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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 już istniejących rozwiązań i praktyk w tym 
zakresie. Został przygotowany jako dokument sprzężony z treścią dokumentów 
programowych na lata 2007-2013, a także 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 każdym 
roku funkcjonowania Programu FIO, po przyjęciu przez Radę Działalności Pożytku 
Publicznego i przedłożeniu 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 budżetu państwa pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 
Podstawą prawną FIO 2008 było rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
dokonywania wydatków budżetu 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 budżetu państwa na 2008 r. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia, tj. 21 marca 2008 r. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 
984) warunkującej realizację polityki rozwoju w danym obszarze oraz postanowienia 
sektorowej Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2009-2015 (SWRSO) – dostosowanej do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 – 
a także doświadczenia zdobytego podczas wdrażania Programu FIO i jego 
kontynuacji – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 (FIO 2008), został 
ustanowiony Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-
2013 (PO FIO). 

PO FIO w nowej formule, w perspektywie finansowej 2009-2013, stanowi 
przedsięwzięcie komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013. 

Dokumenty programowe służyły jako podstawa do stworzenia w latach 2006-
2011 dokumentów Zasady przyznawania i rozliczania dotacji (…), w których opisano 
warunki przyznawania i rozliczania dotacji w ramach FIO, w tym procedurę składania 
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wniosków w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich oceniania (określono 
również kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku). Dokumenty były 
upubliczniane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.pozytek.gov.pl.  

 

1.2. Środki na realizację Programu FIO 
Na realizację Programu FIO w latach 2005-2007 w budżecie państwa 

przeznaczono w każdym roku 30 mln zł. Dodatkowo, w roku 2007 na kontynuację 
Programu FIO przeznaczono 20 mln zł. Oznacza to, że 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 budżetowej  
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 zaplanowane na 
obsługę FIO. 

W roku 2009 na dofinansowanie zadań w ramach FIO przeznaczono 62,75 mln 
zł, z tego 2,51 mln zł na obsługę techniczną programu. 

W roku 2010 i 2011 na dofinansowanie zadań w ramach FIO przeznaczono po 
60 mln zł, z tego po 2,4 mln zł na obsługę techniczną programu. 

 
 

1.3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji 
zadania w ramach PO FIO w 2011 roku były:  

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. 
stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość 
prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  
izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.  

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Uprawnione do aplikowania podmioty nie musiały posiadać statusu organizacji 
pożytku publicznego (opp).  
Spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w 
celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników są zobowiązane do załączenia w 
generatorze ofert wersji elektronicznej statutu, a także przesłanie go wraz z ofertą, w 
wersji papierowej.  
Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogły złożyć 
ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie 
pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast 
terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą aplikować, niezależnie od 
zarządu głównego. 

http://www.pozytek.gov.pl/
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Ponieważ jeden uprawniony podmiot mógł złożyć jedną ofertę w ramach konkursu, 
to w przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie 
posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 
zarząd główny, to jest to wyczerpanie limitu 1 oferty przez zarząd główny lub 
pozostałe oddziały terenowe. 
 
Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania 
w ramach PO FIO są w szczególności podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. partie 
polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe,  a 
także fundacje utworzone przez partie polityczne. 

 

1.4. Obszary (2005-2008), Priorytety (2009-2011) oraz 
Komponent Regionalny Projektów Wsparcia 
Przedsiębiorczości Społecznej (2011 r.). 

 

Obszary wsparcia 
 

Realizacja Programu FIO 2005-2007 oraz FIO 2008 przebiegała w sferach 
pożytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zagregowanych w pięciu 
Obszarach:  
 
Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne – obejmujący m. in. zakres pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywną, ochronę  
i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewnienie 
zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do 
emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym  
i wojskowym oraz kombatantom. 
 
Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna – obejmujący m. in. promocję 
zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
utratą pracy, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu, działalność 
wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe. 
 
Obszar 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela – obejmujący m. in. 
upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka (w tym 
ochronę praw dziecka) oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające 
rozwój demokracji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 
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Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie – obejmujący m. in. naukę, 
edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, krajoznawstwo oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieży; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę 
zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 
 
Obszar 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa – obejmujący m. in. 
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwo  
i ochronę ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granicą. 
 

W ramach wyżej wymienionych Obszarów, w każdym roku funkcjonowania 
Programu FIO, Rada Ministrów przyjmowała szczegółowe kierunki działań (działania) 
na dany rok.  

W roku 2005, zasady Programu FIO dopuszczały możliwość realizacji projektu 
w kilku obszarach jednocześnie. W latach 2006-2008 organizacje mogły realizować 
zadania tylko w ramach jednego obszaru. 

 
Priorytety  
 

Począwszy od roku 2009 przeformułowano zakres przedmiotowy konkursu  
w ramach PO FIO. Realizacja programu przebiegała w zakresie czterech Priorytetów 
skorelowanych z celami szczegółowymi PO FIO na lata 2009-2013: 

 
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne - 
projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach angażować 
obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze 
zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. W ramach Priorytetu mieszczą 
się działania dotyczące m.in. kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających na 
aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, aktywizacji obywateli w sprawach 
publicznych, rozwoju poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego, ochrony  
i upowszechniania praw dziecka, ochrony praw konsumenta, zwiększenia dostępu do 
informacji publicznej, aktywizacji kobiet w życiu publicznym, pielęgnowania 
tożsamości narodowej i kulturowej, wspierania działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
w środowisku lokalnym, edukacji i promocji w zakresie obronności i bezpieczeństwa 
narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego. 
 
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie - 
projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać 
się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i instytucjonalnego realizujących je 
organizacji (w wymiarze ilościowym i/lub jakościowym). Dotyczą one rozwoju 
potencjału organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w organizacjach 
pozarządowych. 
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Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie 
społeczne - projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w różnych formach 
stosować zasadę empowerment, czyli włączania beneficjentów w działania i decyzje 
podejmowane w ramach projektów. Priorytet obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia 
dotyczące m.in. wspierania podstawowych funkcji rodziny, rozwiązywania problemów 
dzieci i młodzieży, tworzenia równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych 
grup społecznych, porozumień na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych, 
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego, aktywizacji ludzi starych, integracji międzypokoleniowej, 
promocji zdrowia, integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, działań na rzecz 
środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, integracji repatriantów  
w środowiskach lokalnych, integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców, działań 
na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską, wypoczynku dzieci  
i młodzieży, krajoznawstwa i turystyki społecznej, inicjatyw na rzecz udzielania 
pomocy humanitarnej. 
 
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej - projekty realizowane  
w ramach priorytetu powinny w różnych formach promować ideę łączenia aktywności 
ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną. Obejmuje on działania 
dotyczące przedsiębiorczości społecznej i upowszechniania idei partnerstwa 
trójsektorowego oraz wolontariat pracowniczy. 
 
KOMPONENT REGIONALNY PROJEKTÓW WSPARCIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 

W ramach Priorytetu IV wyodrębnia się w 2011 i 2012 roku,  konkurs, dla 
projektów dwuletnich, w wysokości 2.500.000 zł (z czego 750.000 w 2011 r.), zwany 
dalej „komponentem regionalnym” dla nie więcej niż pięciu projektów, których 
zadaniem będzie wspieranie lokalnych projektów podmiotów o których mowa w art. 3 
ust. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
realizujących zadania w zakresie:  
 współpracy sektora publicznego i sektora społecznego oraz sektora biznesowego 

(budowa partnerstwa publiczno-społecznego, lub publiczno-społeczno-
prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne 
porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowywanie wspólnych projektów o 
charakterze partnerskim); 

 rozwijania lub wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług podmiotów 
ekonomii społecznej służących realizacji zadań pożytku publicznego lub 
użyteczności publicznej lub/i społeczności lokalnej (np. udoskonalanie systemów 
sprzedaży, wdrażanie narzędzi zarządzania, marketingu; lustrację spółdzielczą, 
badanie lokalnego rynku na potrzeby wprowadzania nowych usług lub produktów; 
propagowanie klauzul społecznych; realizacja usług na rzecz społeczności 
lokalnej); 
Komponent regionalny realizowany jest w celu zapewnienia komplementarności z 

Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki a w szczególności z Projektem 1.19 
Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w Priorytecie I PO KL. 

W konkursie w ramach komponentu mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, które w okresie 2006-2009 uczestniczyły (jako 
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projektodawca lub partner) w realizacji Programu MPiPS „Wspieranie rozwoju 
spółdzielczości socjalnej”. W generatorze ofert jest załączona lista podmiotów, które 
zgodnie z zapisami są uprawnione do aplikowania o granty w ramach komponentu 
regionalnego. Projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego mogą być 
realizowane jedynie w module projektów dwuletnich.  

Dotacje na projekty w tym konkursie nie mogą być mniejsze niż 400 tys. i nie 
mogą przekroczyć 500 tys. na projekt, zaś wkład własny będzie nie mniejszy niż 20% 
i służy pokryciu kosztów obsługi zadań (Kategoria I - Koszty osobowe merytoryczne, 
Kategoria II - Koszty obsługi  zadania publicznego, w tym koszty administracyjne). 
Projektodawca realizujący projekt w tym konkursie, udziela dotacji dla podmiotów, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 3 do wysokości 25 tys. zł.  
Oferent powinien przedstawić zakres terytorialny (grupę województw) realizacji 
projektu.  Ostateczny zakres terytorialny dla poszczególnych  oferentów zostanie 
uzgodniony w oparciu o kryterium komplementarności w skali kraju.  
 

        1.5. Partnerstwo Publiczno-Społeczne i Partnerstwo 
Wewnątrzsektorowe (2011) 
PARTNERSTWO PUBLICZNO-SPOŁECZNE 
1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje mogą, w celu wspólnej realizacji 

zadań publicznych, tworzyć partnerstwa z organami administracji publicznej 
(partnerstwo publiczno-społeczne) (zwanymi dalej Partnerami). Partnerzy 
realizują projekt (zwany dalej „projektem partnerskim”) wspólnie z 
podmiotem uprawnionym, wnosząc do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 
techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w umowie partnerskiej. 
Umowa partnerska jest sporządzana na wzorze umowy opracowanym przez 
oferentów.  

2. Projekt partnerski jest realizowany na podstawie umowy pomiędzy Ministrem 
właściwym ds. zabezpieczenia społecznego a podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dotację. Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego 
działa w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. 

3. W przypadku projektów partnerskich, w umowie partnerskiej należy określić w 
szczególności zadania partnerów oraz wysokość środków finansowych na pokrycie 
niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów w związku z realizacją  tych 
zadań. 

4. W przypadku, gdy projekt partnerski zostanie przeznaczony do dofinansowania 
decyzją Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, Oferent jest 
zobowiązany przesłać do Instytucji Wdrażającej kopie umów partnerskich, 
zawartych z partnerami wymienionymi w Załączniku 3 pkt. II oferty. Instytucja 
Wdrażająca zwróci się do Oferenta o przesłanie ww. dokumentów na etapie 
weryfikacji kosztorysów i harmonogramu. 

PARTNERSTWO WEWNĄTRZSEKTOROWE – OFERTA WSPÓLNA 
Ofertę wspólną może od 2011 roku złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji 

pozarządowych lub podmiotów  określonych w pkt 2.1.1.a dokumentu „Zasady 
przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r.” Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w 
stosunku do oferty składanej przez 1 podmiot informacje: podział zadań i sposób 
reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej. Powinna wskazywać, jakie  
działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne 
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podmioty. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami, 
na podstawie wzoru umowy oferty wspólnej sporządzonej przez oferentów. Złożenie 
oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, 
który bierze udział w ofercie wspólnej.  

 

1.6. Tryb konkursowy 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, w każdym 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  
2006-2011 – po jednym. Każdy konkurs składał się z następujących etapów: 

1. ogłoszenie konkursu i zarejestrowanie wniosków, 
2. ocena formalna, 
3. ocena merytoryczna, 
4. Komisja Konkursowa (od 2011 r.) 
5. rozstrzygnięcie konkursu – przyznanie dofinansowania przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej. 
 

1.7. Procedura oceny wniosków 
Procedura oceny wniosku przewidywała dwa etapy:  

 ocenę formalną; 

 ocenę merytoryczną; 
 Komisja Konkursowa. 

Ocenie formalnej, polegającej na sprawdzeniu spełnienia podstawowych 
wymogów wejścia do systemu dotacyjnego dotyczących projektu i projektodawcy, 
określonych w ogłoszeniu, podlegał każdy złożony i zarejestrowany wniosek. Ocenie 
formalnej podlegała zgodność wniosku z założeniami Programu FIO. Wnioski 
odrzucone ze względów formalnych nie były poddawane ocenie merytorycznej.  

Po zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Programu 
FIO, przeprowadzana była ocena merytoryczna wniosków. Każdy wniosek, który 
przeszedł ocenę formalną, oceniany był przez dwóch niezależnych ekspertów. 
Wnioski ocenione pozytywnie przez dwóch ekspertów, po rozpatrzeniu przypadków 
wymagających uczestnictwa trzeciego eksperta, były umieszczane na liście 
rankingowej, która była przedstawiana Komisji Konkursowej a następnie Ministrowi 
Pracy i Polityki Społecznej do akceptacji.  

 

1.8. Główne założenia Programu FIO, dotyczące 
ubiegania się o dotację 

W ramach Programu FIO, w latach 2005-2008, wprowadzono limit kwoty 
dofinansowania, o które mogły ubiegać się uprawnione podmioty. Dotacja, o którą 
mogli ubiegać się wnioskodawcy wynosiła 5 tys. zł – 250 tys. zł.  

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie powinni byli posiadać 
wymagany wkład własny: 
 przy wnioskowanej dotacji 5 tys. zł - 150 tys. zł (włącznie) – co najmniej 10% 

wartości projektu; 
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 przy wnioskowanej dotacji 150 tys. zł - 250 tys. zł – co najmniej 20% wartości 
projektu. 

  Jednocześnie, dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł 
(włącznie), możliwe było posiadanie wkładu własnego w formie finansowej lub 
niefinansowej, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji powyżej 25 tys. zł należało 
posiadać finansowy wkład własny. 
  Od roku 2009 Program Operacyjny FIO wprowadził nowe założenia związane  
z ubieganiem się o dotację. Jej wysokość mogła wynosić od 10 tys. zł (20 tys. zł  
w przypadku projektów dwuletnich) do 300 tys. zł. Udział środków własnych musiał 
wynosić: 

 dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co 
najmniej 10% wartości projektu (w tym dla projektów o wnioskowanej dotacji 10 
tys. zł - 40 tys. zł – środki własne finansowe lub niefinansowe, zaś dla 
pozostałych projektów wyłącznie finansowe); 

 dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł  
– co najmniej 20% wartości projektu (środki własne jedynie finansowe). 

Każdy wnioskodawca zobowiązany był wypełnić wniosek i w określonym 
terminie wysłać go lub złożyć w siedzibie Instytucji Wdrażającej (Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich). Do wniosku należało załączyć wymagane załączniki. 

W 2005 r. uprawnione podmioty mogły składać wnioski na realizację 
projektów trzyletnich (tj. obejmujących lata 2005-2007), w 2006 r. – dwuletnich (na 
lata 2006-2007), w 2007 i 2008 r. – jednorocznych (tj. tylko na rok 2007 lub 2008), 
zaś w 2009, 2010 oraz w 2011 r. – jednorocznych i dwuletnich ( w roku 2009 na lata 
2009-2010, w roku 2010 na lata 2010-2011, a w roku 2011 na lata 2011-2012). 
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ROZDZIAŁ II.  

KONKURS FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  
2011 

 

2.1. Środki na realizację FIO 2011 
W 2011 r. ustalono, iż Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dysponować będzie 

kwotą 60 000 000,00 zł., z czego 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, a 
2 400 000,00 zł na pomoc techniczną. Koszt pomocy technicznej wyniósł ostatecznie 
1 901 155,45 zł (246 293,28 zł na działania w ramach Departamentu Pożytku 
Publicznego oraz 1 654 862,17  zł. na czynności powierzone instytucji wdrażającej – 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich).  

 

2.2. Konkurs i założenia Programu FIO, dotyczące 
ubiegania się o dotację 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach konkursu FIO 2011 ukazało się  
w dniu 17 stycznia 2011 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 15. lutego  
2011 r. 

W dniu rozpoczęcia konkursu, na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz 
www.crzl.gov.pl zamieszczono dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia i 
złożenia wniosku, w tym wzór wniosku, dokumenty programowe i operacyjne oraz 
kryteria oceny formalnej i merytorycznej. 

 

2.3. Priorytety  
Priorytety przytoczone zostały już we wcześniejszej części niniejszego 

opracowania. Poniższa tabela zawiera wyszczególnione obszary, wraz z ich 
syntetycznym opisem. 

 
Tabela 1. Priorytety i obszary realizowane w ramach konkursu FIO 2011 

Priorytet 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

1.1 

Kształtowanie 

wiedzy i 
umiejętności 

pozwalających na 

aktywne 
uczestnictwo w życiu 

publicznym 

Programy edukacyjne związane ze wzmacnianiem świadomości 

społecznej i obywatelskiej 

 

1.2 

Aktywizacja 
obywateli w 

sprawach 
publicznych 

Programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy 
publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, 

konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, 
filantropię, członkostwo w stowarzyszeniach 

1.3 

Rozwój poradnictwa 

i rzecznictwa 
obywatelskiego 

Rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych 

sektora administracji, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki; 
inicjatywy skierowane do środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wykluczone społecznie, w związku z niską 
świadomością prawną i niedostatkiem aktywności administracji 

publicznej w tym zakresie, zwiększające dostęp do tego rodzaju 

poradnictwa 

1.4 
Ochrona  

i upowszechnianie 

Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego 

rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości 
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praw dziecka 

1.5 
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,  

a także nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych,  
w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz 

interesem publicznym 

1.6 

Zwiększenie dostępu 

do informacji 

publicznej 

Edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb 
publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej  

(w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku 
wykorzystywania publicznych usług i treści udostępnianych  

w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz 

informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym 

1.7 
Aktywizacja kobiet 
w życiu publicznym 

Podniesienie poziomu podmiotowości społecznej kobiet, 

aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu 
publicznym 

1.8 

Pielęgnowanie 
tożsamości 

narodowej i 

kulturowej 

Promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem 

podtrzymywania, popularyzowania szeroko pojętego dziedzictwa 
narodowego, wspieranie inicjatyw będących efektem współpracy 

różnorodnych środowisk, instytucji publicznych oraz organizacji 

pozarządowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej  
i narodowej kultury 

1.9 

Wspieranie działań 
na rzecz 

zrównoważonego 

rozwoju i ochrony 
środowiska 

Tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na 

rzecz ochrony zwierząt. 

 

1.10 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej i 
sportu w środowisku 

lokalnym 

Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury 
fizycznej dla wszystkich 

1.11 

Edukacja i promocja  

w zakresie 
obronności  

i bezpieczeństwa 
narodowego oraz 

bezpieczeństwa 
publicznego 

Kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw 
społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej  

i służby w innych formacjach obronnych, działania służące 
upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia  

i akcje profilaktyczne dotyczące zagadnień z zakresu 
bezpieczeństwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie 

działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności (m.in. edukacja  

i promocja zagadnień z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, 
ratownictwa i ochrony ludności, bezpiecznych zachowań w obliczu 

klęsk żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowań górach  
i nad wodami, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz 

społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa) 

Priorytet 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

2.1 
Rozwój potencjału 
organizacji 

pozarządowych 

Działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo 
rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie 

szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej 

2.2 
Wolontariat  
w organizacjach 

pozarządowych 

W szczególności inicjatywy łączące bezinteresowne działanie  
z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu  

i solidarności społecznej 

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne 

3.1 
Wspieranie 

podstawowych 

Kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie 

wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna 
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funkcji rodziny rodzin, wspomaganie 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, a także na rzecz tworzenia możliwości wyboru 

aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi zamiast 

biernych form (świadczenia) 

3.2 

Rozwiązywanie 

problemów dzieci  
i młodzieży 

W szczególności rozwijanie form wyrównywania szans 

edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  
i patologiom, aktywizujących rozwój intelektualny poprzez 

zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych  

(m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy  
w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci  

i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, 
programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznemu 

3.3 

Tworzenie równych 

szans dla 
dyskryminowanych 

oraz najsłabszych 

grup społecznych 

Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw 

grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie 
naznaczonych, w tym na rzecz integracji osób bezdomnych ze 

społeczeństwem i ich powrotu do głównego nurtu życia 

społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz 
likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, 

prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

3.4 

Porozumienia na 
rzecz integracji 

wspólnot  

i społeczności 
lokalnych 

Ze szczególnym uwzględnieniem partnerskich relacji między 

różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze względu 

na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę, wyznanie 

3.5 

Przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii 

społecznej, 

stanowiącym 
zagrożenie dla 

bezpieczeństwa 
publicznego 

Metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, 
wykorzystujące społeczną współodpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa publicznego, działania przeciw przemocy, ze 

szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i w rodzinie 

3.6 
Aktywizacja ludzi 
starych, integracja 

międzypokoleniowa 

W szczególności rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, 

wzmacniających ich podmiotowość społeczną w środowisku 
lokalnym, rozwój solidarności międzypokoleniowej, działania 

integrujące seniorów i młodych, wykorzystujące różne potencjały 

tych dwóch grup społecznych 

3.7 Promocja zdrowia 
Rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz 

upowszechnianiu edukacji zdrowotnej 

3.8 

Integracja  

i aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 

 
Działania ograniczające wykluczanie społeczne osób 

niepełnosprawnych, ze względu na ich funkcjonowanie  
w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudną sytuację 

ekonomiczną 

3.9 

Działania na rzecz 
środowisk 

kombatanckich  
i osób 

represjonowanych 

Włączenie przedstawicieli grup do inicjatyw związanych  

z pielęgnowaniem tradycji historycznej, wychowania 
patriotycznego i historycznej więzi międzypokoleniowej 

3.10 
Integracja 
repatriantów  

Inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej 
repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia 
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w środowiskach 
lokalnych 

społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów 

3.11 

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 

3.12 

Działania na rzecz 
zachowania przez 

Polonię więzi 
kulturowej z Polską 

Wspieranie działań mających na celu nauczanie języka polskiego, 
poznawanie polskiej kultury, organizowanie akcji letnich dla dzieci  

i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie 

organizacji staży i wolontariatu dla polskiej młodzieży, 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 

3.13 

Wypoczynek dzieci  

i młodzieży, 

krajoznawstwo  
i turystyka społeczna 

Promocja krajoznawstwa poprzez turystykę wśród dzieci  

i młodzieży, 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 

3.14 
Inicjatywy na rzecz 
udzielania pomocy 

humanitarnej 

Przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie do niesienia oraz 

organizację pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy  
w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach 

dotkniętych klęskami, katastrofami i konfliktami zbrojnym 

Priorytet 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

4.1 

Przedsiębiorczość 
społeczna  

i upowszechnianie  

idei partnerstwa 
trójsektorowego 

Szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez 

organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei 
przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym 

obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego 

zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji 
pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie 

nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – 
spółdzielczość socjalna 

4.2 
Wolontariat 

pracowniczy 

Rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywności 

społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu  
o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi – w szczególności inicjatywy 
łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi 

społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej 

Komponent Regionalny 

Projektów Wsparcia 
Przedsiębiorczości 

Społecznej 

Wspieranie lokalnych projektów realizujących zadania w zakresie 
współpracy sektora publicznego, społecznego i biznesowego na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej lub rozwijania lub 
wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług podmiotów 

ekonomii społecznej służących  

 

 

2.4. Liczba ofert zarejestrowanych oraz 
dofinansowanych 

W 2011 r., w ramach FIO, zarejestrowanych zostało 4074 oferty, z czego 194  
nie spełniło wymogów formalnych.  

Ocenie merytorycznej zostało poddane 3880 ofert. Spośród nich: 

 559 ofert znalazło się na liście ofert ocenionych merytorycznie pozytywnie, 
przeznaczonych do dofinansowania; 
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 3052 ofert znalazło się na liście ofert ocenionych merytorycznie pozytywnie, 
niedofinansowanych;  

 463   ofert znalazło się na liście ofert ocenionych merytorycznie negatywnie. 
6 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, zrezygnowało  

z realizacji zadania. Zgodnie z tym, ostateczna liczba dofinansowanych projektów  
w roku 2011 wyniosła 559. Jest to  13,7  % spośród wszystkich złożonych ofert. 

 
Wykres 1. Ilość wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych spośród 
wszystkich złożonych w 2011 r. 

 

 
 

2.5. FIO 2011 – dofinansowanie i obszary działań  
w statystyce 

 
2.5.1. FIO 2011 – środki finansowe oraz ich kwotowy 

udział w całkowitej dotacji 
W ramach priorytetów wyznaczone zostały obszary działań. Poniższa tabela 

pozwala przeanalizować rozkład działań podejmowanych przez organizacje 
pozarządowe w podziale na obszary.  
Tabela 2. Liczba wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2011 – podział na 
obszary 

Priorytet 1 2 3 4 

Liczba  

dofinansowanych 
ofert 

183 115 205 56 

1.1 26 2.1 70 3.1 15 4.1 47 

1.2 13 2.2 45 3.2 75 4.2 5 

1.3 10   3.3 11 4.3 4 

1.4 1   3.4 2  

1.5 1  3.5 2 

1.6 1 3.6 32 

1.7 14 3.7 9 

1.8 43 3.8 35 

1.9 16 3.9     0 
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1.10 45 3.10 0 

1.11 13 3.11 0 

 3.12 7 

3.13 17 

3.14 0 

 

Następna tabela (tabela 3.) przedstawia udział kwot poszczególnych 
priorytetów oraz obszarów w ogólnej kwocie dotacji. 

We wszystkich poniższych analizach wykorzystywane są kwoty i sumaryczne 
zestawienia środków finansowych wypłaconych w ramach kwot zawartych  
w umowach.  

Szczegółowa analiza poszczególnych priorytetów i obszarów zostanie 
dokonana w kolejnym podrozdziale niniejszej publikacji. 
 
Tabela 3. Oferty dofinansowane w ramach FIO 2011 – kwoty dotacji w podziale na 
priorytety i obszary wsparcia 

Priorytet 

Obszar 
Wnioskowana 

dotacja 

Dotacja łącznie 

– zapisana w 

umowie 

Dotacje 2011 Dotacje 2012 

I 19 328 454,68 zł 18 697 264,42 zł 14 207 142,32 zł 4 490 122,10 zł 

1 3 568 328,21 zł 3 365 598,28 zł 2 287 325,32 zł 1 078 272,96 zł 

2 1 651 470,84 zł 1 603 855,84 zł 1 260 840,84 zł 343 015,00 zł 

3 1 517 797,00 zł 1 466 725,00 zł 854 213,00 zł 612 512,00 zł 

4 284 380,00 zł 284 380,00 zł 137 390,00 zł 146 990,00 zł 

5 29 644,00 zł 29 644,00 zł 29 644,00 zł 0,00 zł 

6 28 268,00 zł 26 468,00 zł 26 468,00 zł 0,00 zł 

7 1 158 253,54 zł 1 153 153,54 zł 926 773,54 zł 226 380,00 zł 

8 3 675 550,38 zł 3 587 050,38 zł 3 150 939,38 zł 436 111,00 zł 

9 1 331 787,16 zł 1 216 063,83 zł 1 059 991,19 zł 156 072,64 zł 

10 4 406 624,55 zł 4 289 174,55 zł 3 295 880,05 zł 993 294,50 zł 

11 1 676 351,00 zł 1 675 151,00 zł 1 177 677,00 zł 497 474,00 zł 

II 12 711 927,83 zł 12 002 497,15 zł 8 837 543,25 zł 3 164 953,90 zł 

1 7 898 949,15 zł 7 568 052,47 zł 5 597 690,01 zł 1 970 362,46 zł 

2 4 812 978,68 zł 4 434 444,68 zł 3 239 853,24 zł 1 194 591,44 zł 

III 21 798 210,86 zł 20 370 505,29 zł 15 257 255,57 zł 5 113 249,72 zł 

1 1 762 209,05 zł 1 749 469,05 zł 954 618,85 zł 794 850,20 zł 

2 7 608 008,52 zł 7 192 781,02 zł 5 068 968,22 zł 2 123 812,80 zł 

3 1 330 326,72 zł 1 302 770,00 zł 1 164 649,00 zł 138 121,00 zł 

4 227 503,25 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł 0,00 zł 

5 174 907,06 zł 174 907,06 zł 174 907,06 zł 0,00 zł 

6 2 353 975,59 zł 2 042 926,49 zł 1 401 800,49 zł 641 126,00 zł 

7 729 660,00 zł 728 860,00 zł 540 945,00 zł 187 915,00 zł 

8 4 931 777,29 zł 4 762 268,29 zł 3 570 408,57 zł 1 191 859,72 zł 

12 980 236,00 zł 893 236,00 zł 857 671,00 zł 35 565,00 zł 

13 1 699 607,38 zł 1 443 287,38 zł 1 443 287,38 zł 0,00 zł 

IV 8 665 431,66 zł 8 066 874,98 zł 5 958 257,18 zł 2 108 617,80 zł 

1 6 124 608,46 zł 5 574 011,78 zł 4 977 105,18 zł 596 906,60 zł 

2 746 490,00 zł 728 530,00 zł 419 710,00 zł 308 820,00 zł 
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3 1 794 333,20 zł 1 764 333,20 zł 561 442,00 zł 1 202 891,20 zł 

SUMA: 62 504 025,03 zł 59 137 141,84 zł 44 260 198,32 zł 14 876 943,52 zł 

 

Powyższe kwoty dotyczą ustaleń wydatków związanych z wdrażaniem 
określonych projektów. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków 
finansowych podmioty zobligowane są do zwrócenia nadwyżki.  

 

2.5.2. FIO 2011 – podział dofinansowanych ofert  ze 
względu na priorytety wsparcia 

W ramach FIO 2011 zrealizowano 559 projektów w określonych priorytetach 
wsparcia. Należą do nich: 

 Priorytet 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne; 
 Priorytet 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie; 

 Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; 
 Priorytet 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej. 

Poniżej rozkład poszczególnych kategorii. 
 

Wykres 2. Oferty dofinansowane w ramach FIO 2011 –  podział na priorytety 

 

 
Najwięcej dofinansowanych ofert (36,7%) dotyczyło zadań realizowanych w 

ramach priorytetu nr 3. Najmniej projektów przeprowadzonych zostało w priorytecie 
nr 4 (10%). 
 
Priorytet 1.  
Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 
Spośród priorytetu nr 1 najliczniej reprezentowany był obszar 1.10 skupiający się na 
Upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym (45 ofert; 25% 
liczby dofinansowanych ofert priorytetu nr 1; kwota dotacji  4 289 174,55 zł). Drugie, 
pod względem liczebności, były projekty z obszaru 1.8 dotyczące Pielęgnowanie 
tożsamości narodowej i kulturowej (43 oferty; 23%;  3 587 050,38 zł).  

Najmniej projektów otrzymało dofinansowanie w obszarach 1.4 Ochrona i 
upowszechnianie praw dziecka (1 oferta; 0,5%; 284 380,00 zł),1.5 Ochrona praw 
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konsumenta  (1 oferta; 0,5 %; 29 644,00 zł) oraz 1.6 Zwiększanie dostępu do 
informacji publicznej  (1 oferta; 0,5 %; 26 468,00 zł)  

Na realizację projektów z priorytetu nr 1 wyasygnowano niewiele poniżej 31,6 
% kwoty przeznaczonej na dotacje FIO 2011, czyli ponad 18,6 mln zł. 
 
Wykres 3. Procentowy udział obszarów wsparcia w Priorytecie nr 1 

 

 
 

Priorytet 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie  
W ramach priorytetu nr 2 dofinansowano wnioski w dwóch obszarach działań. 

Największa liczba wspartych projektów dotyczyła obszaru 2.1 Rozwój potencjału 
organizacji pozarządowych  (70 ofert; 61% liczby dofinansowanych ofert priorytetu 
nr 2; kwota dotacji 7 568 052,47 zł). Najmniej ofert w tym priorytecie dofinansowano 
w ramach obszaru 2.2 Wolontariat w organizacjach pozarządowych (45 ofert; 39%; 
4 434 444,68 zł).   

Na sfinansowanie projektów w tym priorytecie przekazano 20,3% kwoty 
przeznaczonej na FIO 2011, co daje ponad 12 mln zł. 
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Wykres 4. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 2 

 
 

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. 
Spośród 205 ofert dofinansowanych w priorytecie nr 3, najwięcej dotyczyło 

obszaru 3.2 Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży (75 ofert; 36,6 % liczby 
dofinansowanych wniosków priorytetu 3.; kwota dotacji 7 192 781,02 zł). Kolejnymi 
grupami, pod względem liczebności ofert, były projekty z obszarów: 3.8 Integracja i 
aktywizacja osób niepełnosprawnych (35 ofert; 17,1%; 4 762 268,29 zł), 3.6 
Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa (31  ofert; 15,1%; 
2 042 926,49 zł) oraz 3.13 Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka 
społeczna (17 ofert; 7,9 %; 1 443 287,38 zł). 

Dofinansowania nie otrzymały żadne oferty z obszaru 3.9 Działania na rzecz 
środowisk kombatanckich i osób represjonowanych, 3.10 Integracja repatriantów w 
środowiskach lokalnych, 3.11 Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców oraz 
3.14 Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej. 

Realizacja projektów priorytetu nr 3 wymagała przekazania ponad 34,4 % 
środków finansowych FIO 2011, czyli ponad 20 mln zł. 
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Wykres 5. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 3 

 
 
 

Priorytet 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 
W ramach priorytetu nr 4 można było składać oferty w trzech obszarach 

wsparcia. Większość projektów zrealizowanych zostało w obszarze 4.1 
Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego  
(47 ofert; 83,9% liczby dofinansowanych ofert priorytetu nr 4; kwota dotacji 
5 574 011,78 zł). Niewielki procent dofinansowanych ofert dotyczył obszaru 4.2 
Wolontariat pracowniczy (5 ofert; 8,9%; 728 530,00,00 zł) oraz obszaru 4.3 
Komponent regionalny (4 oferty; 7%; 1 764 333,20 zł) 

Przekazana dotacja na realizację przytoczonych obszarów wyniosła ponad 
13,6% środków finansowych na FIO 2011, czyli ponad 8 mln zł. 
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Wykres 6. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 4 

 
 

 
 

2.5.3. Dofinansowane oferty – podział na województwa 
Najwięcej ofert zostało dofinansowanych w województwie mazowieckim    (97 

ofert, stanowiących 17,4% wszystkich projektów). Na kolejnych miejscach znalazły 
się województwa: małopolskie oraz wielkopolskie (odpowiednio 66 i 50 ofert, 
stanowiące po 11,8 i 8,9% wszystkich ofert). Najmniej projektów zostało 
zrealizowanych w województwie opolskim (11 ofert, stanowiących 2% 
dofinansowanych działań). 

 
Tabela 4. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2011 – podział na województwa 

Województwo 
Ilość 

ofert 

Odsetek 

wszystkich 

ofert 

Dotacja łącznie – 

zapisana w umowie 
Dotacje 2011 Dotacje 2012 

dolnośląskie 45 8,1% 5 105 054,47 zł 3 361 502,91 zł 1 743 551,56 zł 

kujawsko-pomorskie 17 3,0% 959 366,58 zł 820 296,58 zł 139 070,00 zł 

lubelskie 41 7,3% 3 862 957,27 zł 3 520 691,77 zł 342 265,50 zł 

lubuskie 13 2,3% 1 831 069,00 zł 1 348 449,00 zł 482 620,00 zł 

łódzkie 17 3,0% 1 850 986,80 zł 1 421 092,00 zł 429 894,80 zł 

małopolskie 66 11,8% 6 775 215,37 zł 5 585 288,37 zł 1 189 927,00 zł 

mazowieckie 97 17,4% 13 056 566,52 zł 9 560 711,08 zł 3 495 855,44 zł 

opolskie 11 2,0% 1 335 255,00 zł 790 360,00 zł 544 895,00 zł 

podkarpackie 45 8,1% 3 173 167,40 zł 2 689 810,16 zł 483 357,24 zł 

podlaskie 18 3,2% 1 801 604,50 zł 1 499 901,50 zł 301 703,00 zł 

pomorskie 23 4,1% 2 392 651,21 zł 1 550 896,09 zł 841 755,12 zł 

śląskie 44 7,9% 3 865 983,96 zł 2 525 726,96 zł 1 340 257,00 zł 

świętokrzyskie 13 2,3% 1 128 466,44 zł 751 336,44 zł 377 130,00 zł 

warmińsko-mazurskie 36 6,4% 3 284 173,30 zł 2 329 259,44 zł 954 913,86 zł 

wielkopolskie 50 8,9% 5 620 749,50 zł 3 687 836,50 zł 1 932 913,00 zł 

zachodniopomorskie 20 3,6% 2 750 100,52 zł 2 473 265,52 zł 276 835,00 zł 

Suma  556   59 137 141,84 zł 44 260 198,32 zł 14 876 943,52 zł 
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Oferty wspólne z 

różnych województw 
3 0,5% 

343 774,00 zł 343 774,00 zł 0,00 zł 

dolnośląskie / opolskie 1   142 420,00 zł 142 420,00 zł 0,00 zł 

łódzkie / mazowieckie 1   141 354,00 zł 141 354,00 zł 0,00 zł 

mazowieckie / łódzkie 1   60 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 

  

Łącznie  559 100,0% 59 480 915,84 zł 44 603 972,32 zł 14 876 943,52 zł 

 

 

2.5.5.   Dofinansowane oferty – podział na miejscowości 
Największa liczba dofinansowanych ofert (71) dotyczyła organizacji  

działających w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław (26). Kolejne 
miejsca zajęły: Kraków (20), Lublin (15), Poznań (14), Łódź (12), Słupca (9) i 
Szczecin (8) oraz Olsztyn (7). 

Szczegółowe dane dotyczące miejscowości i dofinansowanych tam projektów 
przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 5. Oferty dofinansowane w ramach FIO 2011 – miejscowości i liczba ofert, 
które otrzymały dotację 
 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

Miejscowość 
Województwo 

Ilość 

ofert 

ALEKSANDRÓW 
KUJAWSKI 1 GDYNIA 4 LEGNICA 6 NOWY NART 1 SKOWIERZYN 1 WSCHOWA 1 

kujawsko-pomorskie 

 

pomorskie 

 

dolnośląskie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

lubuskie 

 

ALWERNIA 1 

GDYNIA / 

RUMIA / RUMIA 1 LESZNO 1 NOWY SĄCZ 3 SKRZYNKA 1 WTÓREK 1 

małopolskie 

 

pomorskie 

 

wielkopolskie 

 

małopolskie 

 

wielkopolskie 

 

wielkopolskie 

 

AUGUSTÓW 1 GIERAŁTOWICE 1 LĘDZINY 1 NOWY TARG 1 

SŁOPIEC 

SZLACHECKI 1 WYSIN 1 

podlaskie 
 

śląskie 
 

śląskie 
 

małopolskie 
 

świętokrzyskie 
 

pomorskie 
 

BESKO 1 GIŹYCKO 2 

LGOTA 

MUROWANA 1 ODPORYSZÓW 1 SŁUPCA 9 WYSZKÓW 1 

podkarpackie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

śląskie 

 

małopolskie 

 

wielkopolskie 

 

mazowieckie 

 

BIAŁOBRZEGI 1 GIŻE 1 LUBACZÓW 1 

ODRZECHOW

A 1 SŁUPSK 1 ZABRZE 3 

mazowieckie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

pomorskie 

 

śląskie 

 
BIAŁYSTOK 4 GIŻYCKO 2 LUBLIN 15 OLKUSZ 1 SOCHACZEW 1 ZAGÓRÓW 1 

podlaskie 
 

warmińsko-

mazurskie 
 

lubelskie 
 

małopolskie 
 

mazowieckie 
 

wielkopolskie 
 

BIAŁYSTOK / 
BIELSK PODLASKI 1 GLIWICE 1 LUTOWISKA 1 OLSZTYN 7 

SOKOŁÓW 
PODLASKI 1 ZAGÓRZ 1 

podlaskie 
 

śląskie 
 

podkarpackie 
 

warmińsko-

mazurskie 
 

mazowieckie 
 

podkarpackie 
 BIELICE / 

STRZELNO 1 GŁOGOCZÓW 1 ŁAGÓW 1 OŁAWA 1 SOKÓŁKA 1 ZAJKI 1 

kujawsko-pomorskie 

 

małopolskie 

 

lubuskie 

 

dolnośląskie 

 

podlaskie 

 

podlaskie 

 

BIELSKO-BIAŁA 3 GŁOGÓW 2 ŁANKIEJMY 1 OPOLE 4 SOLEC KUJAWSKI 1 ZAKLICZYN 1 

śląskie 
 

dolnośląskie 
 

warmińsko-

mazurskie 
 

opolskie 
 

kujawsko-pomorskie 
 

małopolskie 
 

BISKUPIEC 1 GNIEZNO 1 ŁAPY 3 OSTROWITE 1 SPYTKÓW 1 ZAKŁODZIE 1 
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warmińsko-

mazurskie 
 

wielkopolskie 
 

podlaskie 
 

kujawsko-

pomorskie 
 

dolnośląskie 
 

lubelskie 
 

BISZCZA 1 GORZÓW WLKP. 2 ŁASKARZEW 1 OŚWIĘCIM 3 STARE MIASTO 1 ZAKOPANE 1 

lubelskie 

 

lubuskie 

 

mazowieckie 

 

małopolskie 

 

wielkopolskie 

 

małopolskie 

 

BŁONIE 1 GOSTYŃ 1 ŁAZISKA GÓRNE 1 PAARY 1 

STAROGARD 

GDAŃSKI 1 ZALASOWA 1 

mazowieckie 
 

wielkopolskie 
 

śląskie 
 

lubelskie 
 

pomorskie 
 

małopolskie 
 

BOBOWA 1 HORNIGI 1 ŁĄKI 1 PAMIĘTOWO 1 

STARY 

KOBRZYNIEC 1 ZAMOŚĆ 3 

małopolskie 
 

mazowieckie 
 

mazowieckie 
 

kujawsko-

pomorskie 
 

kujawsko-pomorskie 
 

lubelskie 
 

BOLESŁAWIEC 1 IŁAWA 1 ŁĘKAWICA 1 PANIÓWKI 1 STOBNA 1 ZAWADZKIE 1 

dolnośląskie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

małopolskie 

 

śląskie 

 

pomorskie 

 

opolskie 

 

BRUSY 1 JARCZÓW 1 
ŁĘŻYCE - 
GŁODÓWKO 1 PAWŁOSIÓW 1 

SUCHA 
BESKIDZKA 1 ZGORZELEC 1 

pomorskie 

 

lubelskie 

 

pomorskie 

 

podkarpackie 

 

małopolskie 

 

dolnośląskie 

 

BRZEG 1 JAROCIN 1 ŁOBEZ 1 PIASECZNO 1 SUŁKOWICE 1 

ZIELONA 

GÓRA 5 

opolskie 

 

wielkopolskie 

 

zachodniopomorski
e 

 

mazowieckie 

 

małopolskie 

 

lubuskie 

 

BUGAJ 1 JAROSŁAW 2 ŁODYGOWICE 1 PIEKOSZÓW 1 SUWAŁKI 1 

ZŁOTY 

POTOK 1 

małopolskie 

 

podkarpackie 

 

śląskie 

 

świętokrzyskie 

 

podlaskie 

 

śląskie 

 

BUKOWSKO 1 JASŁO 1 ŁOMAZY 1 PIOTRKOWICE 1 SZCZAWNICA 1 ŻARY 1 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

lubelskie 

 

wielkopolskie 

 

małopolskie 

 

lubuskie 

 

BUKWAŁD 1 JAWORKI 1 ŁOMIANKI 1 

PIWNICZNA-

ZDRÓJ 1 SZCZECIN 8 ŻEGIESTÓW 1 

warmińsko-

mazurskie 
 

małopolskie 
 

mazowieckie 
 

małopolskie 
 

zachodniopomorskie 
 

małopolskie 
 

BUSZKOWICZKI 1 JAWORZNO 1 
ŁOMNICA 
ZDRÓJ 2 PLESZEW 3 SZCZYTNO 2 ŻORY 1 

podkarpackie 
 

śląskie 
 

małopolskie 
 

wielkopolskie 
 

warmińsko-

mazurskie 
 

śląskie 
 

BYCZYNA 1 JERUTKI 1 
ŁOPUSZKA 
MAŁA 1 PŁOCK 2 

ŚRODA 
WIELKOPOLSKA 1 ŹUKOWO 1 

opolskie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

podkarpackie 

 

mazowieckie 

 

wielkopolskie 

 

zachodniopom

orskie 

 

BYDGOSZCZ 2 JÓZEFÓW 1 ŁÓDŹ 12 

PODDUBÓWE

K 1 ŚWIDNIK 1 ŻYCHLIN 1 

kujawsko-pomorskie 

 

mazowieckie 

 

łódzkie 

 

podlaskie 

 

lubelskie 

 

łódzkie 

 

BYSTRZYCA 

KŁODZKA 1 

KAMIEŃ 

POMORSKI 1 

ŁÓDŹ / 

WARSZAWA 1 PODMARZYSZ 1 ŚWIECIE NAD OSĄ 1 ŻYDOWO 1 

dolnośląskie 
 

zachodniopomorski

e 
 

łódzkie / 

mazowieckie 
 

świętokrzyskie 
 

kujawsko-pomorskie 
 

wielkopolskie 
 

BYTOM 

 

KANDYTY 

 

ŁUKÓW 

 

PORĄBKA 

 

ŚWIEDZIEBNIA 

 

Suma  559 

śląskie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

lubelskie 

 

śląskie 

 

kujawsko-pomorskie 

   
CEKCYN 1 KATOWICE 6 MARKOWA 1 POTWORÓW 1 TARNOBRZEG 1 
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kujawsko-pomorskie 

 

śląskie 

 

podkarpackie 

 

mazowieckie 

 

podkarpackie 

   

CHEŁM 4 

KAZIMIERZ 

DOLNY 1 MICHAŁOWICE 1 POZNAŃ 14 

TARNOBRZEG / 

NIECHOBRZ 1 

  
lubelskie 

 

lubelskie 

 

małopolskie 

 

wielkopolskie 

 

podkarpackie 

   

CHOCIWEL 1 KĄTY 1 MICHÓW 1 

PRUSZCZ 

GDAŃSKI 1 TARNÓW 6 
  

zachodniopomorskie 
 

podkarpackie 
 

lubelskie 
 

pomorskie 
 

małopolskie 
   

CHORZÓW 2 KIELCE 3 MIECHÓW 1 PRZEJMA 1 TORUŃ 3 
  

śląskie 
 

świętokrzyskie 
 

małopolskie 
 

mazowieckie 
 

kujawsko-pomorskie 
   

CHUDOBCZYCE 1 KIERZKÓWKA 1 
MIEJSCE 
PIASTOWE 1 PRZEMYŚL 3 TRYŃCZA 1 

  
wielkopolskie 

 

lubelskie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

   

CIECHANÓW 1 KLIMONTÓW 1 
MIĘDZYRZEC 
PODLASKI 1 PRZYLEP 1 TRZCIANA 1 

  
mazowieckie 

 

świętokrzyskie 

 

lubelskie 

 

lubuskie 

 

małopolskie 

   
CIESZYN 2 KLUCZBORK 2 MIĘKISZ NOWY 1 PYZDRY 1 TRZESZCZANY 1 

  
śląskie 

 

opolskie 

 

podkarpackie 

 

wielkopolskie 

 

lubelskie 

   

CIESZYN 1 KŁONNA 1 MILICZ 1 

RACIECHOWIC

E 3 TUREK 1 

  
śląskie 

 

mazowieckie 

 

dolnośląskie 

 

małopolskie 

 

wielkopolskie 

   

CZEREMCHA 1 KODEŃ 1 MIŁKÓW 1 RADKÓW 1 

TUROWO 

POMORSKIE 1 

  
podlaskie 

 

lubelskie 

 

dolnośląskie 

 

świętokrzyskie 

 

zachodniopomorskie 

   

CZĘSTOCHOWA 4 

KOMOROWO 

ŹUŁAWSKI 1 MOKRELIPIE 1 RADOM 2 TYCHY 1 
  

śląskie 

 

warmińsko-

mazurskie 

 

lubelskie 

 

mazowieckie 

 

śląskie 

   

DALESZYCE 1 

KONARY- 

KOLONIA 1 MOSTOWA 1 

RADOMYŚL 

WIELKI 1 UNISŁAW 1 
  

świętokrzyskie 
 

świętokrzyskie 
 

wielkopolskie 
 

podkarpackie 
 

kujawsko-pomorskie 
   

DĘBICA 2 KONIN 5 MRĄGOWO 1 RAKOWIEC 1 USTKA 1 
  

podkarpackie 

 

wielkopolskie 

 

warmińsko-
mazurskie 

 

pomorskie 

 

pomorskie 

   

DŁUGI BOREK 1 KORZENIÓWKA 1 
MSZANA 
GÓRNA 1 

RAWA 
MAZOWIECKA 2 WADOWICE 1 

  warmińsko-

mazurskie 
 

mazowieckie 
 

małopolskie 
 

łódzkie 
 

małopolskie 
   

DŁUGOBÓR 1 KOSZALIN 2 MYSŁOWICE 1 RUDA ŚLĄSKA 2 WAŁBRZYCH 1 
  warmińsko-

mazurskie 

 

zachodniopomorski

e 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

dolnośląskie 

   
DOBCZYCE 1 KOWALA 1 MYSZKÓW 1 RYBNIK 4 WAŁCZ 3 

  

małopolskie 

 

mazowieckie 

 

śląskie 

 

śląskie 

 

zachodniopomorskie 

   

DRAWSKO 

POMORSKIE 1 KOWALKI 1 NAKŁO 1 RZESZÓW 8 WANDZIN 1 

  
zachodniopomorskie 

 

zachodniopomorski
e 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

pomorskie 

   
DROŻKÓW 1 KOZIENICE 1 NIDZICA 2 SAMBORZEC 1 WARSAWA 1 
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lubuskie 
 

mazowieckie 
 

warmińsko-

mazurskie 
 

świętokrzyskie 
 

mazowieckie 
   

DZIEKANÓW 1 KOZŁÓW 1 NIEBIESZCZANY 1 SANOK 1 WARSZAWA 71 

  
lubelskie 

 

małopolskie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

mazowieckie 

   

ELBLĄG 3 KOŹMINEK 2 

NIEDRZWICA 

KOŚCIELNA / 

NIEDRZWICA 
DUŻA 1 SEJNY 4 

WARSZAWA / 
ŁÓDŹ 1 

  warmińsko-

mazurskie 
 

wielkopolskie 
 

lubelskie 
 

podlaskie 
 

mazowieckie / 

łódzkie 
   

EŁK 1 KRAKÓW 20 NIEDŹWIEDŹ 1 SĘDZISZOWA 1 WĘGORZEWO 6 
  

warmińsko-

mazurskie 

 

małopolskie 

 

lubelskie 

 

małopolskie 

 

warmińsko-

mazurskie 

   
FRĄCZKÓW 1 KROSNO 1 NIENADOWA 2 SIARY 1 WIETRZNO 1 

  
opolskie 

 

podkarpackie 

 

podkarpackie 

 

małopolskie 

 

podkarpackie 

   
GARBÓW 1 KROSNOWICE 1 NIESTKOWO 1 SIEDLCE 1 WILKOWICE 1 

  
lubelskie 

 

dolnośląskie 

 

pomorskie 

 

mazowieckie 

 

śląskie 

   
GARWOLIN 2 KRUSZWICA 1 NISKO 1 SIELEC 1 WIŃSKO 1 

  

mazowieckie 
 

kujawsko-

pomorskie 
 

podkarpackie 
 

świętokrzyskie 
 

dolnośląskie 
   

GAWORZYCE 1 KRZESZÓW 2 NOWA SÓL 1 
SKARŻYSKO-
KAMIENNA 1 WROCŁAW 26 

  
dolnośląskie 

 

podkarpackie 

 

lubuskie 

 

świętokrzyskie 

 

dolnośląskie 

   

GDAŃSK 5 
KUJAKOWICE 
GÓRNE 1 

NOWA WIES 
WIELKA 1 SKAWINA 3 

WROCŁAW / 
BIELICE 1 

  

pomorskie 

 

opolskie 

 

kujawsko-
pomorskie 

 

małopolskie 

 

dolnośląskie / 
opolskie 

   

GDAŃSK / PUCK 1 
LASOWICE 
WIELKIE 1 NOWODWÓR 1 

SKIERNIEWIC
E 2 WRZEŚNIA 2 

  
pomorskie 

 

pomorskie 

 

lubelskie 

 

łódzkie 

 

wielkopolskie 

    
 

 
2.5.6.   Forma prawna beneficjentów 
Zgodnie z przytaczaną wcześniej definicją i wymogami konkursu FIO, jego 

beneficjentami mogą być tylko określone podmioty.  
Projekty w ramach FIO 2011 zostały zrealizowane w dominującej liczbie przez 

stowarzyszenia oraz stowarzyszenia z innymi podmiotami w formule oferty wspólnej.  
 

Forma prawna Oferenta (-ów)  

realizujących projekt 
Ilość projektów 

Fundacja 108 

Fundacja / Spółdzielnia socjalna 1 

Inny podmiot 10 

Kościelna jednostka organizacyjna 4 

Kościelna osoba prawna 11 

Spółdzielnia socjalna  7 

Spółdzielnia socjalna  / Stowarzyszenie 4 

Stowarzyszenie 404 

Stowarzyszenie /  Inny podmiot 2 
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Stowarzyszenie / Fundacja 8 

(puste)   

Suma:      559 

 
 

 

2.6.  FIO 2011 – kryteria strategiczne w procedurze 
przyznawania dotacji 

  
W 2011 r. PO FIO realizowany był na podstawie dokumentu „Zasady 

przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w 2011 r.”. W dokumencie tym określono Kryteria 
strategiczne, stworzone w związku z koniecznością zapewnienia realizacji celów 
szczegółowych PO FIO (Cele szczegółowe […] będą realizowane, z uwzględnieniem 
kryterium terytorialnego, potencjału organizacji i obszaru działania.). 

Spełnianie kryteriów strategicznych oznaczało w 2011 r. przyznanie 
spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie 15 
punktów). Premia mogła zostać przyznana wyłącznie wnioskom ocenionym 
pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie 
było obowiązkowe do zakwalifikowania projektu do dofinansowania i realizacji. 

Kryteria strategiczne zostały ustalone łącznie dla wszystkich Priorytetów. 
Spełnienie danego kryterium skutkowało przyznaniem dodatkowej liczby punktów na 
etapie oceny merytorycznej, w systemie „zero-jedynkowym”,  
tj. 0 pkt. lub 3/6 pkt lub w przypadku III Kryterium strategicznego 0-1-2-3-4-5-6 pkt 
w zależności od oceny Eksperta. 

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą kryteria strategiczne obowiązujące  
w 2011 r.: 
Tabela 6. Kryteria strategiczne w 2011 r. 
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Spełnianie przez ofertę kryteriów strategicznych oceniane było przez 
ekspertów na etapie oceny merytorycznej oferty.  

Jeśli chodzi zarówno o dofinansowane, jak i zarejestrowane oferty, w 
większości spełniały one jedno, dwa lub trzy kryteria strategiczne.  
 Tabela nr 7. przedstawia szczegółowy rozkład ofert ze względu na spełnienie  
jednego, dwóch lub trzech z kryteriów. 
 
 

Kryteria strategiczne 2011 r. 

 
I Kryterium 

Wiek organizacji 
6 pkt. 

II Kryterium 
Siedziba organizacji 

3 pkt. 
 

III Kryterium 
Wolontariat 

0-1-2-3-4-5-6 pkt. 
(średnia z ocen dwóch 

ekspertów) 

Priorytet I 

Projekt realizowany  
przez organizację  

założoną po 1 stycznia 
2009 roku. 

Projekt realizowany przez 
organizację  mającą swoją 

siedzibę w gminie poniżej 50  
tys. mieszkańców (zgodnie z 

rocznikiem GUS).* 

Projekt ukierunkowany 
na rozwój wolontariatu   

poprzez działania 
edukacyjne  (zarówno dla 

organizacji w celu 
pozyskiwania 

wolontariuszy, jak 
również dla samych 

wolontariuszy), 
promocyjne, 

aktywizujące.** 

Priorytet II 

Priorytet III 

Priorytet IV 

*- ludność według płci, powiatów i gmin w województwach  w 2009 r. według danych opublikowanych przez GUS 

– stan na dzień 31 grudnia 2009 r. 
** - Kryterium wolontariatu winno odnosić się do Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 uwzględniając  Krajowe 
Priorytety zawarte w Krajowym Planie Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. Dokument 
dostępny jest na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego www.pozytek.gov.pl  w zakładce: 
Wolontariat --> 2011 – Europejski Rok Wolontariatu 
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Tabela 7. Liczba i odsetek ofert, które spełniały tylko pierwsze, tylko drugie, tylko trzecie lub wszystkie trzy kryteria 

      
Oferty zarejestrowane 

 
Ile spełniało tylko 

pierwsze kryterium 

Ile spełniało tylko 

drugie kryterium 

Ile spełniało         

tylko 
trzecie* kryterium 

Ile spełniło  

1 i 2 kryterium 

Ile spełniło  

1 i 3* kryterium 

Ile spełniło  

2 i 3* kryterium 

Ile spełniło 1,2 i 3* 

kryterium 

Nie spełniło 

żadnego 
kryterium 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Priorytet 1 44 1,1% 194 4,8% 404 9,9% 47 1,2% 99 2,4% 421 10,3% 126 3,1% 161 4% 

Priorytet 2 10 0,2% 17 0,4% 257 6,3% 2 0,05% 70 1,7% 98 2,4% 34 0,8% 23 0,6% 

Priorytet 3 62 1,5% 159 3,9% 586 14,4% 65 1,6% 129 3,2% 454 11,1% 140 3,4% 214 5,2% 

Priorytet 4 11 0,3% 21 0,5% 63 1,5% 10 0,25% 22 0,5% 34 0,8% 16 0,4% 34 0,8% 

ŁĄCZNIE 127 3,1% 391 9,6% 1310 32,2% 124 3% 320 7,9% 1007 24,7% 316 7,8% 432 10,6% 

 
Minimum jedno dowolne kryterium strategiczne spełniło: 1828 

ofert. 
Minimum dwa dowolne kryteria strategiczne spełniło: 

1451 ofert. 

Wszystkie kryteria 
strategiczne 

spełniło: 316 ofert 

Żadnego 

kryterium nie 
spełniło 432 

oferty 
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Oferty dofinansowane 

 
Ile spełniało tylko 

pierwsze kryterium 

Ile spełniało tylko 

drugie kryterium 

Ile spełniało tylko 

trzecie* kryterium 

Ile spełniło  

1 i 2 kryterium 

Ile spełniło  

1 i 3* kryterium 

Ile spełniło  

2 i 3* kryterium 

Ile spełniło 1,2 i 3* 

kryterium 

Nie spełniło 

żadnego 
kryterium 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Priorytet 1 4 0,7% 16 2,9% 42 7,5% 6 1,1%      15   2,7% 66 11,8% 23 4,1%     11 2% 

Priorytet 2 1 0,2% 2 0,4% 58 10,4% 0 0,0% 23 4,1% 21 3,8% 4 0,7% 5 0,9% 

Priorytet 3        0 0,0% 6 1,1% 79 14,2% 3 0,5% 14 2,5% 68 12,2% 23 4,1% 11 2% 

Priorytet 4 1 0,2% 3 0,5% 25 4,5% 2 0,4%       2 
    
0,4% 

11 2% 4 0,7% 8 1,4% 

ŁĄCZNIE 6 1.1% 27 4,8% 204 36,6% 11 2% 54 9,7% 166 29,8% 54 9,7% 35 6,3% 

 
Minimum jedno dowolne kryterium strategiczne spełniło:  237 

ofert. 

Minimum dwa dowolne kryteria strategiczne spełniło: 231 

ofert. 

Wszystkie kryteria 
strategiczne 

spełniło: 54 
oferty. 

Żadnego 
kryterium nie 

spełniło  35 
ofert. 
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ROZDZIAŁ III.  

MONITOROWANIE PO FIO 

 
3.1.   Komitet Monitorujący PO FIO 

 Monitorowanie PO FIO na lata 2009-2013, prowadzone przez Instytucję 
Zarządzającą PO FIO oraz Komitet Monitorujący PO FIO, zgodnie z zapisami 
programowymi1, służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażania PO FIO.  

Komitet Monitorujący PO FIO został utworzony na mocy Zarządzenia nr 5 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu – 
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2009-2013. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej powołanym na okres trwania PO FIO, tj. na lata 2009-2013.  

W skład Komitetu wchodzi 12 członków, powołanych przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej w dniu 27 października 2009 r., reprezentujących 
proporcjonalnie stronę rządową, samorządową i pozarządową. 
Strona rządowa: 
1. Przewodniczący – Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej,  
2. Piotr Krasuski – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
3. Katarzyna Tyczka – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Strona samorządowa: 
1. Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni (Związek Miast Polskich), 
2.   Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu Województwa, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 
3.  Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP. 
Strona pozarządowa: 
1. Łucja Andrzejczyk – Polski Czerwony Krzyż, 
2. Agnieszka Frąckowiak – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 
3. Piotr Masłowski – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,   
4. Katarzyna Sadło – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 
5. Jacek Sutryk – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 
6. Vacat 

 

Nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 odbył się w miesiącach czerwiec 
2009 r. – październik 2009 r. w oparciu o zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu – Komitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 oraz 
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 
r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

                                                           

 

1
 Pkt 7.2. Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 stanowiącego Załącznik 

do uchwały nr 238/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. 
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Komitet Monitorujący PO FIO czuwa nad efektywnością i jakością wdrażania 
PO FIO. Jego podstawowe zadania zostały określone w § 2. Zarządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie Zespołu – Komitetu 
Monitorującego PO FIO na lata 2009-2013. Są nimi w szczególności: 

1) okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania celu głównego oraz 
celów szczegółowych, określonych w PO FIO na podstawie informacji 
przedkładanych przez Ministra; 

2) analizowanie rezultatów realizacji PO FIO, przede wszystkim osiągania 
wyznaczonych celów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z 
monitorowaniem realizacji PO FIO, w szczególności w przypadku gdy 
monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów 
lub gdy zgłaszane są propozycje zmian w PO FIO; 

3) analizowanie rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji PO FIO; 
4) przedkładanie Ministrowi propozycji zmian PO FIO ułatwiających realizację 

jego celów. 
Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na pół roku.  
 

3.2.   Ewaluacja PO FIO 
W 2011 r. zrealizowano 1 badanie ewaluacyjne Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich „Badanie wpływu PO FIO na zwiększenie udziału 
organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych – w opiniach 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.” 

 
Zasadniczym celem badania było pokazanie, w jaki sposób i w jakim stopniu 

realizowany jest cel główny PO FIO, którym jest zwiększenie udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i 
prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. 

Głównym źródłem opinii i informacji w niniejszym badaniu byli przedstawiciele 
jednostek samorządu terytorialnego odpowiadający za współpracę z sektorem 

pozarządowym. 

 

3.3.   Informacja i promocja PO FIO 
 
Promocja PO FIO w roku 2011 

 
Działania promocyjne w ramach PO FIO 2009 – 2013  w roku 2011 

realizowane były przez Departament Pożytku Publicznego oraz przez Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, na podstawie Porozumienia nr 
BAB/27/03/2009/UPC/DPP z dnia 19.02.2009 oraz Aneksu nr 4 
 z dnia 8 września 2011r., zgodnie z Planem informacji i promocji Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 - 2013 na rok 2011. 
 
Bieżące informacje  

Informacja na temat ogłoszenia konkursu w roku 2011 została zamieszczona 
w Rzeczpospolitej w dniu 17 stycznia. Bieżące informacje dotyczące ogłoszenia 
konkursu, jego wyników i sprawozdawczości zamieszczane były na stronach 
internetowych www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl. W okresie nadsyłania ofert 
uruchomiona była także infolinia. 

http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.crzl.gov.pl/
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Departament Pożytku Publicznego wystosował także pismo do Marszałków 
Województw, z prośbą o umieszczenie informacji na temat PO FIO lub banerów 
odsyłających na stronę www.pozytek.gov.pl na stronach internetowych urzędów 
marszałkowskich. 
 

Konkurs plastyczny 
11 kwietnia 2011 r. ogłoszono Konkurs Plastyczny dla beneficjentów PO FIO  

w latach 2009-2010. Termin nadsyłania prac upływał 31 maja 2011 r.  
Przyjęto następujące kryteria oceny prac: 
1. Na ile zgłoszone prace odpowiadały celom i wartościom poszczególnych 

Priorytetów PO PIO 2009 - 2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz misji sektora społecznego. 

2. Innowacyjne ujęcie tematyki Konkursu. 
3. Jakość i zawartość artystyczna prac. 
 
W dniu 25 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która przyznała 

cztery wyróżnienia:  
 
I miejsce  
Organizacja: Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium" Zgromadzenie Sióstr 

św. Michała Archanioła 
Autor pracy: Kamila Kozioł 
Tytuł pracy: „A tych wagonów jest 40" 

 

 
  
II miejsce  
Organizacja: Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów" 
Autor: Natalia Hajdukiewicz 
Tytuł pracy: „W harmonii z naturą" 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
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III miejsce  
Organizacja: Katolicka Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza „Oratorium" Zgromadzenie Sióstr 

św. Michała Archanioła 
Autor: Dorota Piętal 
Tytuł pracy: „Światłem malowane" 
 

 
 

  
Wyróżnienie dodatkowe  
Organizacja: Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków 
Autor: Marysia Świderek 
Tytuł pracy: „Z-malujmy razem" 
 

 
 

 
Targi PO FIO 

W dniu 21 listopada 2011 r. zorganizowane zostały Targi PO FIO, połączone  
z konferencją. W wydarzeniu uczestniczyło 27 organizacji zgłoszonych jako 
uczestnicy konferencji, reprezentowanych przez 42 osoby oraz 17 organizacji 
zgłoszonych jako wystawcy, reprezentowanych przez 34 osoby. Organizacje 
zgłoszone jako wystawcy przygotowały stoiska wystawiennicze prezentujące 
działania w ramach dofinansowanych projektów, cztery organizacje reprezentowane 
przez 7 osób w czasie konferencji zaprezentowały działania w realizowanych 
projektach w formie prezentacji multimedialnej. Łącznie w Konferencji połączonej z 
Targami PO FIO uczestniczyły 83 osoby reprezentujące organizacje realizujące 
projekty dofinansowane w ramach PO FIO. 

Konferencję otworzył Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pan Krzysztof Więckiewicz. Przemówienie 
dotyczyło roli i działań Departamentu Pożytku Publicznego oraz współpracy z 
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organizacjami w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. Wystąpienie obejmowało zarówno dotychczasowe doświadczenia w 
realizacji Programu jak najbliższą perspektywę jego wdrażania. Panel dyskusyjny 
umożliwił podzielenie się doświadczeniami z realizacji PO FIO oraz rezultatami 
projektów współfinansowanych ze środków Programu. Głosy zabrane w dyskusji 
dowodziły, iż PO FIO jest bardzo ważnym elementem wspierającym rozwój 
organizacji pozarządowych a tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania doświadczeń z realizacji PO FIO oraz 
zapoznania się z rezultatami przykładowych projektów. Równolegle w sali 
wystawienniczej prezentowane były stoiska projektowe. Uczestnicy mogli obejrzeć 
dokonania innych organizacji, wymienić się doświadczeniami.  

W trakcie konferencji odbyło się również wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym PO FIO. 
 

Szkolenia 
Szkolenia dla realizatorów dofinansowanych projektów dotyczące sprawozdawczości 
oraz szkolenia dla potencjalnych oferentów zostały zrealizowane przez Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w IV kwartale. 
 

Szkolenia/spotkania informacyjne zostały przeprowadzone w 6 miastach: 
1. Z zakresu rozliczania dotacji w ramach PO FIO 2011: 

 Poznań - 24 listopada  2011 r. 
 Kraków - 29 listopada 2011 r. 
 Warszawa - 2 grudnia 2011 r. 

 
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 148 osób. 

2. dla potencjalnych oferentów dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu PO FIO 2012: 

 Zielona Góra - 6 grudnia 2011 r. 
 Białystok - 9 grudnia 2011 r. 

 Opole - 13 grudnia 2011 r. 
 

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 177 osób. Część merytoryczna spotkań została 
opracowana na podstawie projektu Zasad przyznawania i rozliczania dotacji w 
ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   
 

Zrealizowano także dodatkowe cztery szkolenia, przeznaczone dla organizacji 
niemających doświadczenia w realizacji projektów w ramach PO FIO, tj. podmiotów, 
które nie składały jak dotąd swoich ofert lub nie udało im się uzyskać 
dofinansowania. 

Szkolenia zostały zorganizowane przez Departament Pożytku Publicznego, we 
współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Elbląskim 
Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Regionalnym Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Kujawsko-
Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w Toruniu oraz 
Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w 
Poznaniu. 
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Odbyły się następujące szkolenia: 
 Elbląg – 18 listopada 2011 r. 

 Poznań – 22 listopada 2011 r. 
 Wrocław – 25 listopada 2011 r. 
 Toruń – 9 grudnia 2011 r. 
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ROZDZIAŁ IV. 

FIO 2005-2011 W LICZBACH 
 

4.1. Liczba ofert zarejestrowanych i dofinansowanych w 
ramach Programu FIO  
2005-2011 

W 2005 r., w ramach dwóch edycji Programu FIO, uprawnione podmioty 
złożyły 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 
złożonych). 

W 2006 roku, w ramach Programu FIO, zarejestrowano 1703 wnioski. 
Dofinansowanie otrzymały 734 projekty złożone w konkursie ogłoszonym w 2006 r. 
(43% spośród wszystkich złożonych). 

W 2007 roku, w ramach Programu FIO, zarejestrowano 2898 wnioski. 
Dofinansowanie otrzymało 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 
r. (26% spośród wszystkich złożonych). 

W 2008 r., w ramach FIO, zarejestrowano 1965 wniosków. Dofinansowanie 
otrzymały 843 projekty złożone w konkursie ogłoszonym w 2008 r. (43% spośród 
wszystkich złożonych), 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). 

W 2009 r. zarejestrowano 3087 ofert, z czego 861 przeznaczonych zostało do 
dofinansowania. Ostatecznie jednak 11 podmiotów zrezygnowało, co daje liczbę 850 
dofinansowanych projektów. Stanowi to 28% spośród wszystkich złożonych ofert.  
 W 2010 r. zarejestrowano 3734 oferty, z czego 586 przeznaczonych zostało do 
dofinansowania. Ostatecznie jednak 10 podmiotów zrezygnowało, co daje liczbę 576 
dofinansowanych projektów. Stanowi to 15% spośród wszystkich złożonych ofert. 
             W 2011 r. zarejestrowano 4074 oferty, z czego 565 przeznaczonych zostało do 
dofinansowania. Ostatecznie jednak 6 podmiotów zrezygnowało, co daje liczbę 559 
dofinansowanych projektów. Stanowi to 13,7% pośród wszystkich złożonych ofert. 
 
Wykres 7. Oferty dofinansowane i niedofinansowane w ramach FIO 2005-2011 
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Porównanie liczby wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach Programu 
FIO w latach 2005-2007 r. wskazuje na coroczny wzrost liczby złożonych wniosków. 
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Szczególnie zauważalny jest ok. 70% wzrost liczby złożonych wniosków pomiędzy 
2006 a 2007 r., znacznie większy niż pomiędzy 2005 a 2006 r. Należy jednak 
podkreślić, że w 2005 r. odbyły się dwa odrębne konkursy w ramach Programu FIO, 
zaś analizy dotyczące tego roku odnoszą się do łącznej liczby projektów złożonych  
(w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2006 złożono 251 wniosków więcej niż  
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 już na pewno w 2007 r., był instrumentem znanym w środowisku pozarządowym, 
którego zasady i procedury zostały rozpowszechnione wśród potencjalnych 
beneficjentów.  

W roku 2008 złożono o 32%., czyli 933 wnioski mniej niż  
w 2007 r. Rok 2009 liczba złożonych ofert wzrosła do 3087. Daje to wzrost  
w stosunku do 2008 r. o ok. 57%. Rok 2010 przyniósł dalszy wzrost liczby złożonych 
ofert do  3734, czyli o 634 wnioski więcej. 

W roku 2011 liczba złożonych w konkursie PO FIO ofert wyniosła 4074. 
Odsetek wniosków dofinansowanych w roku 2005 był identyczny jak w roku 

2006 oraz 2008 i wyniósł 43%. Z kolei odsetek wniosków dofinansowanych w latach 
2007, 2009 i 2010 jest znacznie niższy i wynosi odpowiednio 26%, 28% i 15%.       
W roku 2011 odsetek ofert dofinansowanych był jeszcze niższy niż w roku 
poprzednim i wyniósł 13,7%. Wynika to z faktu, iż środki na dofinansowanie 
projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r. zostały pomniejszone o 
zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich i trzyletnich, a w 2009, 
2010 i 2011 dwuletnich. Dodatkowo niższy odsetek dofinansowanych projektów w 
latach 2007, 2009, 2010 i 2011 wynika z pewnością z większej liczby 
zarejestrowanych wniosków, aniżeli miało to miejsce w latach poprzednich. 
 

4.2. 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 możliwość istniała w 2005 r. (możliwe było 
otrzymanie dotacji na zadanie realizowane w latach 2005-2006  
lub 2005-2007) oraz w 2006 r. (możliwe 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 złożone  
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.  

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 budżecie FIO 2007 na drugie 
transze projektów dwuletnich i trzecie transze projektów trzyletnich. 

Wszystkie projekty dofinansowane w 2007 i 2008 r., były działaniami wyłącznie 
jednorocznymi, czyli przeznaczonymi do wykonania w okresie do końca określonego 
roku kalendarzowego. 
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W 2009 r. umożliwiono ponownie ubieganie się o dofinansowanie także na 
działania dwuletnie. Spośród wszystkich dofinansowanych, 635 (75%) to projekty 
jednoroczne, natomiast 215 ofert (25%) dotyczyło działań dwuletnich.  

W 2010 r. podmioty uprawione mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów 
jednorocznych i dwuletnich. Spośród wszystkich dofinansowanych 417 ( 72% ) to 
projekty jednoroczne, natomiast 159 wniosków ( 28% ) dwuletnie. 

Także w roku 2011 r. podmioty uprawione mogły ubiegać się o dofinansowanie 
projektów jednorocznych i dwuletnich. Spośród wszystkich dofinansowanych 396      
( 71% ) to projekty jednoroczne, natomiast 161 wniosków ( 29% ) dwuletnie. 

 
Wyżej opisaną sytuację prezentuje poniższy wykres oraz tabela. 

Wykres 8. Ilość ofert dofinansowanych w ramach Programu FIO w latach 2005-
2011 – podział ze względu na czas trwania projektu 

 
 

Tabela 7. Program FIO w latach 2005-2011 – podział ze względu na czas trwania 
projektu 
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1 roczny 610 97% 437 60% 746 100% 842 100% 635 75% 417 72% 396 71% 

2 letni 11 2% 297 40%     215 25% 159 28% 161 29% 

3 letni 5 1%        

ŁĄCZNIE 626 100% 734 100% 746 100% 842 100% 850 100% 576 100% 557 100% 
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4.3. Obszary (2005-2008) oraz Priorytety (2009-2011),  
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 pożytku 
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 możliwość realizacji projektu w kilku obszarach jednocześnie. W latach 
2006-2008 organizacje mogły realizować zadania tylko w ramach jednego obszaru. 

Od 2009 r. organizacje mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech 
priorytetów wsparcia, które odzwierciedlają szczegółowe cele PO FIO 2009-2013. 

 

Wykres 9. Projekty dofinansowane w ramach FIO 2005-2011 – udział obszarów 
(2005-2010) oraz priorytetów wsparcia (2009-2011) 

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

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

W 2009 i 2010 r. najwięcej projektów realizowano w ramach pierwszego 
priorytetu, natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszył się priorytet 4. 
Identyczna tendencja występowała w roku 2011. 

 

4.4. Projekty w latach 2005-2011 
4.4.1.    Liczba złożonych ofert w podziale na województwa 
W latach 2006-2011 najwięcej ofert złożonych o dofinansowanie było  

w województwie mazowieckim. Z mniejszym udziałem wszystkich ofert, ale 
niezmiennie w czołówce, znajdują się województwa: dolnośląskie, małopolskie, 
śląskie i wielkopolskie. Najmniej projektów zgłoszonych do konkursu FIO pochodzi  
z województw: opolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. 
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Jedną z przyczyn różnicujących zainteresowanie Programem Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich jest liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w danym 
rejonie Polski.  
Tabela 8. Odsetek i liczba złożonych ofert w ramach FIO 2006-2011 – podział ze 
względu na województwa 

  

FIO 2006 
Ogółem 

wniosków: 
1703 

FIO 2007 
Ogółem 

wniosków: 
2898 

 FIO 2008 
 Ogółem 

ofert: 
  1935 

 FIO 2009 
Ogółem 

ofert: 
  3087 

FIO 2010   
Ogółem 

ofert:  
 3734 

FIO 2011 
Ogółem 

ofert: 
4074 

DL 10% (166) 10% (281) – 8% (165)  10% (296)  8%(314)  10% (391)  

KP 3% (53) 4% (110)   4% (80)  – 4% (126) – 4%(149) – 3%(140)  

LU 5% (80) 5% (149) – 6% (113)  6% (199) – 6%(239) – 7%(282)  

LB 2% (37) 2% (72)   – 2% (39)   – 2% (64)   – 3%(102)  2%(99)  

ŁD 5% (83) 4% (130)  4% (88)   – 4% (125)  – 4%(166) – 5%(221)  

MP 8% (131) 7% (210)  8% (150)   9% (264)   9%(322) – 9%(366) – 

MZ 26% (442) 22% (609)  20% (401)  21% (633)  18%(689)  18%(722) – 

OP 1% (14) 1% (34)   – 1% (17)   – 1% (42)   – 1%(56) – 2%(72)  

PK 6% (99) 7% (191)  6% (127)  7% (202)  7%(273) – 6%(255)  

PL 2% (45) 3% (85)    4% (71)   3% (105)  3%(129) – 3%(115) – 

PM 6% (108) 8% (219)  7% (139)  6% (183)  6%(225) – 5%(209)  

ŚL 8% (135) 8% (231) – 9% (175)  9% (277) – 9%(326) – 9%(363) – 

ŚK 4% (68) 3% (78)   3% (51)  – 2% (67)    2%(93) – 2%(77) – 

WM 4% (70) 5% (148)  5% (101) – 5% (153) – 5%(198) – 5%(221) – 

WP 7% (115) 8% (234)  9% (168)  8% (241)  8%(317) – 8%(310) – 

ZP 3% (57) 4% (117)  4% (80)  – 4% (110) – 4%(136) – 5%(184)  

       
 

 - wzrost odsetka złożonych ofert w porównaniu z rokiem poprzednim 
 - spadek odsetka złożonych ofert w porównaniu z rokiem poprzednim 
–  - bez zmian 

 

4.4.2. Odsetek ofert dofinansowanych w ramach FIO w 
podziale na województwa 

Liczba składanych ofert 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 2011 r. – 17%). Następne w kolejności znajdują się województwa: 
małopolskie i wielkopolskie. Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają województwa 
lubuskie, świętokrzyskie oraz opolskie. 

Procentowy udział projektów z danego województwa w ogólnej liczbie 
dofinansowanych działań zależy przede wszystkim od liczby złożonych ofert. 
Tabela 9. Odsetek dofinansowanych ofert w ramach FIO 2005-2011 – podział ze 
względu na województwa 

  

FIO 
2005 

Ogółem 

wnioskó

FIO 
2006 

Ogółem 

wnioskó

FIO 
2007 

Ogółem 

wnioskó

FIO 
2008 

Ogółem 

ofert 

FIO 
2009 

Ogółem 

ofert 

FIO 
2010 

Ogółem 

ofert 

FIO 
2011 

Ogółem 

ofert 
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w: 627 w 734 w 746  842  850  576 559 

dolnośląskie 11% 11% – 8%  9%  9%  – 9%  – 8% 

kujawsko-
pomorskie 

2% 3%  4%  4%  – 4%  – 4%  – 3% 

lubelskie 4% 5%  5%  – 6%  6%  – 10%  7% 

lubuskie 2% 3%  1%  2%   3%  3% – 2% 

łódzkie 5% 6%  6%  – 4%  4%  – 3%          3%– 

małopolskie 8% 7%  7%  – 9%  8%  11%  12% 

mazowieckie 29% 24% 22%  21%  19%  15%  17% 

opolskie 0% 1%  1%  – 1%  – 1%  – 2% 2% – 

podkarpackie 5% 7%  7%  – 6%  8%  7%    8% 

podlaskie 3% 2%  3%  4%  4%  – 3%  3%– 

pomorskie 5% 6%  9%  7%  5%  5% –  4% 

śląskie 9% 7%  7%  – 9%  9%  – 8% 8%– 

świętokrzyskie 2% 5%  3%  2%  3%  3% – 2% 

warmińsko-

mazurskie 
4% 3%  5%  5%  – 5%  – 5% – 6% 

wielkopolskie 7% 7%  – 8%  8%  – 8%  – 9% 9%– 

zachodniopomorskie 4% 3%  4%  3%   4%   3% 4% 

 - wzrost odsetka złożonych ofert w porównaniu z rokiem poprzednim 
 - spadek odsetka złożonych ofert w porównaniu z rokiem poprzednim 
–  - bez zmian 

 

Tabela nr 9. przedstawia odsetek ofert dofinansowanych w latach 2005-2011 
w podziale na województwa. Powyższa ilustracja danych umożliwia obserwację 
tendencji i dynamiki działań w konkursie FIO w danym województwie. 

Niestety obok najbardziej aktywnych społecznie województw (mazowieckie, 
dolnośląskie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie), wskazać można na niski poziom 
działań organizacji pozarządowych na terenie województw: lubuskiego, opolskiego 
oraz świętokrzyskiego. Na tych ostatnich obszarach w latach 2005-2011 występuje 
wyraźna stagnacja w zakresie liczby zgłaszanych i realizowanych projektów. 

Poniżej, na mapach konturowych, przedstawiono rozkład terytorialny ofert 
dofinansowanych w poszczególnych województwach, według następującego 
schematu: 
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liczba ofert dofinansowanych w danym województwie 
 

odsetek ofert dofinansowanych w danym województwie wśród 
wszystkich ofert dofinansowanych 

 

łączna kwota przekazana na realizację projektów w danym 
województwie 

 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2. FIO 2007: liczba wniosków, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 
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Mapa 3. FIO 2008: liczba ofert, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 
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Mapa 4. FIO 2009: liczba ofert, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 5. FIO 2010: liczba ofert, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 
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Mapa 6. FIO 2011: liczba ofert, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 

 
 

4.5. Zależności pomiędzy liczbą ofert złożonych  
a liczbą ofert dofinansowanych FIO w latach 2006-
2011 – podział na województwa 

W poniższym podrozdziale ukazana została zależność między liczbą ofert 
złożonych 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 złożonych  
i dofinansowanych wniosków pochodziła z województwa mazowieckiego. Kolejne 
wśród najliczniejszych były województwa: dolnośląskie, małopolskie, śląskie  
i wielkopolskie.  

Najmniej złożonych i przeznaczonych do realizacji projektów występowało  
w województwie opolskim. 

Biorąc pod uwagę odsetek wniosków dofinansowanych wśród wszystkich 
złożonych, 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%).  
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Tabela 10. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2006 – podział ze względu na województwo 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2006  
ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba wniosków 

złożonych 
liczba wniosków 
dofinansowanych 

odsetek wniosków 
dofinansowanych wśród 

złożonych 

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% 

 
Wykres 10. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2006 – 
podział ze względu na województwa 
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FIO 2007 
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 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 niż  
u poprzednika, a jednocześnie równie liczny, charakteryzuje województwo 
pomorskie. W grupie o dużej liczbie projektów znajdują się również województwa: 
wielkopolskie i śląskie. 

Najmniej złożonych i dofinansowanych działań pochodziło z województw: 
świętokrzyskiego, lubuskiego i opolskiego. 

Wedle odsetka wniosków dofinansowanych wśród wszystkich złożonych można 
wskazać na województwa najskuteczniejszej ubiegające się o wsparcie. Należą 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 złożonej ilości wniosków 
dofinansowano w województwach: dolnośląskim (21%), opolskim (18%) i lubuskim 
(17%). 

 
Tabela 11. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2007 – podział ze względu na województwo 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2007  

ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba wniosków 

złożonych 

liczba wniosków 

dofinansowanych 

odsetek wniosków 
dofinansowanych 

wśród złożonych 

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% 
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Wykres 11. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2007 – 
podział ze względu na województwa 
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FIO 2008 

Największa liczba ofert została złożona i dofinansowana  
w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim  
i małopolskim. Najmniej reprezentowane były następujące regiony: świętokrzyski, 
lubuski i opolski.  

Największy odsetek ofert dofinansowanych pośród wszystkich złożonych 
osiągnęły województwa: lubuskie (54%), małopolskie (49%) i dolnośląskie (48%). 
Najsłabiej w tym zestawieniu wypadły województwa: świętokrzyskie (37%) i opolskie 
(35%). 
 
Tabela 12. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2008 – podział ze względu na województwa 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2008  
ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba ofert 

złożonych 

liczba ofert 

dofinansowanych 

odsetek ofert 
dofinansowanych 

wśród złożonych 

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% 
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zachodniopomorskie 80 31 39% 

podlaskie 71 30 42% 

świętokrzyskie 51 19 37% 

lubuskie 39 21 54% 

opolskie 17 6 35% 

Łącznie 1965 842 43% 

 
Wykres 12. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2008 – podział 
ze względu na województwa 

6

19

21

30

31

31

36

40

48

51

60

65

74

75

79

176

17

39

51

71

80

80

88

101

113

127

139

150

165

168

175

401

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

OP

ŚK

LS

PL

KP

ZP

ŁD

WM

LB

PK

PM

WP

MP

ŚL

DŚ

MZ

złożone (łącznie 1965)

dof inansowane (łącznie 842)

SKRÓTY WOJEWÓDZTW:
OP - opolskie
LS - lubuskie
ŚK - świętokrzyskie
PL - podlaskie
ZP - zachodniopomorskie
KP - kujawsko-pomorskie
ŁD - łódzkie
WM - warmińsko-mazurskie
LB - lubelskie
PK - podkarpackie
PM - pomorskie
MP - małopolskie
DŚ - dolnośląskie
WP - wielkopolskie
ŚL - śląskie
MZ - mazowieckie

 
 

FIO 2009 
W 2009 roku, tak jak w poprzednich latach, najwięcej ofert złożonych oraz 

dofinansowanych zostało w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajęły 
województwa: dolnośląskie, śląskie, małopolskie oraz wielkopolskie. Najmniej 
projektów złożono i dofinansowano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim 
oraz opolskim. 

Największy odsetek ofert dofinansowanych pośród wszystkich złożonych 
osiągnęły województwa: lubuskie (39%), świętokrzyskie (36%) i podkarpackie 
(48%). Najsłabiej natomiast wypadły województwa: dolnośląskie, pomorskie oraz 
łódzkie (po 25%). 
 
Tabela 13. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2009 – podział ze względu na województwa 

LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2009 

ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba ofert 

złożonych 

liczba ofert 

dofinansowanych 

odsetek ofert 

dofinansowanych 
wśród złożonych 

mazowieckie 633 165 26% 
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dolnośląskie 296 75 25% 

śląskie 277 74 27% 

małopolskie 264 71 27% 

wielkopolskie 241 65 27% 

podkarpackie 202 67 33% 

lubelskie 199 54 27% 

pomorskie 183 45 25% 

warmińsko-mazurskie 153 45 29% 

kujawsko-pomorskie 126 33 26% 

łódzkie 125 31 25% 

zachodniopomorskie 110 35 32% 

podlaskie 105 30 29% 

świętokrzyskie 67 24 36% 

lubuskie 64 25 39% 

opolskie 42 11 26% 

Łącznie 3087 850 27% 
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złożone (łącznie 3087)

dof inansowane (łącznie 850)

SKRÓTY WOJEWÓDZTW:
MZ - mazowieckie
DŚ - dolnośląskie
ŚL - śląskie
MP - małopolskie
WP - wielkopolskie
PK - podkarpackie
LB - lubelskie
PM - pomorskie
WM - warmińsko-mazurskie
KP - kujawsko-pomorskie
ŁD - łódzkie
ZP - zachodniopomorskie
PL - podlaskie
ŚK - świętokrzyskie
LS - lubuskie
OP - opolskie

 
FIO 2010 

W 2010 roku, tak jak w poprzednich latach, najwięcej ofert złożonych oraz 
dofinansowanych zostało w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajęły 
województwa: śląskie, małopolskie oraz wielkopolskie. Najmniej projektów złożono i 
dofinansowano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim oraz opolskim. 

Największy odsetek ofert dofinansowanych pośród wszystkich złożonych 
osiągnęły województwa: lubelskie (23%), opolskie (21%) i małopolskie (20%). 
Najsłabiej natomiast wypadły województwa: mazowieckie, śląskie oraz pomorskie (po 
13%). 
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Tabela 16. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2010 – podział ze względu na województwa 

 

 

LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2010  
ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba ofert 
złożonych 

liczba ofert 
dofinansowanych 

odsetek ofert 
dofinansowanych 
wśród złożonych 

mazowieckie 689 88 13% 

śląskie 326 44 13% 

wielkopolskie 317 52 16% 

dolnośląskie 314 53 17% 

małopolskie 322 63 20% 

pomorskie 225 29 13% 

podkarpackie 273 40 15% 

lubelskie 239 56  23% 

warmińsko-mazurskie 198 30 15% 

łódzkie 166 17 10% 

kujawsko-pomorskie 149 22 15% 

zachodniopomorskie 136 19 14% 

podlaskie 129 16 12% 

świętokrzyskie 93 16 17% 

lubuskie 102 19 19% 

opolskie 56 12  21% 

Łącznie 3734 576 15% 

 
  

Wykres 16. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2010 – podział 
ze względu na województwa 

12

16

19

16

19

22

17

30

29

56

40

53

52

63

44

88

56

93

102

129

136

149

166

198

225

239

273

314

317

322

326

689

0 100 200 300 400 500 600 700 800

OP

ŚK

LS

PL

ZP

KP

ŁD

WM

PM

LB

PK

DŚ

WP

MP

ŚL

MZ

LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH PO FIO 2010
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO

zlożone (łącznie 3734)
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SKRÓTY WOJEWÓDZTW:
MZ - mazowieckie
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WP - wielkopolskie
PK - podkarpackie
PM - pomorskie
ŁD - łódzkie
LB - lubelskie
ŚK - świętokrzyskie
WM - warmińsko - mazurskie
ZP - zachodniopomorskie
KP - kujawsko - pomorskie
LS - lubuskie
PL - podlaskie
OP - opolskie

 
 
 

FIO 2011 
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W 2011 roku, tak jak w poprzednich latach, najwięcej ofert złożonych oraz 
dofinansowanych zostało w województwie mazowieckim. Kolejne miejsca zajęły 
województwa: małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie i dolnośląskie. Najmniej 
projektów złożono i dofinansowano w województwach: opolskim, lubuskim oraz 
świętokrzyskim.  

 
Tabela 17. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  
w ramach FIO 2011 – podział ze względu na województwa 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2011 

ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba wniosków 

złożonych 

liczba wniosków 

dofinansowanych 

odsetek wniosków 

dofinansowanych 

wśród złożonych 

dolnośląskie 398 46 12% 

kujawsko-pomorskie 142 17 12% 

lubelskie 284 41 14% 

lubuskie 100 13 13% 

łódzkie 221 18 8% 

małopolskie 369 66 18% 

mazowieckie 740 98 13% 

opolskie 72 11 15% 

podkarpackie 257 45 18% 

podlaskie 115 18 16% 

pomorskie 212 23 11% 

śląskie 365 44 12% 

świętokrzyskie 77 13 17% 

warmińsko-mazurskie 222 36 16% 

wielkopolskie 314 50 16% 

zachodniopomorskie 186 20 11% 

Łącznie 4074 559 14% 
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Wykres 17. Liczba ofert złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2011 – podział 
ze względu na województwa 

 
W przypadku 3 projektów realizowanych w formule oferty wspólnej zostały one przypisane 
do województwa, w którym działa organizacja wiodąca w danym projekcie, czyli otrzymująca  
dominującą część środków z dotacji.  Są to projekty realizowane w województwach: 
dolnośląskim i opolskim, łódzkim i mazowieckim oraz mazowieckim i łódzkim. 

 

4.6. Forma prawna podmiotów, które otrzymały 
dofinansowanie 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku 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, a także spółdzielnie socjalne. Poniższe zestawienie 
pokazuje rozkład ofert w oparciu o kryterium formy prawnej funkcjonowania danych 
podmiotów. 
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Wykres 18. Odsetek dofinansowanych ofert w ramach FIO 2005-2011 – forma 
beneficjentów 

 
 

 
Najpowszechniejszymi formami mieszczącymi się w tych ramach są 

stowarzyszenia i fundacje. Ich rozkład oscyluje wokół stałych wartości 69-75% dla 
stowarzyszeń i około 20% dla fundacji. 
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