kwoty globalnej, Minister 

Pracy i Polityki Społecznej przyznał 5 podmiotom, których wnioski zostały ocenione 

na 159 punktów. 

Na dofinansowanie projektów (kwoty zawarte w umowach) w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich w 2008 r., po uwzględnieniu kwoty przeznaczonej na 
obsługę FIO oraz zobowiązań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przeznaczono 

58.015.556,68 zł. 

Dofinansowanie otrzymały 843 projekty złoŜone w konkursie ogłoszonym w 2008 r. 

(43% spośród wszystkich złoŜonych), z których jeden zrezygnował z realizacji 

zadania, zwracając przekazaną dotację (z tego powodu dalsze analizy dotyczące 

wniosków dofinansowanych w 2008 r. odnoszą się do liczby 842 wniosków). Tym 

samym kwota przeznaczona na dofinansowanie 842 wniosków wyniosła 

57.995.051,68 zł. 

Schemat 1 
Odsetek wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych w ramach FIO 
2008. 
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OGÓŁEM ZŁOśONYCH: 1965 wniosków

43% 57%

niedofinansowane dofinansowane

 

5. FIO 2008 – dofinansowanie i obszary działań w 
statystyce. 

5.1. FIO 2008 –środki finansowe oraz ich kwotowy udział 
w całkowitej dotacji.  

W ramach obszarów działań wyznaczone były działania. PoniŜsza tabela pozwala 

przeanalizować rodzaj działań podejmowanych i poŜądanych do wykonywania przez 

organizacje pozarządowe w podziale na działania.  

Tabela 2 
Liczba wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2008 – podział na 
działania. 

Obszar Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 
Liczba 
dofinan-
sowanych 
wniosków  

347 156 72 213 54 

1.1 49 2.1 23 3.1 34 4.1 66 5.1 32 
1.2 144 2.2 36 3.2 5 4.2 33 5.2 9 
1.3 95 2.3 10 3.3 9 4.3 14 5.3 1 
1.4 25 2.4 27 3.4 1 4.4 30 5.4 3 
1.5 34 2.5 57 3.5 3 4.5 9 5.5 9 
1.6 0 2.6 1 3.6 16 4.6 57 5.6 0 
 2.7 2 3.7 4 4.7 1  
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PoniŜsza tabela przedstawia udział kwot poszczególnych obszarów i poddziałań w 
ogólnej kwocie dotacji. Zestawienie to ukazuje 3 rodzaje kwot. Pierwsza z nich jest 

wartością wnioskowaną przez beneficjenta w dokumentacji konkursowej złoŜonej do 

dnia 28. kwietnia 2009 r włącznie. Kolejna to zestawienie kwot zawartych w liście 

rankingowej rozstrzygającej konkurs FIO. Trzecia kwota to środki przekazane 

beneficjentom na realizację zadań. 

Celem tego zestawienia jest ukazanie tendencji i funkcjonowania konkursu FIO. 

Niestety nie wszystkie organizacje uzyskują pełną, wnioskowaną kwotę dotacji 

zawartą we wniosku. Niemniej mechanizm taki, podyktowany równieŜ praktyką 
działań organizacji pozarządowych (m. in. brak ostrych wycen dóbr i usług), 

umoŜliwia sfinansowanie większej liczby projektów. 

We wszystkich poniŜszych analizach wykorzystywane są kwoty i sumaryczne 

zestawienia środków finansowych wypłaconych w ramach kwot zawartych w 

umowach.  

Szczegółowa analiza poszczególnych obszarów i działań zostanie dokonana w 

podrozdziale niŜej. 

Tabela 3 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 – kwoty dotacji w podziale na 
obszary i działania. 

Działanie Wnioskowana kwota 

Dofinansowanie 
przyznane w 

ramach FIO 2008 - 
lista rankingowa 

Kwota z umowy 

Obszar nr 1 – Zabezpieczenie społeczne. 

1.1 2 614 564,88 zł 2 352 560,13 zł 2 386 446,13 zł 
1.2 11 233 022,04 zł 10 644 331,07 zł 10 673 000,97 zł 
1.3 6 806 806,04 zł 5 896 979,27 zł 5 977 757,76 zł 
1.4 2 082 888,96 zł 1 736 357,60 zł 1 885 183,78 zł 
1.5 2 711 279,30 zł 2 254 109,30 zł 2 418 109,30 zł 

Suma:  25 448 561,22 zł 22 884 337,37 zł 23 340 497,94 zł 
Procent całkowi-
tej kwoty dotacji: 40,59% 39,95% 40,25% 

Obszar nr 2  – Integracja i aktywizacja społeczna. 

2.1 1 743 013,93 zł 1 306 823,00 zł 1 400 817,00 zł 
2.2 2 807 524,94 zł 2 740 699,04 zł 2 760 621,04 zł 
2.3 914 842,00 zł 881 421,00 zł 881 177,00 zł 
2.4 2 050 680,40 zł 1 996 592,40 zł 1 996 538,40 zł 
2.5 4 660 793,78 zł 4 530 288,94 zł 4 530 170,04 zł 
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Działanie Wnioskowana kwota 

Dofinansowanie 
przyznane w 

ramach FIO 2008 - 
lista rankingowa 

Kwota z umowy 

2.6 155 395,00 zł 90 070,00 zł 90 700,00 zł 
2.7 237 444,32 zł 237 444,32 zł 237 444,32 zł 

Suma:  12 569 694,37 zł 11 783 338,70 zł 11 897 467,80 zł 
Procent całkowi-
tej kwoty dotacji: 20,05% 20,57% 20,51% 

Obszar nr 3 – Prawa i wolności człowieka i obywatela. 

3.1 2 520 236,88 zł 2 303 449,88 zł 2 282 999,88 zł 
3.2 446 412,00 zł 437 512,00 zł 437 512,00 zł 
3.3 439 976,00 zł 328 011,60 zł 372 961,60 zł 
3.4 24 600,00 zł 24 600,00 zł 24 600,00 zł 
3.5 444 384,00 zł 427 594,00 zł 427 594,00 zł 
3.6 1 288 238,00 zł 1 210 390,00 zł 1 210 390,00 zł 
3.7 215 958,00 zł 206 188,00 zł 206 188,00 zł 

Suma:  5 379 804,88 zł 4 937 745,48 zł 4 962 245,48 zł 
Procent całkowi-
tej kwoty dotacji: 8,58% 8,62% 8,56% 

Obszar nr 4 – Nauka, kultura, edukacja i wychowanie. 

4.1 4 038 173,14 zł 3 802 320,90 zł 3 842 350,90 zł 
4.2 2 310 534,70 zł 2 139 718,56 zł 2 164 718,59 zł 
4.3 1 174 036,99 zł 1 138 490,99 zł 1 138 489,99 zł 
4.4 2 852 773,08 zł 2 522 710,53 zł 2 582 630,95 zł 
4.5 312 345,18 zł 250 063,18 zł 250 063,18 zł 
4.6 3 406 290,60 zł 3 193 344,90 zł 3 193 329,44 zł 
4.7 97 450,16 zł 97 450,16 zł 97 450,16 zł 
4.8 338 032,00 zł 261 624,40 zł 261 624,40 zł 

Suma:  14 529 635,85 zł 13 405 723,62 zł 13 530 657,61 zł 
Procent całkowi-
tej kwoty dotacji: 23,17% 23,41% 23,33% 

Obszar nr 5 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa. 

5.1 2 605 199,14 zł 2 446 319,39 zł 2 445 481,09 zł 
5.2 867 694,76 zł 774 554,76 zł 774 554,76 zł 
5.3 198 800,00 zł 128 800,00 zł 128 800,00 zł 
5.4 416 600,00 zł 325 800,00 zł 325 800,00 zł 
5.5 686 716,00 zł 589 547,00 zł 589 547,00 zł 

Suma:  4 775 009,90 zł 4 265 021,15 zł 4 264 182,85 zł 
Procent całkowi-
tej kwoty dotacji: 7,62% 7,45% 7,35% 

SUMA: 62 702 706,22 zł 57 276 166,32 zł 57 995 051,68 zł 
% 100% 100% 100% 
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PowyŜsze kwoty dotyczą ustaleń wydatków związanych z wdraŜaniem określonych 
projektów. W przypadku nie wydania wszystkich środków finansowych organizacje 

pozarządowe zobligowane są do zwrócenia nadwyŜki.  

W ramach umów przekazano 57.995.051,68 zł. z czego organizacje pozarządowe 

wykorzystały 56.877.028,30 zł (fundacje: 15.568.248,97zł, stowarzyszenia: 

39.173.930,12 zl, inne podmioty: 2.134.849,30 zł), co stanowiło 97,4% planowanego 

budŜetu. RóŜnica została zwrócona do budŜetu państwa. W ramach środków 

przekazanych na obsługę techniczną FIO 2008 – 1.721.830 zł. wykorzystano 1.307 

tys. zł (suma środków dla MPiPS i CRZL).  

5.2.  FIO 2008 – podział dofinansowanych wniosków ze 
względu na obszary działań. 

W ramach RP FIO 2008 zrealizowano 842 projekty w określonych  obszarach 

działania. NaleŜą do nich: 

• Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne 

• Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna 

• Obszar 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela 

• Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie 

• Obszar 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 

Rozkład poszczególnych kategorii  ukazuje poniŜszy wykres. 

Schemat 2 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 –  podział na obszary. 

19% 9% 25% 6%41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 842 wniioski

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5
 

Najwięcej dofinansowanych wniosków (41%) dotyczyło zadań zawartych w obszarze 

nr 1.  Najmniej projektów zostało przeprowadzonych w obszarze nr 5 (6%). 
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Obszar nr 1 - Zabezpieczenie społeczne. 

Spośród obszaru nr 1 najliczniej reprezentowane było działanie 1.2 skupiające się na 

Problemach dzieci i młodzieŜy (144 wnioski; 41% liczby dofinansowanych wniosków 

obszaru nr 1; kwota dotacji 10.673.000,97 zł). Drugie w kolejności były projekty nr 
1.3 dotyczące Integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych (95 wniosków; 27%; 

5.977.757,76 zł). Następne było działanie nr 1.1 Aktywizacja seniorów, integracja 
międzypokoleniowa (49 wniosków; 14%; 2.384.446,13 zł).  Mniej projektów 

otrzymało dofinansowanie na działania 1.5 Promocja zdrowia (34 wnioski; 10%; 

2.418.109,30 zł) i 1.4 Wspieranie podstawowych funkcji rodziny (25 wniosków; 7%; 

1.885.183,78 zł). 

Dofinansowania nie otrzymało Ŝadne działanie nr 1.6 Działania na rzecz środowisk 
kombatanckich i osób represjonowanych. 

Na realizację projektów obszaru nr 1 przeznaczono niewiele ponad 40% kwoty 

przeznaczonej na FIO 2008, czyli ponad 23,3 mln zł. 

Schemat 3 
Procentowy udział działań Obszaru nr 1. 

OGÓŁEM DOFINANOSWANYCH: 347 wniosków.

14%

41%
27%

7%
10% 0%

1.1 - Aktywizacja seniorów, integracja międzypokoleniowa

1.2 - Problemy dzieci i młodzieŜy

1.3 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

1.4 - Wspieranie podstawowych funkcji rodziny

1.5 - Promocja zdrowia

1.6 - Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych
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Obszar nr 2 – Integracja i aktywizacja społeczna. 

Największa liczba dofinansowanych wniosków dotyczyła działań 2.5 Rozwój 
potencjału organizacji pozarządowych (57 wniosków; 37% liczby dofinansowanych 
wniosków obszaru nr 2; kwota dotacji 4.530.170,04 z). Następna grupa dotyczy 

projektów dotyczących punktu 2.2 Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej (36 
wniosków; 23%; 2.760.621,04 zł).  Kolejne miejsca zajmują działania 2.4 Działania 
na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieŜy (27 wniosków; 17%; 

1.996.538,40 zł) i 2.1 Wolontariat w organizacjach pozarządowych i wolontariat 
pracowniczy (23 wnioski; 15%; 1.400.817,00 zł). Nielicznie dofinansowane zostały 

równieŜ projekty zawierające się w punkcie 2.3 Porozumienia na rzecz integracji 
wspólnot i społeczności lokalnych (10 wniosków; 6%; 881.177,00 zł). Najsłabiej 
reprezentowane były działania nr 2.6 Integracja repatriantów w środowiskach 
lokalnych (1 wniosek; 1%; 90.700,00 zł) i 2.7 Integracja i aktywizacja zawodowa 
cudzoziemców (2 wnioski; 1%; 237.444,32 zł). 

Na sfinansowanie projektów obszaru nr 2 przeznaczono ponad 20% kwoty 

przeznaczonej na FIO 2008, czyli niespełna 12 mln zł. 

Schemat 4 
Procentowy udział działań Obszaru nr 2. 

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 156 wnioski.
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23%

6%17%

37%

1% 1%

2.1 - Wolontariat w organizacjach pozarządowych i wolontariat pracowniczy

2.2 - Porozumienia na rzecz aktywizacji zawodowej

2.3 - Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych

2.4 - Działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieŜy

2.5 - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych

2.6 - Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych

2.7 - Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców
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Obszar nr 3 – Prawa i wolności człowieka i obywatela. 

Spośród 72 wniosków dofinansowanych w obszarze nr 3 prawie połowa dotyczyła 

działań nr 3.1 Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego (34 wnioski; 47% 

liczby dofinansowanych wniosków obszaru nr 3; kwota dotacji 2.282.999,88 zł). 

Kolejną kategorią były projekty nr 3.6 Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw 
grup dyskryminowanych (16 wniosków; 22%; 1.210.390,00 zł) i 3.3 Kobiety w Ŝyciu 
publicznym i społecznym (9 wniosków; 13%; 372.961,60 zł). Mniej licznie 

reprezentowane były pozostałe działania: nr 3.2 Ochrona i upowszechnianie praw 
dziecka (5 wniosków; 7%; 437.512,00 zł), 3.7 Dostęp do informacji publicznej (4 

wnioski; 6%; 206.188,00 zł), 3.5 Ochrona praw konsumenta  (3 wnioski; 4%; 

427.594,00 zł) i 3.4 Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego (1 wniosek; 1%; 24.600,00 zł). 

Realizacja projektów obszaru nr 3 wymagała przekazania ponad 8,5% środków 

finansowych na program FIO 2008, czyli prawie 5 mln zł. 

Schemat 5 
Procentowy udział działań Obszaru nr 3. 

OGÓŁEM DOFIANSOWANYCH: 72 wnioski.

47%

7%
13%1%

4%

22%

6%

3.1 - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego

3.2 - Ochrona i upowszechnianie praw dziecka

3.3 - Kobiety w Ŝyciu publicznym i społecznym

3.4 - Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

3.5 - Ochrona praw konsumenta

3.6 - Przeciwdziałanie dyskryminacji i ochrona praw grup dyskryminowanych

3.7 - Dostęp do informacji publicznej
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Obszar nr 4 – Nauka, kultura, edukacja i wychowanie. 

Obszar 4 jest drugi w kolejności najliczniej dofinansowanych projektów. Najwięcej 

realizowanych wniosków zostało w działaniach nr 4.1 Pielęgnowanie toŜsamości 
narodowej i kulturowej (66 wniosków; 31% liczby dofinansowanych wniosków 

obszaru nr 4; kwota dotacji 3.842.350,90 zł). Niewiele mniej znajdowało się w grupie 

nr 4.6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym (57 
wniosków; 27%; 3.193.329,44 zł). Kolejne dwie dziedziny projektów były 

reprezentowane na podobnym poziomie: 4.2 Wypoczynek dzieci i młodzieŜy, 
krajoznawstwo i turystyka społeczna (33 wnioski; 15%; 2.164.718,59 zł) i 4.4 

Lokalne programy ekologiczne (30 wniosków; 14%; 2.582.630,95 zł). Mniejszy udział 

mają pozostałe dofinansowane wnioski: 4.3 Lokalne programy – równość szans w 
edukacji (14 wniosków; 7%; 1.138.489,99 zł), 4.5 Działania na rzecz ochrony 
zwierząt  (9 wniosków; 4%; 250.063,18 zł) i 4.8 Działania na rzecz pogłębiania 
wiedzy w Polsce o kulturalnej i historycznej roli Kresów Wschodnich oraz Polakach 
zamieszkałych na Wschodzie (3 wnioski; 1%; 261.624,40 zł). Działanie nr 4.7 

Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską oraz integracji 
polskiej emigracji zarobkowej w zagranicznych środowiskach lokalnych na poniŜszym 

wykresie figuruje jako udział zerowy. Niemniej w tym zakresie dofinansowano jeden 

projekt, stanowiący 0,47% wniosków danego obszaru i kwotę 97.450,16 zł. 

Przekazana dotacja na realizacje przytoczonych działań wyniosła ponad 23% 

środków finansowych na program FIO 2008, czyli ponad 13,5 mln zł. 

Schemat 6 
Procentowy udział działań Obszaru nr 4. 

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 213 wniosków.
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4.1 - Pielęgnowanie toŜsamości narodowej i kulturowej
4.2 - Wypoczynek dzieci i młodzieŜy, krajoznawstwo i turystyka społeczna

4.3 - Lokalne programy – równość szans w edukacji
4.4 - Lokalne programy ekologiczne

4.5 - Działania na rzecz ochrony zwierząt
4.6 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
4.7 - Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską…

4.8 - Działania pogłębiające wiedzę (…) o roli Kresów Wschodnich…
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Obszar nr  5 – Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 

Dany obszar działań charakteryzował się najmniejszą liczbą wniosków 

dofinansowanych w ramach konkursu FIO 2008.  

Najwięcej projektów zrealizowanych zostało w działaniu nr 5.1 Przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla bezpieczeństwa 
publicznego (32 wnioski; 59% liczby dofinansowanych wniosków obszaru nr 5; kwota 
dotacji 2.445.481,09 zł). Tyle samo wniosków zostało dofinansowanych w 

działaniach nr 5.2 Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz 
środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieŜy (9 wniosków; 17%; 774.554,76 zł) i 

5.5. Inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa w tym m. 
in. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności (9 wniosków; 17%; 589.547,00 zł). 

Nielicznie reprezentowane były działania 5.4 Model lokalnego bezpieczeństwa 
powszechnego (3 wnioski; 6%; 325.800,00 zł) i 5.3 Inicjatywy na rzecz promocji 
obronności i bezpieczeństwa narodowego (1 wniosek; 2%; 128.800,00 zł). 

Dofinansowane wnioski w ramach obszaru nr 5 wymagały ponad 7% środków 

finansowych na program FIO 2008, czyli około 4,2 mln zł. 

Schemat 7 
Procentowy udział działań Obszaru nr 5. 

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 54 wniosków.
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5.1 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagroŜenie dla bezpieczeństwa publicznego

5.2 - Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieŜy

5.3 - Inicjatywy na rzecz promocji obronności i bezpieczeństwa narodowego

5.4 - Model lokalnego bezpieczeństwa powszechnego

5.5 - Inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa w tym m. in. w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności
5.6 - Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej
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5.3.  FIO 2008 – podział dofinansowanych wniosków ze 
względu na miejsce prowadzonej działalności przez 
beneficjenta. 

 

W ramach konkursu FIO 2008 dofinansowano 842 wnioski.  Dominująca większość 
(716 podmiotów; 85%) pośród beneficjentów funkcjonuje i prowadzi swoją 

działalność na terenach miast. Pozostałą część (126 podmiotów; 15%) stanowią 

stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje mające swoją siedzibę na obszarach 

wiejskich. 

Schemat 8 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 – miejsce prowadzonej 
działalności przez beneficjenta.  

85% 15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

miasto wieś

 
 

5.4.  Dofinansowane wnioski – podział na województwa. 

Najwięcej wniosków zostało dofinansowanych w województwie mazowieckim (176 

wniosków, stanowiących 21% wszystkich projektów). Kolejne miejsca zajmują z 
prawie toŜsamym dorobkiem województwa: dolnośląskie, śląskie i małopolskie 

(odpowiednio 79, 75 i 74 wnioski, stanowiące po 9% wszystkich wniosków). 

Najmniej projektów zostało zrealizowanych w województwach: lubuskim, 

świętokrzyskim i opolskim (odpowiednio 21, 19 i 6 wniosków, stanowiących kolejno 

2%, 2% i 1% dofinansowanych działań). 

Tabela 4 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 – podział na województwa. 

Województwo Liczba 
wniosków  

Odsetek 
wszystkich 

Kwota przekazanych 
środków na realizacj ę 
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wniosków projektów przez 
beneficjentów 

mazowieckie 176 21% 15 642 866,31 zł 
dolnośląskie 79 9% 4 711 716,28 zł 
śląskie 75 9% 4 750 652,76 zł 
małopolskie 74 9% 5 825 326,27 zł 
wielkopolskie 65 8% 4 278 113,69 zł 
pomorskie 60 7% 3 439 090,36 zł 
podkarpackie 51 6% 2 614 289,03 zł 
lubelskie 48 6% 3 490 506,95 zł 
warmińsko-mazurskie 40 5% 2 444 119,59 zł 
łódzkie 36 4% 2 618 719,23 zł 
kujawsko-pomorskie 31 4% 1 226 615,24 zł 
zachodniopomorskie 31 4% 2 277 715,53 zł 
podlaskie 30 4% 1 583 427,98 zł 
lubuskie 21 2% 1 281 235,86 zł 
świętokrzyskie 19 2% 1 371 207,60 zł 
opolskie 6 1% 439 449,00 zł 

ŁĄCZNIE 842 100% 57 995 051,68 zł 
 
 

5.5.  Dofinansowane wnioski – podział na miejscowości. 

Największa liczba wniosków (135) została dofinansowana beneficjentom działającym 

w Warszawie. Drugi w kolejności, przy niespełna ¾  mniejszej ilości projektów (37), 

zajmuje Kraków. Na podobnym poziomie, 36 wniosków, znajduje się Wrocław. 

Następne miejsca wśród największej liczby projektów zajmują: Poznań (29), Łódź 

(28), Gdańsk (19), Lublin (16) oraz Katowice (14).  

Szczegółowe dane dotyczące miejscowości i liczby zarejestrowanych tam wniosków 

przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 5 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 – miejscowości i liczba 
wniosków, które otrzymały dotację. 

Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 
wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Augustów podlaskie 1 Baczyna lubuskie 1 
Barcin kujawsko-pomorskie 1 Biała Podlaska lubelskie 2 
Białystok podlaskie 10 Bielawa dolnośląskie 1 
Bieliny świętokrzyskie 1 Bielsko-Biała śląskie 2 
Biłgoraj lubelskie 1 BliŜyce wielkopolskie 1 
Bojanów podkarpackie 2 Boniewo kujawsko-pomorskie 1 
Borne Sulinowo zachodniopomorskie 1 Braniewo warmińsko-mazurskie 1 
Braniewo warmińsko-mazurskie 1 Brzozów podkarpackie 1 
Budzicz dolnośląskie 1 Budziszów Wielki dolnośląskie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 
wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 8 Bysław kujawsko-pomorskie 1 
Bystrzyca Kłodzka dolnośląskie 2 Bytów pomorskie 1 
Chełm lubelskie 2 Chojnice pomorskie 2 
Chorzów śląskie 5 Chrzanów małopolskie 3 
Cieszyn śląskie 3 Cudzynowice świętokrzyskie 1 
Czarna podkarpackie 1 Czernice Borowe mazowieckie 1 
Czersk pomorskie 1 Częstochowa śląskie 12 
Daleszynek wielkopolskie 1 Danków śląskie 1 
Darłowo zachodniopomorskie 1 Dąbrowa Dolna świętokrzyskie 1 
Dąbrowa Górnicza śląskie 4 Debrzno pomorskie 1 
Dębica podkarpackie 1 Dębnica Kaszubska pomorskie 1 
Długopole Górne dolnośląskie 1 Dobrzyca wielkopolskie 2 
Drohiczyn podlaskie 1 DzierŜoniów dolnośląskie 3 
Elbląg warmińsko-mazurskie 10 Ełk warmińsko-mazurskie 1 
Frączki warmińsko-mazurskie 1 Garbatka-Letnisko mazowieckie 1 
Garwolin mazowieckie 2 Gdańsk pomorskie 19 
Gdynia pomorskie 6 GiŜycko warmińsko-mazurskie 2 
Gliwice śląskie 2 Głogów dolnośląskie 3 
Gniew pomorskie 1 Gniezno wielkopolskie 1 
Goleniów zachodniopomorskie 1 Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie 1 
Gorlice małopolskie 1 Gorzów Wlkp. Lubuskie 4 
Gorzyce śląskie 1 Gostyń wielkopolskie 1 
Grójec mazowieckie 1 Grzebienisko wielkopolskie 1 
Grzybów mazowieckie 1 Hajnówka podlaskie 2 
Hrubieszów lubelskie 1 Iława warmińsko-mazurskie 1 
Iłowa lubuskie 1 Izabelin mazowieckie 1 
Jankowice świętokrzyskie 1 Janowice Wielkie dolnośląskie 1 
Jaroszewo kujawsko-pomorskie 1 Jasło podkarpackie 1 
Jaszkotle dolnośląskie 1 Jaworzno śląskie 1 
Jedwabno warmińsko-mazurskie 1 Jelenia Góra dolnośląskie 1 
Kalisz wielkopolskie 3 Kamienna Góra dolnośląskie 1 
Kamień Krajeński kujawsko-pomorskie 1 Kanie lubelskie 1 
Karniowice małopolskie 1 Karwowo zachodniopomorskie 1 
Katowice śląskie 14 Kępno wielkopolskie 2 
Kielce świętokrzyskie 7 Klichy podlaskie 1 
Klucze małopolskie 2 Kłodawa pomorskie 1 
Koło wielkopolskie 1 Konin wielkopolskie 6 
Kopce podlaskie 1 Korytków DuŜy lubelskie 1 
Koszalin zachodniopomorskie 3 Koszęcin śląskie 1 
Kościelisko małopolskie 1 Kraków małopolskie 37 
Krasnystaw lubelskie 1 Kraśnik lubelskie 3 
Krępiec lubelskie 1 Krosno podkarpackie 2 
Krośnice dolnośląskie 1 Krotoszyce dolnośląskie 1 
Krzesk – Królowa 
Niwa 

mazowieckie 2 Kutno łódzkie 1 

Kwidzyn pomorskie 2 Lanckorona małopolskie 1 
Legnica dolnośląskie 2 Lesko podkarpackie 2 
Leszno wielkopolskie 2 LeŜajsk podkarpackie 1 
Lipie śląskie 1 Lubaczów podkarpackie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 
wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Lubatowa podkarpackie 1 Lubawa warmińsko-mazurskie 1 
Lubawka dolnośląskie 1 Lubin dolnośląskie 1 
Lublin lubelskie 16 Lubliniec śląskie 2 
Łaskarzew mazowieckie 1 Łaszczów lubelskie 1 
Łaziska Górne śląskie 1 Łęczna lubelskie 1 
Łobez zachodniopomorskie 1 Łodygowice śląskie 1 
Łomianki mazowieckie 1 ŁomŜa podlaskie 2 
Łowicz lubuskie 1 Łódź łódzkie 28 
Maćkowa Ruda podlaskie 1 Marcinowice dolnośląskie 1 
Marianowo zachodniopomorskie 1 Marki mazowieckie 1 
Medynia Łańcucka podkarpackie 1 Michów lubelskie 1 
Mielec podkarpackie 2 Mierzyn zachodniopomorskie 1 
Mikołajki warmińsko-mazurskie 1 Mikuszewo wielkopolskie 1 
Miodnica lubuskie 1 Mniszków dolnośląskie 1 
Mochy wielkopolskie 1 Morąg warmińsko-mazurskie 2 
Mściwojów dolnośląskie 3 Myszków śląskie 1 
Myślenice małopolskie 1 Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie 1 
Nałęczów lubelskie 1 Niegowić małopolskie 1 
Niemce lubelskie 1 Niestkowo pomorskie 1 
Nisko podkarpackie 1 Niskowa małopolskie 1 
Nowa Ruda dolnośląskie 3 Nowa Sarzyna podkarpackie 1 

Nowa Wieś Ełcka warmińsko-mazurskie 1 
Nowe Miasto 
Lubawskie 

warmińsko-mazurskie 1 

Nowy Dwór Gdański pomorskie 1 Nowy Sącz małopolskie 4 
Nowy Targ małopolskie 1 Obra wielkopolskie 1 
Odporyszów małopolskie 1 Olecko warmińsko-mazurskie 2 
Olkusz małopolskie 1 Olsztyn warmińsko-mazurskie 5 
Opole opolskie 5 Osice pomorskie 1 
Ostróda warmińsko-mazurskie 1 Oświęcim małopolskie 3 
Otrębusy mazowieckie 1 Otwock mazowieckie 1 
Owińska wielkopolskie 1 Pamiętowo kujawsko-pomorskie 1 
Pasłęk warmińsko-mazurskie 1 Pasym warmińsko-mazurskie 1 
Pewel Wielka śląskie 1 Piaseczno mazowieckie 1 
Piaski lubelskie 2 Piekary Śląskie dolnośląskie 1 
Piekoszów świętokrzyskie 1 Pielgrzymka dolnośląskie 1 
PienięŜno warmińsko-mazurskie 1 Pionki mazowieckie 2 
Piotrków Trybunalski łódzkie 1 Pisarzowice śląskie 1 
Pisz warmińsko-mazurskie 2 Pleszew wielkopolskie 2 
Pławniowice pomorskie 1 Płock mazowieckie 4 
Płoskinia warmińsko-mazurskie 1 PłuŜnica kujawsko-pomorskie 2 
Poddębice łódzkie 1 Police zachodniopomorskie 1 
Pomieczyńska Huta pomorskie 1 Potasznia podlaskie 1 
Poznań wielkopolskie 29 Przełazy lubuskie 1 
Przemyśl podkarpackie 8 Przodkowo pomorskie 1 
Puławy lubelskie 1 Puszcza Mariańska mazowieckie 1 
Puszczykowo wielkopolskie 2 Rabka – Zdrój małopolskie 1 
Racibórz śląskie 1 Raciechowice małopolskie 1 
Radlin śląskie 1 Radlin wielkopolskie 1 
Radom mazowieckie 9 Raszków wielkopolskie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 
wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Reńska Wieś opolskie 1 Ropa małopolskie 2 
Ruda śląska śląskie 3 Rumia pomorskie 1 
Rybnik śląskie 4 Rzeszów podkarpackie 12 
Sandomierz świętokrzyskie 2 Sanok podkarpackie 3 
Sejny podlaskie 1 Sianów zachodniopomorskie 1 
Siedlce mazowieckie 1 Siemiatycze podlaskie 1 
Siemiona śląskie 1 Sieniawa podkarpackie 1 
Siennica RóŜana lubelskie 1 Sieradz łódzkie 1 
Sierczynek lubuskie 1 SkarŜysko-Kamienna świętokrzyskie 2 
Skawina małopolskie 1 Skierniewice łódzkie 2 
Skwierzyna lubuskie 1 Słubice lubuskie 1 
Słupca wielkopolskie 1 Słupsk pomorskie 12 
Sokółka podlaskie 1 Solec Kujawski kujawsko-pomorskie 1 
Solec-Zdrój świętokrzyskie 1 Sopot pomorskie 2 
Sosnowiec śląskie 1 Stalowa Wola podkarpackie 2 
Starachowice świętokrzyskie 2 Stargard Szczeciński zachodniopomorskie 4 
Starkowa Huta pomorskie 1 Starogard Gdański pomorskie 1 
Stary Sącz małopolskie 1 Steblewo pomorskie 1 
Stromiec mazowieckie 1 Strzelin dolnośląskie 1 
Stubno podkarpackie 1 Suwałki podlaskie 6 
Swarzędz wielkopolskie 1 Szczawnica małopolskie 1 
Szczecin zachodniopomorskie 10 Szczecinek zachodniopomorskie 1 
Szczytno warmińsko-mazurskie 3 Śledziejowice małopolskie 1 
Świdnik lubelskie 2 Świdwin zachodniopomorskie 1 
Świebodzice dolnośląskie 1 Świnice Warckie łódzkie 1 
Tarnobrzeg podkarpackie 3 Tarnów małopolskie 2 
Terespol lubelskie 1 Toporzysko małopolskie 1 
Toruń kujawsko-pomorskie 10 Tryńcza podkarpackie 1 
Tuchomie pomorskie 1 Tychy śląskie 1 
Ustrzyki Dolne podkarpackie 1 Wadowice małopolskie 1 
Wałbrzych dolnośląskie 6 Wałcz zachodniopomorskie 2 
Wandzin łódzkie 1 Warka mazowieckie 1 
Warszawa mazowieckie 135 Wejherowo pomorskie 1 
Wieliszew mazowieckie 1 Wieszowa śląskie 1 
Więcbork kujawsko-pomorskie 1 Wilga mazowieckie 1 
Wilkowice śląskie 1 Wisznice lubelskie 2 
Wojnowo kujawsko-pomorskie 1 Wolin zachodniopomorskie 1 
Wólka Kosowska mazowieckie 1 Wrocław dolnośląskie 36 
Września wielkopolskie 1 Wyszków mazowieckie 1 
Zabrze śląskie 3 Zagórz podkarpackie 1 
Zagórzany małopolskie 1 Zakliczyn małopolskie 1 
Zakrzew mazowieckie 1 Zambrów podlaskie 1 
Zamość lubelskie 6 Zawiercie śląskie 1 
Ząbkowice Śląskie dolnośląskie 1 Zgierz łódzkie 1 
Zielona Góra lubuskie 9 Zielonka mazowieckie 1 
Zielonki małopolskie 1 Złotoryja dolnośląskie 2 
Złotów wielkopolskie 1 śory śląskie 1 
śyrardów mazowieckie 1  
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5.6.  Forma prawna beneficjentów. 

Zgodnie, z przytaczaną wcześniej definicją i wymogami konkursu FIO, jego 

beneficjentami mogą być tylko określone podmioty.  

Projekty w ramach FIO 2008 zostały zrealizowane w dominującej liczbie przez 

stowarzyszenia. Taką formę prawną reprezentowały 634 podmioty (75%). Kolejne 

177 wniosków (21%) zostało dofinansowanych fundacjom. Natomiast 31 działań 

(4%) zostało podjętych przez inne. 

Schemat 9 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2008 – forma prawna 
beneficjentów. 
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6. Kontrola sprawozdań. 

Analiza sprawozdań za 2008 przypada na I kwartał 2009 r. W okresie 

przygotowywania niniejszego sprawozdania była ona dokonywana przez ekspertów.  

Analiza sprawozdania opiera się m.in. na ocenie następujących elementów: 

1. Terminu złoŜenia sprawozdania. 

2. Stopnia osiągnięcia zakładanych we wniosku celów, rezultatów i wskaźników. 

3. Stopnia wydatkowania dotacji, w porównaniu do kwoty przekazanej dotacji. 

4. Wysokości wkładu własnego, w porównaniu do wysokości wkładu własnego 

wskazanego w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy. 

5. Przesunięć wydatków w pozycjach kosztorysu finansowanych z dotacji 

powyŜej dozwolonego limitu. 

6. Porównania rzeczywiście poniesionych kosztów (zarówno za względu na ich 

wysokość, jak i rodzaj) z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. 
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7. Porównania wykazu faktur (rachunków) z zestawieniem rzeczywiście 
poniesionych kosztów (zarówno ze względu na ich wysokość, rodzaj jak i 

termin wystawienia). 

8. Wymaganych załączników. 
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ROZDZIAŁ III. 
FIO 2005-2008 W LICZBACH. 

 

1. Liczba wniosków zarejestrowanych i dofinansowanych w 
ramach Programu FIO 2005 – 2008. 

W 2005 r., w ramach dwóch edycji Programu FIO, uprawnione podmioty złoŜyły 

łącznie 1452 wnioski (w I edycji 957, zaś w II – 495). W obu edycjach 

dofinansowanie otrzymało 626 projektów (505 w pierwszej oraz 121 w drugiej) oraz 

dodatkowo jeden projekt dofinansowany decyzją Ministra (43% spośród wszystkich 

złoŜonych). 

W 2006 roku, w ramach Programu FIO, w Departamencie PoŜytku Publicznego MPiPS 

zarejestrowano 1703 wnioski. Dofinansowanie otrzymały 734 projekty złoŜone w 

konkursie ogłoszonym w 2006 r. (43% spośród wszystkich złoŜonych). 

W 2007 roku, w ramach Programu FIO, zarejestrowano 2898 wnioski. 

Dofinansowanie otrzymało 746 projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2007 

r. (26% spośród wszystkich złoŜonych). 

W 2008 r., w ramach FIO, zarejestrowano 1965 wniosków. Dofinansowanie 

otrzymały 843 projekty złoŜone w konkursie ogłoszonym w 2008 r. (43% spośród 
wszystkich złoŜonych), z których jeden zrezygnował z realizacji zadania, zwracając 

przekazaną dotację (z tego powodu dalsze analizy dotyczące wniosków 

dofinansowanych w 2008 r. odnoszą się do liczby 842 wniosków). 

Schemat 10 
 Wnioski dofinansowane i niedofinansowane w ramach FIO 2005-2008. 
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Porównanie liczby wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach Programu FIO w 

latach 2005-2007 r. wskazuje na coroczny wzrost liczby złoŜonych wniosków. 

Szczególnie zauwaŜalny jest ok. 70% wzrost liczby złoŜonych wniosków pomiędzy 

2006 a 2007 r., znacznie większy niŜ pomiędzy 2005 a 2006 r. NaleŜy jednak 

podkreślić, Ŝe w 2005 r. odbyły się dwa odrębne konkursy w ramach Programu FIO, 

zaś analizy dotyczące tego roku odnoszą się do łącznej liczby projektów złoŜonych (w 

ramach konkursu ogłoszonego w roku 2006 złoŜono 251 wniosków więcej niŜ w 

dwóch konkursach zrealizowanych w roku 2005, co oznacza wzrost o 17%). Ponadto, 
Program FIO w 2005 r. dopiero rozpoczynał funkcjonowanie, zaś w 2006 r., a juŜ na 

pewno w 2007 r., był instrumentem znanym w środowisku pozarządowym, którego 

zasady i procedury zostały rozpowszechnione wśród potencjalnych beneficjentów.  

Odsetek wniosków dofinansowanych w roku 2005 nie róŜni się od odsetka wniosków 

dofinansowanych w roku 2006 i wynosi 43%. Z kolei odsetek wniosków 

dofinansowanych w roku 2007 jest znacznie niŜszy i wynosi 26%. Wynika to z faktu, 

Ŝe środki na dofinansowanie projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r. 

zostały pomniejszone o zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich i 
trzyletnich oraz zabezpieczenie środków na obsługę Programu FIO. Dostępne w 

czerwcu 2007 r. środki wystarczyły na dofinansowanie ok. 17% złoŜonych projektów. 

Sytuację poprawiło przekazanie w październiku 2007 r. 20 mln zł na kontynuację 

Programu FIO, co umoŜliwiło podpisanie kolejnych kilkuset umów. 
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2. Krótko o Programie FIO w latach 2005-2007. 3 

2.1. Realizacja programu FIO w 2005 r. 

W 2005 r. odbyły się dwie edycje Programu FIO (rozumiane jako 2 odrębne konkursy 

przeprowadzone z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie). 

W I edycji złoŜono wnioski na kwotę ponad 79 mln zł, zaś w II edycji – na ponad 34 

mln zł. 

W obu edycjach Programu FIO 2005 dofinansowanie otrzymało 626 projektów (505 
w pierwszej oraz 121 w drugiej) na łączną kwotę ponad 29,9 mln zł. Ponadto, w 

jednym przypadku, ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności, 

Minister Polityki Społecznej przyznał dotację na realizację wniosku złoŜonego w 

konkursie, który znajdował się na liście rankingowej, tzn. został ocenione formalnie i 

merytorycznie – poniŜsze analizy, odnoszące się do 2005 r., nie obejmują ww. 

wniosku. Wartość dotacji w ramach II transzy projektów dwuletnich i trzyletnich na 

rok 2006 wyniosła 1.753.412,77 zł, zaś wartość dotacji w ramach III transzy 

projektów trzyletnich na rok 2007 wyniosła 444.746,80 zł. 

Średnia wartość przyznanej dotacji w I edycji wyniosła 50,3 tys. zł, zaś w II edycji – 
37,6 tys. zł. Tym samym średnia dotacja przyznana w ramach Programu FIO w 2005 

r. wyniosła 47,8 tys. zł. 

2.2. Realizacja programu FIO w 2006 r.  

Dofinansowanie na 2006 rok otrzymały 734 projekty (43% wszystkich złoŜonych), na 

łączną kwotę 26.740.353,96 zł (2 organizacje zrezygnowały w późniejszym terminie z 

realizacji projektów). Zobowiązania za rok 2005 wyniosły w 2006 roku 2 867 356,82 

zł.  

Średnia wartość dotacji przyznanej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 
w 2006 r. wyniosła 36,4 tys. zł na 2006 rok oraz 58,4 tys. zł na rok 2007. 

2.3. Realizacja programu FIO w 2007 r. 

W wyniku weryfikacji kosztorysów poszczególnych projektów dokonanej przez 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, podjętą w oparciu o opinie ekspertów 

oceniających wnioski merytorycznie, zostały ustalone kwoty dotacji dla 196 najlepiej 
                                                 

 

3    Opis konkursu FIO 2008 w poprzednim rozdziale. 
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ocenionych projektów (uznano za takie te projekty, które otrzymały 180 lub więcej 
punktów). Projekty te, wykorzystujące kwotę 8.120.900,00 zł, zostały decyzją 

Ministra przeznaczone do dofinansowania. Ponadto, decyzją Ministra, z nadwyŜki 

środków, jaka powstała po weryfikacji kosztorysów, ze względu na społecznie istotny 

charakter oraz preferencje Ministra, przeznaczonych do dofinansowania zostało 97 

projektów, które nie uzyskały 180 pkt. PowyŜsze projekty wykorzystywały kwotę 

3.491.000,00 zł. Łączna kwota przyznanych dotacji dla 293 dofinansowanych 

projektów wyniosła 11.611.900,00 zł. Lista wniosków przeznaczonych do 

dofinansowania została ogłoszona publicznie w dniu 15 czerwca 2007 r. 

W następnych miesiącach, z róŜnych przyczyn 7 organizacji zrezygnowało z realizacji 

projektów. W wyniku ww. rezygnacji sukcesywnie pojawiały się wolne środki, które 

Minister rozdysponowywał na poszczególne wnioski. Ogółem, do października 2007 r. 

dofinansowano dodatkowo 4 wnioski. Z tej grupy w późniejszym okresie z 

dofinansowania zrezygnowała 1 organizacja. Dodatkowo, z ww. środków Minister 

zwiększył dofinansowanie dla 4 projektów. 

W wyniku działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzją Ministra Finansów z 

dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budŜecie państwa na rok 2007 

nastąpiło zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu – Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Minister Finansów przeznaczył 19,6 mln zł na dotację 

celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 

fundacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 400 tys. 

zł na pomoc techniczną. 

Do końca grudnia 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył dotacje dla 99 

projektów spośród dofinansowanych w czerwcu 2007 r. (łączna kwota zwiększonych 

dotacji wyniosła 2.336.175,51 zł) oraz dofinansował 457 nowych projektów spośród 

tych, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej, ale nie 
otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków (kwota dotacji 

wyniosła 17.205.708,05 zł).  

Ogółem, w wyniku podjętych decyzji, w okresie czerwiec-grudzień 2007, Minister 

Pracy i Polityki Społecznej dofinansował łącznie 746 projektów złoŜonych w konkursie 

ogłoszonym w 2007 r., 297 projektów dwuletnich oraz 5 projektów trzyletnich na 

łączną kwotę 49.015.328,62 zł. 

3. Czas realizacji dofinansowanych projektów. 

Program FIO na lata 2005-2007 był programem wieloletnim. Wnioskodawcy mogli 
składać wnioski na dofinansowanie zadań, których realizacja przewidziana była na 

dany rok lub kolejne lata. Taka moŜliwość istniała w 2005 r. (moŜliwe było 
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otrzymanie dotacji na zadanie realizowane w latach 2005-2006  
lub 2005-2007) oraz w 2006 r. (moŜliwe było otrzymanie dotacji na zadanie 

realizowane w latach 2006-2007). Z kolei zakończenie Programu FIO zostało 

zaplanowane na dzień 31 grudnia 2007 r., wobec czego projekty złoŜone  

w konkursie ogłoszonym w 2007 r. mogły być realizowane tylko do końca tego roku 

(projekty jednoroczne).  

Wśród 626 projektów dofinansowanych w 2005 r., 610 (97%) to projekty 

jednoroczne, 11 (2%) to projekty dwuletnie, zaś 5 (1%) to projekty trzyletnie. 

Natomiast wśród 734 projektów dofinansowanych w 2006 r., 437 (60%) to projekty 
jednoroczne, zaś 297 (40%) to projekty dwuletnie.  

Wszystkie projekty dofinansowane w 2007 i 2008 r., były działaniami jednorocznymi, 

czyli przeznaczonymi do wykonania w okresie do końca określonego roku 

kalendarzowego.  

W porównaniu do 2005 r., w roku 2006 nastąpił znaczący wzrost dofinansowanych 

projektów dwuletnich (z 2% do 40%). Spowodowało to konieczność zarezerwowania 

znacznych środków w budŜecie FIO 2007 na drugie transze projektów dwuletnich  

i trzecie transze projektów trzyletnich. 

WyŜej opisaną sytuację prezentuje poniŜszy wykres oraz tabela: 

Schemat 11 
Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO w latach 
2005-2008. Podział ze względu na czas trwania projektu. 
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Tabela 6 
Programu FIO w latach 2005-2007 - podział ze względu na czas trwania 
projektu. 

Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach programu FIO w latach 2005-2008. 
Podział ze względu na czas trwania projektu. 

FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 FIO 2008  

Liczba 
wniosków 

Odsetek 
Liczba 

wniosków 
Odsetek 

Liczba 
wniosków 

Odsetek 
Liczba 

wniosków 
Odsetek 

1 roczny 610 97% 437 60% 746 100% 842 100% 
2 letni 11 2% 297 40% 
3 letni 5 1%  

  

ŁĄCZNIE:    626 100% 734 100% 746 100% 842 100% 

 

4. Obszary, w których realizowano dofinansowane 
projekty. 

W latach 2005-2008 FIO realizowany był w obrębie pięciu obszarów, w ramach 

których zagregowane zostały działania odzwierciedlające poszczególne sfery poŜytku 

publicznego. Co roku zmieniał się zakres obejmowany przez poszczególne obszary 

realizowane w ramach FIO, co spowodowane było rozszerzaniem katalogu działań 
realizowanych w poszczególnych obszarach.  

W roku 2005, zasady Programu FIO dopuszczały moŜliwość realizacji projektu w kilku 

obszarach jednocześnie. W tabeli został przedstawiony odsetek skumulowany do 

100%. W latach 2006-2008 organizacje mogły realizować zadania tylko w ramach 

jednego obszaru. 

Schemat 12 
Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2005-2008 – udział obszarów 
wsparcia. 



 

40 

 

28%
36% 38% 41%

30%
25% 22% 19%

15% 10% 9% 9%

24% 22% 26% 25%

4% 7% 5% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 FIO 2008

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5

Ogółem 
dofinansowanych: 

734

Ogółem 
dofinansowanych: 

626

Ogółem 
dofinansowanych: 

842

Ogółem 
dofinansowanych: 

746
 

PowyŜsze zestawienie danych wskazuje na dofinansowane obszary działań. Na 

przestrzeni lat 2005-2008 widać stałą tendencję w zakresie 3, 4 i 5 priorytetu 

realizowanych zadań. Największą popularnością cieszy się obszar nr 1, zwiększający 
swój udział kosztem drugiego.   

5. Projekty w latach 2005-2008.  

5.1. Liczba złoŜonych wniosków w podziale na 
województwa 

 
W latach 2006-2008 najwięcej wniosków złoŜonych o dofinansowanie było w 
województwie mazowieckim. Z mniejszym udziałem wszystkich wniosków, ale 

niezmiennie w czołówce znajdują się województwa: dolnośląskie, małopolskie, 

pomorskie, śląskie i wielkopolskie. Najmniej projektów zgłoszonych do konkursu FIO 

pochodzi z województw: opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Jedną z przyczyn róŜnicujących zainteresowanie Rządowym Programem Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich jest liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w 

danym rejonie Polski. Opisane wyŜej województwa posiadają odpowiednio 

największe i najmniejsze ilości podmiotów sektora non-profit.  
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Tabela 7 
Liczba, odsetek oraz miejsce rankingowe złoŜonych wniosków w ramach 
FIO 2005-2008 – podział ze względu na województwa. 

 

5.2. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO w 
podziale na województwa 

Liczba składanych wniosków przez podmioty działające na obszarze określonego 

terytorium przekłada się na liczbę projektów dofinansowanych i realizowanych.  

Niezmiennie największy udział w realizowanych projektach ma województwo 

mazowieckie (w 2008 r. – 21%). Następne w kolejności znajdują się województwa: 

dolnośląskie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie. Najsłabiej w tym zestawieniu 

wypadają województwa lubuskie, podlaskie i świętokrzyskie oraz opolskie. 

Procentowy udział wniosków z danego województwa w ogólnej liczbie 

dofinansowanych projektów zaleŜy przede wszystkim od liczby ich złoŜonych. 

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na wynik danego województwa, jest procent 

FIO 2006  
(1703 wnioski) 

FIO 2007  
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dolnośląskie 166 10% 2 281 10% 2 165 8% 4 

kujawsko-pomorskie 53 3% 13 110 4% 12 31 2% 12 

lubelskie 80 5% 9 149 5% 8 48 2% 8 

lubuskie 37 2% 15 72 2% 15 39 2% 10 

łódzkie 83 5% 8 130 4% 10 36 2% 11 

małopolskie 131 8% 4 210 7% 6 150 8% 5 

mazowieckie 442 26% 1 609 21% 1 401 20% 1 

opolskie 14 1% 16 34 1% 16 17 1% 16 

podkarpackie 99 6% 7 191 7% 7 127 6% 7 

podlaskie 45 3% 14 85 3% 13 30 2% 14 

pomorskie 108 6% 6 219 8% 5 139 7% 6 

śląskie 135 8% 3 231 8% 4 175 9% 2 

świętokrzyskie 68 4% 11 78 3% 14 19 1% 15 

warmińsko-mazurskie 70 4% 10 148 5% 9 40 2% 9 

wielkopolskie 115 7% 5 234 8% 3 168 9% 3 

zachodniopomorskie 57 3% 12 117 4% 11 31 2% 13 
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dofinansowanych działań. Niniejsza zaleŜność będzie przybliŜona w kolejnym 
podpunkcie. 

Tabela 8 
Liczba, odsetek oraz miejsce rankingowe dofinansowanych wniosków w 
ramach FIO 2005-2008 – podział ze względu na województwa. 

FIO 2005  
(626 wniosków) 

FIO 2006  
(734 wnioski) 

FIO 2007  
(746 wniosków)  

FIO 2008  
(842 wnioski) 
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dolnośląskie 69 11% 2 80 11% 2 60 8% 3 79 9% 2 

kujawsko-pomorskie 13 2% 13 20 3% 12 27 4% 12 31 4% 11 

lubelskie 25 4% 9 37 5% 9 38 5% 10 48 6% 8 

lubuskie 13 2% 14 19 3% 14 12 2% 15 21 2% 14 

łódzkie 31 5% 6 43 6% 8 42 6% 8 36 4% 10 

małopolskie 50 8% 4 55 7% 3 50 7% 7 74 9% 4 

mazowieckie 182 29% 1 180 25% 1 164 22% 1 176 21% 1 

opolskie 0 0% 16 7 1% 16 6 1% 16 6 1% 16 

podkarpackie 31 5% 7 48 7% 6 53 7% 6 51 6% 7 

podlaskie 19 3% 12 18 2% 15 24 3% 13 30 4% 13 

pomorskie 31 5% 8 45 6% 7 65 9% 2 60 7% 6 

śląskie 56 9% 3 54 7% 4 54 7% 5 75 9% 3 

świętokrzyskie 13 2% 15 36 5% 10 21 3% 14 19 2% 15 

warmińsko-mazurskie 25 4% 10 23 3% 11 41 5% 9 40 5% 9 

wielkopolskie 44 7% 5 49 7% 5 59 8% 4 65 8% 5 

zachodniopomorskie 25 4% 11 20 3% 13 30 4% 11 31 4% 12 
 

PoniŜszy wykres przedstawia odsetek wniosków dofinansowanych w latach 2005-

2008 w podziale na województwa. Zilustrowanie powyŜszych danych, w formie 

wykresu, umoŜliwia obserwację tendencji i dynamiki działań z zakresu konkursu FIO 

w danym województwie. 

Niestety obok tendencji wzrostowej najbardziej aktywnych społecznie województw 

(mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie), moŜna wskazać na 

niski poziom działań organizacji pozarządowych na terenie województw: lubuskiego, 

opolskiego oraz świętokrzyskiego. Na tych ostatnich obszarach w latach 2005-5008 

występuje wyraźna stagnacja w małej liczbie zgłaszanych i realizowanych projektów. 

Schemat 13 
Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005-2008 w podziale 
na województwa.
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PoniŜej, na mapach konturowych, przedstawiono rozkład terytorialny wniosków 

dofinansowanych w poszczególnych województwach, według następującego 

schematu4: 

 
 
 
 

liczba wniosków dofinansowanych w danym województwi e 
 

odsetek wniosków dofinansowanych w danym województw ie wśród 
wszystkich wniosków dofinansowanych 

 
łączna kwota przekazana na realizacj ę projektów w danym województwie   

 
 
 
Mapa 1– FIO 2006: liczba wniosków, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji. 

 
 

                                                 

 

4  Szczegółowe dane dotyczące rozkładu wniosków dofinansowanych 

dostępne są za lata 2006-2008: 



 

 

Mapa 2– FIO 2007: liczba wniosków, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji. 

 
Mapa 3– FIO 2008: liczba wniosków, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji. 



 

 

6. ZaleŜności pomiędzy liczbą wniosków złoŜonych a liczbą 
wniosków dofinansowanych FIO w latach 2006-2008 – 
podział na województwa. 

W tym podpunkcie ukazana została zaleŜność między liczbą wniosków złoŜonych a 

liczbą oraz odsetkiem projektów dofinansowanych. Dokonano tego w podziale na 

edycje konkursu FIO oraz województwa, w których działają beneficjenci.  

FIO 2006: 

W edycji konkursu FIO w roku 2006 największa liczba złoŜonych i dofinansowanych 

wniosków pochodziła z województwa mazowieckiego. Kolejne wśród najliczniejszych 

były województwa: dolnośląskie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie.  

Najmniej złoŜonych i przeznaczonych do realizacji projektów występowało w 

województwie opolskim. 

Biorąc pod uwagę odsetek wniosków dofinansowanych wśród wszystkich złoŜonych, 

najkorzystniej wypadają województwa:  świętokrzyskie (53%), łódzkie (52%), 
lubuskie (51%) i opolskie (50%). Podane dane świadczą o najlepszej skuteczności 

(spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych) w ubieganiu się o środki FIO. 

Najsłabszy wynik osiągnęły województwa: kujawsko- pomorskie (38%), 

zachodniopomorskie (35%) i warmińsko- mazurskie (33%).  

Tabela 9 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2006. 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁO śONYCH I DOFINANSOWANYCH ORAZ ICH ODSETEK W 
RAMACH FIO 2006. PODZIAŁ ZE WZGL ĘDU NA WOJEWÓDZTWO. 

  
liczba wniosków 

złoŜonych 
liczba wniosków 

dofinansowanych  

odsetek wniosków 
dofinansowanych 
wśród zło Ŝonych 

mazowieckie 442 180 41% 
dolnośląskie 166 80 48% 
małopolskie 131 55 42% 
śląskie 135 54 40% 
wielkopolskie 115 49 43% 
podkarpackie 99 48 48% 
pomorskie 108 45 42% 
łódzkie 83 43 52% 
lubelskie 80 37 46% 



 

 

świętokrzyskie 68 36 53% 
warmińsko-mazurskie 70 23 33% 
kujawsko-pomorskie 53 20 38% 
zachodniopomorskie 57 20 35% 
lubuskie 37 19 51% 
podlaskie 45 18 40% 
opolskie 14 7 50% 

ŁĄCZNIE 1703 734 43% 
 

Schemat 14 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2006 – 
podział ze względu na województwa. 
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FIO 2007: 

W 2007 roku najwięcej zgłoszonych i w późniejszej fazie dofinansowanych projektów 

pochodziło z województwa mazowieckiego. Drugie w kolejności pod względem ilości 

zgłoszeń i trzecie pod względem wyłonionych działań do realizacji znalazło się 

województwo dolnośląskie. Odwrotny stosunek wśród wniosków niŜ u poprzednika, a 



 

 

jednocześnie równie liczny, charakteryzuje województwo pomorskie. W grupie o 

duŜej liczbie projektów znajdują się równieŜ województwa: wielkopolskie i śląskie. 

Najmniej złoŜonych i dofinansowanych działań pochodziło z województw: 

świętokrzyskiego, lubuskiego i opolskiego. 

Wedle odsetka wniosków dofinansowanych wśród wszystkich złoŜonych moŜna 

wskazać na województwa najskuteczniejszej ubiegające się o wsparcie. NaleŜą do 
nich następujące województwa: łódzkie (32%), pomorskie (30%), podkarpackie 

(28%) i podlaskie (28%). Dominująca większość regionów uplasowała się w 

środkowej stawce. Najmniej w stosunku do złoŜonej ilości wniosków dofinansowano 

w województwach: dolnośląskim (21%), opolskim (18%) i lubuskim (17%). 

Tabela 10 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych oraz ich odsetek w ramach 
FIO 2007 – podział ze względu na województwo. 

 liczba wniosków 
złoŜonych 

liczba wniosków 
dofinansowanych 

odsetek wniosków 
dofinansowanych 
wśród zło Ŝonych 

mazowieckie 609 164 27% 
pomorskie 219 65 30% 
dolnośląskie 281 60 21% 
wielkopolskie 234 59 25% 
śląskie 231 54 23% 
podkarpackie 191 53 28% 
małopolskie 210 50 24% 
łódzkie 130 42 32% 
warmińsko-mazurskie 148 41 28% 
lubelskie 149 38 26% 
zachodniopomorskie 117 30 26% 
kujawsko-pomorskie 110 27 25% 
podlaskie 85 24 28% 
świętokrzyskie 78 21 27% 
lubuskie 72 12 17% 
opolskie 34 6 18% 

ŁĄCZNIE 2898 746 26% 
 

Schemat 15 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2007 – 
podział ze względu na województwa. 
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FIO 2008: 

Największa liczba wniosków została złoŜona i dofinansowana w województwach: 
mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. Najmniej 

reprezentowane były następujące regiony: świętokrzyski, lubuski i opolski.  

Największy odsetek wniosków dofinansowanych pośród wszystkich złoŜonych 

osiągnęły województwa: lubuskie (54%), małopolskie (49%) i dolnośląskie (48%). 

Najsłabiej w tym zestawieniu wypadły województwa: świętokrzyskie (37%) i opolskie 

(35%). 

Tabela 11 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych oraz ich odsetek w ramach 
FIO 2008 – podział ze względu na województwa. 

 liczba wniosków 
złoŜonych 

liczba wniosków 
dofinansowanych 

odsetek wniosków 
dofinansowanych 
wśród zło Ŝonych 

mazowieckie 401 176 44% 
śląskie 175 75 43% 
wielkopolskie 168 65 39% 
dolnośląskie 165 79 48% 
małopolskie 150 74 49% 
pomorskie 139 60 43% 



 

 

podkarpackie 127 51 40% 
lubelskie 113 48 42% 
warmińsko-mazurskie 101 40 40% 
łódzkie 88 36 41% 
kujawsko-pomorskie 80 31 39% 
zachodniopomorskie 80 31 39% 
podlaskie 71 30 42% 
świętokrzyskie 51 19 37% 
lubuskie 39 21 54% 
opolskie 17 6 35% 

ŁĄCZNIE 1965 842 43% 
 

Schemat 16 
Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2008 – 
podział ze względu na województwa. 
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7. Forma prawna podmiotów które otrzymały 
dofinansowanie. 

Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 3 

pkt 1) podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe w ramach 

Programu FIO są organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i jednostki 

organizacyjne. PoniŜsze zestawienie pokazuje rozkład wniosków w oparciu o 

kryterium formy prawnej funkcjonowania danych podmiotów. 



 

 

Schemat 17 
Odsetek dofinansowanych wniosków w ramach FIO 2005-2008 – forma 
beneficjentów. 
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Najpowszechniejszymi formami mieszczącymi się w tych ramach są stowarzyszenia i 

fundacje. Ich rozkład oscyluje wokół stałych wartości 70-75% dla stowarzyszeń i 

około 20% dla fundacji. 
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ROZDZIAŁ IV.  
NAJWYśEJ OCENIONE PROJEKTY DOFINANSOWANE 
W RAMACH FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH 
W 2008 R. 

 

PoniŜej zaprezentowane zostały najlepiej ocenione merytorycznie wnioski w ramach 

konkursu FIO 2008. Z racji objętości niniejszego opracowania przedstawione zostały 

22 projekty , które uzyskały od 199 do 192 punktów.  

Opisy zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych we wnioskach oraz 

danych zgromadzonych przez DPP.  

PoniŜsze metryczki projektów zawierają dane organizacji, tytuł realizowanego 

projektu, numer obszaru i działania FIO, numery FIO i umów oraz kwoty 

dofinansowania w ramach podpisanych umów. 

 

Informacje umieszczone w danych wizytówkach rozmieszczone są w następujący 

sposób 

Nazwa organizacji 

Dane adresowe 

 

Tytuł projektu 

Obszar Działanie Numer FIO / Numer 
umowy 

Kwota 
dofinansowania 

zawarta w umowie 
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1. Fundacja Bez Wzgl ędu Na Niepogod ę 

ul. Piękna 3A 
00-539 Warszawa 
tel.: (022) 625 49 97  
tel./faks: (022) 621 72 73; (022) 696 00 33 
e-mail: biuro@fbwnn.pl 
http://www.fbwnn.pl 

 

Problemy wychowanek i wychowanków domów dziecka i r odzin zast ępczych 
związane z adaptacj ą do funkcjonowania w środowisku lokalnym 

Obszar 1 Działanie 1.2 FIO 1354 / Umowa 166 43.920 zł 
 
 

2. Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczn ej 

ul. Królowej Jadwigi 8 
22-400 Zamość  
tel./fax: (084) 627 17 90 
e-mail: ztkkf@poczta.onet.pl 
http://ztkkf.zamosc.prv.pl 

 

Naucz si ę pływa ć razem z nami 

Obszar 4 Działanie 4.6 FIO 611 / Umowa 15 102 137,00 zł 
 
 

3. Fundacja Czarodziejska Góra 

Mniszków 31  
58-520 Janowice Wielkie 
tel./fax: (075) 751 5742 
tel. kom.: 604 200 96; 606 232 595 
e-mail: fundacja@czarodziejskagora.org.pl 
http:// http://www.czarodziejskagora.org.pl 

 

Siła z gór. 

Obszar 1 Działanie 1.2 FIO 1327 / Umowa 13 116 940,00 zł 
 

4. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne   

ul. Bydgoska 6/7 
61-123 Poznań  
tel.: (061) 870 57 72  
e-mail: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl 
http://www.pogotowiespoleczne.org.pl 

 

Akademia Dziecka! 

Obszar 1 Działanie 1.2 FIO 334 / Umowa 43 140 410,00 zł 
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5. Fundacja Gospodarcza 

81-538 Gdynia  
ul. Olimpijska 2  
tel.: (058) 622 20 52, 622 60 17 
fax: (058) 622 59 85  

 

e-mail: fungos@fungo.com.pl; sekretariat@fungo.com.pl 
http://www.fungo.com.pl 

Trafne decyzje II – badanie predyspozycji zawodowyc h dla młodzie Ŝy. 

Obszar 2 Działanie 2.2 FIO 495 / Umowa 135 64 476,44 zł 
 

6. Stowarzyszenie Szkolne – Ma ćkowa Ruda  

Maćkowa Ruda 22 
16-503 Maćkowa Ruda 
tel.: (087) 516 42 02, 516 42 05 

 

Na Ziemniaczanym Zagonie. 

Obszar 1 Działanie 1.1 FIO 1091 / Umowa 60 17 160,00 zł 
 

7. Fundacja „Dr Clown” 

ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa 
tel.: (022) 854 05 01(do -03) 
fax: (022) 844 81 00 
e-mail: info@drclown.pl  
http://www.drclown.pl 

 

Pod znakiem czerwonego noska – terapeuci Dr Clowni skracaj ą czas 
oczekiwania dzieci i młodzie Ŝy na rehabilitacj ę fizyczn ą i psychologiczn ą –

KONTYNUACJA. 

Obszar 1 Działanie 1.3 FIO 160 / Umowa 14 121 985,00 zł 
 

8. ITAKA – Centrum Poszukiwa ń Ludzi Zaginionych 

Skr. poczt. 127 
00-958 Warszawa 60 
e-mail: biuro@zaginieni.pl, itaka@itaka.org.pl  
http://www.zaginieni.pl 

 

„Szukamy ich, bo jeste śmy lud źmi”.  
Poszukiwania i poradnictwo dla zaginionych i ich ro dzin. 

Obszar 3 Działanie 31 FIO 207 / Umowa 4 250 000,00 zł 
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9. Stowarzyszenie Pegaz 

ul. Groszowa 7 
58-500 Jelenia Góra  
tel./fax: (075) 752 32 30 
e-mail: pegaz_ngo@go2.pl 
http://www.pegaz-ngo.pl 

 

„Razem łatwiej – program wsparcia integracji mi ędzypokoleniowej”. 

Obszar 1 Działanie 1.1 FIO 515 / Umowa 56 66 190,00 zł 
 

10. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszcza nka i Skrzebowa 

Moszczanka 68 
63-440 Raszków 
e-mail: skrzebowa@osw.pl; moszczanka@osw.pl 
http://www.skrzebowa.osw.pl 

 

Wiejski w ędruj ący Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Obszar 1 Działanie 1.1 FIO 711 / Umowa 171 19 210,00 zł 
 

11. Elbl ąskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz ądowych  

ul. Związku Jaszczurczego 17 
82-300 Elbląg 
tel./fax: (055) 236 27 16, 235 33 88 
e-mail: eswip@eswip.elblag.pl 
http://www.eswip.elblag.pl 

 

5 pomysłów na lokaln ą aktywno ść. 

Obszar 2 Działanie 2.3 FIO 1241 / Umowa 18 150 000,00 zł 
 

12. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Oddział Wrocławs ki 

ul. Reymonta 8 
50-225 Wrocław 
tel.: (071) 329 08 96 

 

 

Przekroczy ć zwrotnik raka - warsztaty psychoterapeutyczne dla osób 
dotkni ętych problemem choroby nowotworowej. 

Obszar 1 Działanie 1.5 FIO 1643 / Umowa 96 24 940,00 zł 
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13. Stowarzyszenie Teatr „Kana” Uniwersytet Szczeci ński 

Pl. św. Piotra i Pawła 4/5 
70-521 Szczecin 
tel.: (091) 433 03 88; 434 15 61 
fax: (091) 434 15 61 
e-mail: info@kana.art.pl 
http://www.kana.art.pl 

 

Łasztownia-Lasztadie. W poszukiwaniu to Ŝsamości miejsca. 

Obszar 4 Działanie 4.1 FIO 1773 / Umowa 322 130 930,00 zł 
 

14. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

76-200 Słupsk 
ul. Braci Gierymskich 1 
tel.: (059) 845 64 41 
e-mail: sutw@o2.pl 
http://www.sutwslupsk.nazwa.pl 

 

Aktywni w ka Ŝdym wieku. 

Obszar 1 Działanie 1.1 FIO 402 / Umowa 24 33 903,00 zł 
 

15. Fundacja VIVE SERCE Dzieciom 

ul. K.Olszewskiego 6 
25-663 Kielce 
e-mail: grazyna.jarosz@vive.com.pl; 

fundacja@vive.com.pl 
http://www.fundacjavive.com.pl 

 

PIM – Punkt Informacji Młodzie Ŝowej sposobem na aktywizacj ę młodzie Ŝy i 
propagowanie aktywno ści społecznej. 

Obszar 2 Działanie 2.4 FIO 876 / Umowa 22 101 720,00 zł 
 

16. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

ul. J.F. Białych 7 
44-200 Rybnik  
tel.: (032) 739 55 12, 423 70 34, 503 074 783 
fax: (032) 739 55 12 wew. 106 
e-mail: cris@cris.org.pl 
http://www.cris.org.pl 

 

Pobudka – budzenie u śpionego potencjału społecznego i obywatelskiego 
mieszka ńców Rybnika. 

Obszar 2 Działanie 2.3 FIO 1128 / Umowa 65 73 850,00 zł 
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17. Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji D zieci Niepełnosprawnych 

ul. Cichy Kącik 14 
30-066 Kraków 
tel.: (012) 428 11 10,  
tel./fax: (012) 428 11 11 
e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl 
http://www.fundacja-hipoterapia.pl 

 

Terapeutyczne i twórcze zaj ęcia dla dzieci niepełnosprawnych. 

Obszar 1 Działanie 1.3 FIO 1480 / Umowa 67 40 730,00 zł 
 

18. Bank śywno ści w Olsztynie 

Artyleryjska 17 
10-165 Olsztyn  
tel.: (089) 535 87 25, 526 09 76,  
tel./fax: (089) 535 87 25 
e-mail: bz.olsztyn@ bankizywnosci.pl 
http://www.olsztyn.bankizywnosci.pl 

 

STOP – niedo Ŝywieniu dzieci. 

Obszar 1 Działanie 1.2 FIO 1600 / Umowa 127 159 900,00 zł 
 

19. Zakład Opieku ńczo-Leczniczy dla Dzieci imienia Jana Pawła II 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokal anej 

Jaszkotle 21 
55-080 Jaszkotle  
e-mail: dyrekcja@zol-jaszkotle.pl 
http://www.zol-jaszkotle.pl 

 

„Wzajemne zaufanie buduje”. 

Obszar 1 Działanie 1.3 FIO 1957 / Umowa 120 13 520,90 zł 
 

20. Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce” 

Piastowska 40A 
59-223 Krotoszyce  
email: stowarzyszenie@naszekrotoszyce.pl 
http://www.naszekrotoszyce.pl 

 

Tradycje i obyczaje naszej wsi szans ą dla nas – mieszka ńców. 

Obszar 4 Działanie 4.1 FIO 742 / Umowa 10 24 468,00 zł 
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21. Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

ul. Filmowa 2  lub  ul. Sienkiewicza 18 
Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
http://www.cio.slupsk.pl 

 

~WoS = nieWiedza o Społecze ństwie. 

Obszar 2 Działanie 2.4 FIO 968 / Umowa 411 149 300,00 zł 
 

22. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw  Lokalnych-MS 

ul. Kajki 128 
11-730 Mikołajki 
tel./fax: (087) 421 50 38, 0601 344 313, 
e-mail: mikolajskie@free.ngo.pl http://www.mikolajskie.of.pl 

 

Biuro Porad Obywatelskich -Edukacja, Doradztwo, Akt ywizacja. 

Obszar 3 Działanie 3.1 FIO 1531 / Umowa 8 55 810,74 zł 
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