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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 
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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-

2009 dokumentów Zasady przyznawania i rozliczania dotacji (…), w których opisano 

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

wniosków w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich oceniania (określono 

również kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku). Dokumenty były 

upublicznianie 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 zaplanowano 62,75 mln 

zł, z tego 2,51 mln zł na obsługę techniczną programu. 

 

1.3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu FIO były: 

 organizacje pozarządowe; 

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

ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej  

w sferze zadań publicznych). 

http://www.pozytek.gov.pl/
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Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie 

realizacji zadania w ramach FIO były: 

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

ust. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje 

pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem 

jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (z zastrzeżeniem 

ppkt. a, b i c ww. artykułu), a także fundacje utworzone przez partie 

polityczne oraz kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego. 

 

1.4. Obszary (2005-2008) oraz Priorytety (2009)   
wsparcia 

 

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 
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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. 

 

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 wsparcia 

 

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  
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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. 

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. 

 

1.5. 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  

2006-2009 – po jednym. Każdy konkurs składał się z następujących etapów: 
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1. ogłoszenie konkursu i zarejestrowanie wniosków, 

2. ocena formalna, 

3. ocena merytoryczna, 

4. rozstrzygnięcie konkursu – przyznanie dofinansowania przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej. 

 

1.6. Procedura oceny wniosków 

Procedura oceny wniosku przewidywała dwa etapy:  

 ocenę formalną; 

 ocenę merytoryczną.  

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 merytoryczną 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 przedstawiana była Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do 

akceptacji. 

  

1.7. 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; 

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

projektu. 



 

13 

 

  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 r. – dwuletnich (na lata 2009-2010). 
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ROZDZIAŁ II.  

KONKURS FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  

2009 
 

2.1. Środki na realizację FIO 2009 

W 2009 r. ustalono, iż Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dysponować będzie 

kwotą 62.750.000 zł., z czego 60.240.000 zł przeznaczono na dotacje, a 2.510.000 zł 

na pomoc techniczną. Po dokonaniu zmian w planie budżetowym FIO 2009, na 

dotacje wyasygnowano kwotę w wysokości 60 596 622 zł, natomiast na pomoc 

techniczną zabezpieczono 2.153.378 zł (365.000 zł dla Departamentu Pożytku 

Publicznego, 1.788.378 zł dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich). Ostatecznie 

jednak organizacje wykorzystały dotacje w kwocie 60.317.125,75 zł, natomiast koszt 

pomocy technicznej wyniósł 1.936.892,08 zł (263.679,76 zł na działania w ramach 

Departamentu Pożytku Publicznego oraz 1.673.212,32 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 2009 ukazało się  

w dniu 20 lutego 2009 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 28 marca  

2008 r. 

W dniu rozpoczęcia konkursu, na stronie internetowej www.pozytek.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 wsparcia 

Priorytety wsparcia przytoczone zostały już we wcześniejszej części niniejszego 

opracowania. Poniższa tabela zawiera wyszczególnione obszary, wraz z ich 

syntetycznym opisem. 
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Tabela 1. Priorytety i obszary wsparcia realizowane w ramach konkursu FIO 2009 

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 

praw dziecka 

Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego 

rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości 

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 
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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 

funkcji rodziny 

Kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie 

wzorców życia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna 

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  
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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  

w środowiskach 

lokalnych 

Inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej 

repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia 

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 



 

18 

 

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 

 

 

2.4. Liczba wniosków zarejestrowanych oraz 

dofinansowanych 

W 2009 r., w ramach FIO, zarejestrowanych zostało 3087 wniosków, z czego 

144 nie spełniło wymogów formalnych.  

Ocenie merytorycznej zostały poddane 2943 wnioski. Spośród nich: 

 861 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie 

pozytywnie, przeznaczonych do dofinansowania; 

 1942 wniosków znalazło się na liście wniosków ocenionych merytorycznie 

pozytywnie, niedofinansowanych;  
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 140 na liście wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie. 

Jedenaście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie, zrezygnowało  

z realizacji zadania. Zgodnie z tym, ostateczna liczba dofinansowanych projektów  

w roku 2009 wyniosła 850. Jest to 28% spośród wszystkich złożonych wniosków. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dofinansował wszystkie projekty, ocenione 

merytorycznie pozytywnie w przedziale 104 – 219 punktów, w zależności od 

priorytetu.  

 

Wykres 1. Odsetek wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych spośród 

wszystkich złożonych w 2009 r. 

72%
2237 

wniosków

28%

850 wniosków

niedofinansowane dofinansowane

 

 

2.5. FIO 2009 – dofinansowanie i obszary działań  

w statystyce 

2.5.1. FIO 2009 – 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.  
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Tabela 2. Liczba wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2009 – podział na 

obszary 

Priorytet 1 2 3 4 

Liczba  

dofinansowanych 

wniosków 

328 183 288 51 

O
b

s
z
a

ry
/

 

L
ic

z
b

a
 w

n
io

s
k

ó
w

 

1.1 40 2.1 146 3.1 15 4.1 49 

1.2 13 2.2 37 3.2 129 4.2 2 

1.3 27   3.3 8  

1.4 7   3.4 3 

1.5 2  3.5 4 

1.6 1 3.6 33 

1.7 12 3.7 10 

1.8 98 3.8 37 

1.9 22 3.9 2 

1.10 84 3.10 0 

1.11 22 3.11 2 

 3.12 5 

3.13 40 

3.14 0 

 

Następna tabela (tabela 3.) przedstawia udział kwot poszczególnych 

priorytetów oraz obszarów w ogólnej kwocie dotacji. Zestawienie to ukazuje trzy 

rodzaje kwot. Pierwsza z nich jest wartością wnioskowaną przez beneficjenta  

w dokumentacji konkursowej, złożonej do dnia 28. kwietnia 2009 r. włącznie. Kolejna 

to zestawienie kwot zawartych w liście rankingowej rozstrzygającej konkurs FIO. 

Trzecia kwota to środki przekazane beneficjentom na realizację zadań. Celem takiego 

zestawienia jest ukazanie tendencji i funkcjonowania konkursu FIO. 

Niestety nie wszystkie organizacje uzyskują pełną, wnioskowaną kwotę dotacji 

zawartą we wniosku. Niemniej mechanizm taki, podyktowany również praktyką 

działań organizacji pozarządowych (m. in. brak ostrych wycen dóbr i usług), 

umożliwia sfinansowanie większej liczby projektów. 

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. 
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Tabela 3. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 – kwoty dotacji w podziale na 

priorytety i obszary wsparcia 

Obszar wsparcia Wnioskowana kwota 

Dofinansowanie 

przyznane w ramach 

FIO 2009 - lista 

rankingowa 

Kwota z umowy 

Priorytet 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

1.1 3 283 297,34 zł 3 103 229,00 zł 3 178 879,00 zł 

1.2 1 171 722,00 zł 1 148 377,00 zł 1 148 377,00 zł 

1.3 2 039 792,28 zł 1 891 759,00 zł 1 891 758,85 zł 

1.4 741 540,00 zł 741 540,00 zł 741 540,00 zł 

1.5 188 520,03 zł 188 520,00 zł 185 898,27 zł 

1.6 178 624,00 zł 178 624,00 zł 178 624,00 zł 

1.7 1 057 882,04 zł 926 636,00 zł 926 536,00 zł 

1.8 6 263 295,11 zł 5 632 495,50 zł 5 623 050,46 zł 

1.9 1 640 429,22 zł 1 513 459,00 zł 1 509 759,00 zł 

1.10 4 826 251,06 zł 4 624 997,00 zł 4 617 384,55 zł 

1.11 1 914 777,14 zł 1 709 567,00 zł 1 708 717,00 zł 

Suma: 23 306 130,22 zł 21 659 203,50 zł 21 710 524,13 zł 

Procent całkowitej 

kwoty dotacji: 35,68% 35,96% 35,99% 

Priorytet 2. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie 

2.1 11 223 957,73 zł 10 040 863,00 zł 9 981 087,33 zł 

2.2 2 482 632,30 zł 2 220 655,00 zł 2 215 520,40 zł 

Suma: 13 706 590,00 zł 12 261 518,00 zł 12 196 607,73 zł 

Procent całkowitej 

kwoty dotacji: 20,98% 20,36% 20,22% 

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne 

3.1 1 248 766,09 zł 1 074 786,00 zł 1 175 136,00 zł 

3.2 11 267 469,20 zł 10 653 346,54 zł 10 652 081,54 zł 

3.3 916 392,11 zł 832 828,00 zł 832 828,00 zł 

3.4 233 890,00 zł 209 590,00 zł 209 590,00 zł 

3.5 465 381,02 zł 343 381,00 zł 343 381,00 zł 

3.6 1 903 580,39 zł 1 792 565,00 zł 1 787 865,00 zł 

3.7 669 159,00 zł 633 609,00 zł 633 609,00 zł 

3.8 3 280 620,47 zł 3 198 759,00 zł 3 197 223,00 zł 

3.9 102 269,00 zł 102 269,00 zł 102 269,00 zł 

3.10 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.11 91 140,00 zł 88 570,00 zł 88 570,00 zł 

3.12 457 232,00 zł 357 936,00 zł 364 739,00 zł 

3.13 3 590 423,28 zł 3 425 193,00 zł 3 425 193,00 zł 

3.14 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Suma: 24 226 322,56 zł 22 712 832,00 zł 22 812 484,54 zł 

Procent całkowitej 37,09% 37,70% 37,82% 
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Obszar wsparcia Wnioskowana kwota 

Dofinansowanie 

przyznane w ramach 

FIO 2009 - lista 

rankingowa 

Kwota z umowy 

kwoty dotacji: 

Priorytet 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

4.1 3 966 513,72 zł 3 500 501,00 zł 3 495 429,35 zł 

4.2 113 916,00 zł 102 080,00 zł 102 080,00 zł 

Suma: 4 080 429,72 zł 3 602 581,00 zł 3 597 509,35 zł 

Procent całkowitej 

kwoty dotacji: 6,25% 5,98% 5,97% 

SUMA: 65 319 472,53 zł 60 236 135,04 zł 60 317 125,75 zł 

% 100% 100% 100% 

 

Powyższe kwoty dotyczą ustaleń wydatków związanych z wdrażaniem 

określonych projektów. W przypadku nie wydania wszystkich środków finansowych 

podmioty zobligowane są do zwrócenia nadwyżki.  

W ramach umów przekazano 60.317.125,75 zł z czego organizacje 

wykorzystały 60.123.661,43 zł (fundacje: 15.262.297,27 zł, stowarzyszenia: 

40.866.892,55 zł, inne podmioty: 3.994.471,61 zł), co stanowiło 99,2% planowanego 

budżetu. Różnica została zwrócona do budżetu państwa. W ramach środków 

przekazanych na obsługę techniczną FIO 2009 – 2.153.378 zł, wykorzystano 

1.936.892,08 zł (suma środków dla MPiPS i CRZL).  

 

2.5.2. FIO 2009 – podział dofinansowanych wniosków ze 

względu na priorytety wsparcia 

W ramach FIO 2009 zrealizowano 850 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. 
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Wykres 2. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 –  podział na priorytety 

39% 21% 34% 6%

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

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 850 wniosków

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4
 

 

Najwięcej dofinansowanych wniosków (39%) dotyczyło zadań realizowanych 

w ramach priorytetu nr 1. Najmniej projektów przeprowadzonych zostało 

w priorytecie nr 4 (6%). 

 

Priorytet 1. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne 

Spośród priorytetu nr 1 najliczniej reprezentowany był obszar 1.8 skupiający 

się na Pielęgnowaniu tożsamości narodowej i kulturowej (98 wniosków; 29,9% liczby 

dofinansowanych wniosków priorytetu nr 1; kwota dotacji 5.623.050,46 zł).  

Drugie, pod względem liczebności, były projekty z obszaru 1.10 dotyczące 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym (84 wnioski; 

25,6%; 4.617.384,55 zł). Następne były działania z obszaru nr 1.1 Kształtowanie 

wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym 

(40 wniosków; 12,2%; 3.178.879,00 zł).  

Najmniej projektów otrzymało dofinansowanie w obszarach 1.5 Ochrona praw 

konsumenta (2 wnioski; 0,6%; 185.898,27 zł) oraz 1.6 Zwiększenie dostępu do 

informacji publicznej (1 wniosek; 0,3%; 178.624,00 zł). 

Na realizację projektów z priorytetu nr 1 wyasygnowano niewiele poniżej 36% 

kwoty przeznaczonej na dotacje FIO 2009, czyli ponad 21,7 mln zł. 
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Wykres 3. Procentowy udział obszarów wsparcia w Priorytecie nr 1 

12,2%
1.1

4,0%
1.2

8,2%
1.3

2,1%
1.40,6%

1.5

0,3%
1.6

3,7%
1.7

29,9%
1.8

6,7%
1.9

25,6%
1.10

6,7%
1.11

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 328 wniosków

1.1 - Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym

1.2 - Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych

1.3 - Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego

1.4 - Ochrona i upowszechnianie praw dziecka

1.5 - Ochrona praw konsumenta

1.6 - Zwiększenie dostępu do informacji publicznej

1.7 - Aktywizacja kobiet w życiu publicznym

1.8 - Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej

1.9 - Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

1.10 - Upowszechnianie kultury f izycznej i sportu w środowisku lokalnym

1.11 - Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego

 

 

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 (146 wniosków; 79,8% liczby dofinansowanych wniosków 

priorytetu nr 2; kwota dotacji 9.981.087,33 zł). Najmniej wniosków w tym priorytecie 

dofinansowano w ramach obszaru 2.2 Wolontariat w organizacjach pozarządowych 

(37 wniosków; 20,2%; 2.215.520,40 zł).   

Na sfinansowanie projektów w tym priorytecie przekazano nieco ponad 20% 

kwoty przeznaczonej na FIO 2009, co daje ponad 12 mln zł. 
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Wykres 4. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 2 

79,8%

20,2%

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 183 wnioski

2.1 - Rozwój potencjału organizacji pozarządowych

2.2 - Wolontariat w organizacjach pozarządowych

 

 

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne 

Spośród 288 wniosków dofinansowanych w priorytecie nr 3, prawie połowa 

dotyczyła obszaru 3.2 Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży (129 wniosków; 

44,8% liczby dofinansowanych wniosków priorytetu 3.; kwota dotacji 10.652.081,88 

zł). Kolejnymi grupami, pod względem liczebności wniosków, były projekty  

z obszarów: 3.13 Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka 

społeczna (40 wniosków; 13,9%; 3.425.193,00 zł), 3.8 Integracja i aktywizacja osób 

niepełnosprawnych (37 wniosków; 12,8%; 3.197.223,00 zł) oraz 3.6 Aktywizacja 

ludzi starych, integracja międzypokoleniowa (33 wnioski; 11,5%; 1.787.865,00 zł). 

Mniej licznie reprezentowane były działania m.in. w ramach obszaru nr 3.4 

Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych (3 wnioski; 1%; 

209.590,00 zł), 3.9 Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób 

represjonowanych (2 wnioski; 0,7%; 102.269,00 zł) i 3.11 Integracja i aktywizacja 

zawodowa cudzoziemców (2 wnioski; 0,7%; 88.570,00 zł). 

Dofinansowania nie otrzymały żadne wnioski z obszaru 3.10 Integracja 

repatriantów w środowiskach lokalnych oraz 3.14 Inicjatywy na rzecz udzielania 

pomocy humanitarnej. 

Realizacja projektów priorytetu nr 3 wymagała przekazania ponad 37% 

środków finansowych FIO 2009, czyli niewiele poniżej 23 mln zł. 
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Wykres 5. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 3 
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13,9%
3.13
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OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 288 wniosków

3.1 - Wspieranie podstawowych funkcji rodziny

3.2 - Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży

3.3 - Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych

3.4 - Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych

3.5 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

3.6 - Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa

3.7 - Promocja zdrowia

3.8 - Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych

3.9 - Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych

3.10 - Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych

3.11 - Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców

3.12 - Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską

3.13 - Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna

3.14 - Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej

 

Priorytet 4. Rozwój przedsiębiorczości społecznej 

W ramach priorytetu nr 4 można było składać wnioski w dwóch obszarach 

wsparcia. Ogromną część projektów zrealizowanych zostało w obszarze 4.1 

Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego  

(49 wniosków; 96,1% liczby dofinansowanych wniosków priorytetu nr 4; kwota 

dotacji 3.495.429,35 zł). Niewielki procent dofinansowanych wniosków dotyczył 

obszaru 4.2 Wolontariat pracowniczy (2 wnioski; 3,9%; 102.080,00 zł) 
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Przekazana dotacja na realizację przytoczonych obszarów wyniosła niecałe 6% 

środków finansowych na FIO 2009, czyli ponad 3,5 mln zł. 

Wykres 6. Procentowy udział obszarów wsparcia Priorytetu nr 4 

96,1%

3,9%

OGÓŁEM DOFINANSOWANYCH: 52 wnioski

4.1 - Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego

4.2 - Wolontariat pracowniczy

 

 

2.5.3. FIO 2009 – podział dofinansowanych wniosków ze 

względu na miejsce prowadzonej działalności przez 

beneficjenta 

 

W ramach konkursu FIO 2009 dofinansowano 850 wniosków. Ogromna 

większość (676 podmiotów; 80%) beneficjentów funkcjonuje i prowadzi swoją 

działalność na terenach miast. Pozostała część (174 podmiotów; 20%) stowarzyszeń, 

fundacji oraz innych organizacji ma swoją siedzibę na obszarach wiejskich. 
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Wykres 7. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 – miejsce prowadzonej 

działalności przez beneficjenta 
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2.5.4. Dofinansowane wnioski – podział na województwa 

Najwięcej wniosków zostało dofinansowanych w województwie mazowieckim 

(165 wniosków, stanowiących 19% wszystkich projektów). Na kolejnych miejscach 

znalazły się województwa: dolnośląskie oraz śląskie (odpowiednio 75 i 74 wnioski, 

stanowiące po 9% wszystkich wniosków). 

Najmniej projektów zostało zrealizowanych w województwach: lubuskim, 

świętokrzyskim i opolskim (odpowiednio 25, 24 i 11 wniosków, stanowiących kolejno 

3%, 3% i 1% dofinansowanych działań). 
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Tabela 4. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 – podział na województwa 

Województwo 
Liczba 

wniosków 

Odsetek 
wszystkich 

wniosków 

Kwota przekazanych 
środków na realizację 

projektów 

mazowieckie 165 19% 15 111 110,80 zł 

dolnośląskie 75 9% 4 614 814,60 zł 

śląskie 74 9% 4 746 271,60 zł 

małopolskie 71 8% 5 984 099,27 zł 

podkarpackie 67 8% 4 215 415,00 zł 

wielkopolskie 65 8% 4 230 387,00 zł 

lubelskie 54 6% 3 856 223,00 zł 

pomorskie 45 5% 2 339 083,96 zł 

warmińsko-mazurskie 45 5% 2 869 970,57 zł 

zachodniopomorskie 35 4% 2 761 521,00 zł 

kujawsko-pomorskie 33 4% 1 542 841,00 zł 

łódzkie 31 4% 2 203 744,95 zł 

podlaskie 30 4% 1 628 731,00 zł 

lubuskie 25 3% 1 714 468,00 zł 

świętokrzyskie 24 3% 1 742 494,00 zł 

opolskie 11 1% 755 950,00 zł 

ŁĄCZNIE 850 100% 60 317 125,75 zł 

 

 

2.5.5.   Dofinansowane wnioski – podział na miejscowości 

Największa liczba dofinansowanych wniosków (131) dotyczyła organizacji  

działających w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Kraków (33). Kolejne 

miejsca zajęły: Wrocław (23), Łódź (21), Lublin (16), Przemyśl (15), Poznań (14) 

oraz Białystok i Rzeszów (po 12).  

Szczegółowe dane dotyczące miejscowości i dofinansowanych tam projektów 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 5. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 – miejscowości i liczba 

wniosków, które otrzymały dotację 

Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 

wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Aniołowo warmińsko-mazurskie 1 Banie zachodniopomorskie 1 

Baranów wielkopolskie 1 Bartoszyce warmińsko-mazurskie 1 

Berezka podkarpackie 1 Białobrzegi mazowieckie 1 

Białystok podlaskie 12 Bielawa dolnośląskie 2 

Bieliny świętokrzyskie 1 Bielsko-Biała śląskie 5 

Biłgoraj lubelskie 2 Biskupice śląskie 1 

Błażowa podkarpackie 1 Błonie mazowieckie 1 

Bodzentyn świętokrzyskie 1 Bogatynia dolnośląskie 1 

Bojanów podkarpackie 1 Bolechowice Małopolskie 1 

Borkowice mazowieckie 1 Borne Sulinowo zachodniopomorskie 1 

Bralin wielkopolskie 1 Braniewo warmińsko-mazurskie 1 

Brusy pomorskie 2 Brzeg Dolny dolnośląskie 1 

Brzeszcze małopolskie 1 Brzostek podkarpackie 1 

Brzozowo kujawsko-pomorskie 1 Brzozów podkarpackie 1 

Brzozówka kujawsko-pomorskie 1 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 5 

Bytom śląskie 1 Chełm lubelskie 3 

Chełmiec małopolskie 1 Chełmno kujawsko-pomorskie 1 

Chełmsko Śląskie dolnośląskie 1 Chmielinko wielkopolskie 1 

Chocianów dolnośląskie 1 Chociwel zachodniopomorskie 1 

Chocz wielkopolskie 1 Chocznia małopolskie 1 

Chojnice pomorskie 1 Chorzów śląskie 5 

Chrzanów małopolskie 5 Ciechocinek kujawsko-pomorskie 1 

Cieszyn śląskie 3 Cynków śląskie 1 

Czaplinek zachodniopomorskie 1 Czarnia mazowieckie 1 

Czarnków wielkopolskie 1 Czeszewo wielkopolskie 1 

Częstochowa śląskie 10 Daleszyce świętokrzyskie 1 

Darłowo zachodniopomorskie 1 Dąbrowa świętokrzyskie 1 

Debrzno pomorskie 1 Dębica podkarpackie 1 

Długobór warmińsko-mazurskie 1 Dobczyce małopolskie 1 

Dobre Miasto warmińsko-mazurskie 1 Dobrzyca wielkopolskie 1 

Drawno zachodniopomorskie 1 Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie 1 

Drzonków lubuskie 1 Dzierżoniów dolnośląskie 3 

Dziwnów zachodniopomorskie 1 Elbląg warmińsko-mazurskie 6 

Ełk warmińsko-mazurskie 2 Gady warmińsko-mazurskie 1 

Garbów lubelskie 1 Garwolin mazowieckie 2 

Gdańsk pomorskie 9 Giżycko warmińsko-mazurskie 5 

Glinik podkarpackie 1 Gliwice śląskie 3 

Głogów dolnośląskie 4 Gniew pomorskie 1 

Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie 2 Gorlice małopolskie 2 

Gorzów Wielkopolski lubuskie 3 Gostyń wielkopolskie 2 

Grabów nad Prosną wielkopolskie 1 Grajwo warmińsko-mazurskie 1 

Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 2 Grzebienisko wielkopolskie 1 

Gwoździec podkarpackie 1 Hajnówka podlaskie 1 

Hrebenne lubelskie 1 Iłowa lubuskie 1 

Inowrocław kujawsko-pomorskie 2 Izabelin mazowieckie 1 

Janków Przygodzki wielkopolskie 1 Janowice Wielkie dolnośląskie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 

wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Janów Lubelski lubelskie 1 Jarocin wielkopolskie 1 

Jarosław podkarpackie 1 Jasło podkarpackie 1 

Jastrzębie Zdrój śląskie 5 Jaśkowice Legnickie dolnośląskie 1 

Jaworzno śląskie 1 Jelenia Góra dolnośląskie 1 

Jeżowe podkarpackie 1 Jordanów małopolskie 2 

Kalisz wielkopolskie 3 Kamienna Góra dolnośląskie 1 

Kamień Krajeński kujawsko-pomorskie 1 Kamionka lubelskie 1 

Kartuzy pomorskie 1 Kaszyce podkarpackie 1 

Katowice śląskie 10 Kępice pomorskie 1 

Kęsowo kujawsko-pomorskie 1 Kętrzyn warmińsko-mazurskie 1 

Kielce świętokrzyskie 10 Klucze małopolskie 1 

Kłodawa wielkopolskie 1 Kłodzko dolnośląskie 1 

Kobylanka małopolskie 2 Koczała pomorskie 1 

Kolbudy pomorskie 1 Kolonia warmińsko-mazurskie 1 

Kolonia Kuryły podlaskie 1 Koło wielkopolskie 1 

Kołobrzeg zachodniopomorskie 1 Komorów podkarpackie 1 

Konarzyny pomorskie 1 Konin wielkopolskie 4 

Konopnica łódzkie 1 Końskie świętokrzyskie 1 

Końskowola lubelskie 1 Kopce podlaskie 1 

Kormanice podkarpackie 1 Kosówka podlaskie 1 

Kostrza dolnośląskie 1 Koszalin zachodniopomorskie 6 

Kościelisko małopolskie 1 Kościerzyna pomorskie 1 

Kożuchów lubuskie 1 Kraków małopolskie 33 

Kraśnik lubelskie 2 Krosno podkarpackie 3 

Krośnice dolnośląskie 1 Krotoszyce dolnośląskie 2 

Krotoszyn wielkopolskie 1 Krynica małopolskie 1 

Krzesk-Królowa Niwa mazowieckie 3 Kujakowice Górne opolskie 1 

Kwidzyn pomorskie 1 Laski podkarpackie 1 

Lasowice Wielkie pomorskie 1 Lądek wielkopolskie 2 

Legnica dolnośląskie 4 Lesko podkarpackie 3 

Leśna Podlaska lubelskie 1 Leżajsk podkarpackie 2 

Lębork pomorskie 1 Liniewo pomorskie 1 

Lipie śląskie 1 Liwa warmińsko-mazurskie 1 

Lubań dolnośląskie 1 Lubartów lubelskie 1 

Lubawa warmińsko-mazurskie 1 Lubin dolnośląskie 1 

Lublin lubelskie 16 Lubliniec śląskie 1 

Lutol Mokry lubuskie 1 Lutowiska podkarpackie 1 

Łazy śląskie 1 Łąck mazowieckie 1 

Łążek Garncarski lubelskie 1 Łęczna lubelskie 2 

Łęczyca łódzkie 1 Łobez zachodniopomorskie 1 

Łomża podlaskie 1 Łopuszka Mała podkarpackie 1 

Łódź łódzkie 21 Łuków lubelskie 1 

Maluszyn łódzkie 1 Marcinowice dolnośląskie 1 

Marianowo zachodniopomorskie 1 Markowa podkarpackie 1 

Miechów małopolskie 1 Miejsce Piastowe podkarpackie 1 

Mielec podkarpackie 2 Mielnica Duża wielkopolskie 1 

Mikołajki warmińsko-mazurskie 1 Milicz dolnośląskie 1 

Miłakowo warmińsko-mazurskie 1 Miłków dolnośląskie 1 

Miłoradzice dolnośląskie 1 Miodnica lubuskie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 

wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Mszana Górna małopolskie 1 Mściwojów dolnośląskie 2 

Mysłakowice dolnośląskie 1 Mysłowice śląskie 1 

Myszków śląskie 1 Nidzica warmińsko-mazurskie 2 

Niedrzwica Kościelna lubelskie 1 Niedźwiedź lubelskie 1 

Nisko podkarpackie 1 Nowe Miasteczko lubuskie 1 

Nowe Skalmierzyce wielkopolskie 1 Nowogród kujawsko-pomorskie 1 

Nowy Dwór Gdański pomorskie 2 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 
mazowieckie 1 

Nowy Sącz małopolskie 2 Nowy Targ małopolskie 1 

Olecko warmińsko-mazurskie 1 Olkusz małopolskie 1 

Olsztyn warmińsko-mazurskie 5 Oława dolnośląskie 1 

Opole opolskie 4 Orneta warmińsko-mazurskie 1 

Ornontowice śląskie 1 Osice pomorskie 1 

Osiedle Niewiadów łódzkie 1 
Ostrowiec 

Świętokrzyski 
świętokrzyskie 1 

Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 2 Ostrówek lubelskie 1 

Oświęcim małopolskie 3 Ożarów Mazowiecki mazowieckie 1 

Pakosław wielkopolskie 1 Pakosławice opolskie 1 

Pakość kujawsko-pomorskie 1 Pamiętowo kujawsko-pomorskie 1 

Pasłęk warmińsko-mazurskie 1 Pelplin pomorskie 1 

Piaski wielkopolskie 1 Piekoszów świętokrzyskie 1 

Pielgrzymka dolnośląskie 1 Pilawa mazowieckie 1 

Piła mazowieckie 4 Plecewice mazowieckie 1 

Pleszew wielkopolskie 3 Płock mazowieckie 2 

Polanowice opolskie 1 Police zachodniopomorskie 2 

Porąbka śląskie 1 Potworów mazowieckie 1 

Poznań wielkopolskie 14 Prochowice dolnośląskie 1 

Przecznica dolnośląskie 1 Przełazy lubuskie 1 

Przemyśl podkarpackie 15 Przylep lubuskie 1 

Puławy lubelskie 1 Raciborowice małopolskie 1 

Racibórz śląski 2 Raciechowice małopolskie 1 

Racławice podkarpackie 1 Radlin śląskie 1 

Radłów opolskie 1 Radom mazowieckie 5 

Radzanów mazowieckie 1 Radzyń Podlaski lubelskie 1 

Raszków wielkopolskie 1 Rdziostów małopolskie 1 

Reńska Wieś opolskie 1 Rogóźnia podkarpackie 1 

Ropa małopolskie 1 Ruda Śląska śląskie 3 

Rudnik nad Sanem podkarpackie 1 Rudniki opolskie 1 

Rumia pomorskie 1 Rutkowo mazowieckie 1 

Rybnik śląskie 3 Rzeszów podkarpackie 12 

Samborzec świętokrzyskie 1 Sanok podkarpackie 1 

Sejny podlaskie 1 Sianów zachodniopomorskie 2 

Siary małopolskie 1 Siedlce mazowieckie 1 

Sieniawa podkarpackie 1 Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie 1 

Skierniewice łódzkie 4 Skrzydłów śląskie 1 

Słońsk lubuskie 1 Słupca wielkopolskie 2 

Słupsk pomorskie 7 Sokółka podlaskie 2 

Sopot pomorskie 2 Sośnia podlaskie 1 

Starachowice świętokrzyskie 2 Starkowa Huta pomorskie 1 
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Miejscowość Województwo 
Liczba 

wniosków 
Miejscowość Województwo 

Liczba 

wniosków 

►    ►    ►    ►    ► 

Stary Sącz małopolskie 1 Stary Zamość lubelskie 1 

Stoczek Łukowski lubelskie 1 Strękowa Góra podlaskie 1 

Strzelin dolnośląskie 2 Sucha Koszalińska zachodniopomorskie 1 

Sułkowice małopolskie 1 Suwałki podlaskie 4 

Szamocin wielkopolskie 1 Szczawnica małopolskie 1 

Szczawno-Zdrój dolnośląskie 1 Szczecin zachodniopomorskie 8 

Szczytno warmińsko-mazurskie 1 Szydłowo wielkopolskie 1 

Szypliszki podlaskie 1 Świdnica dolnośląskie 1 

Świebodzin lubuskie 1 Świecie nad Osą kujawsko-pomorskie 1 

Świętajno warmińsko-mazurskie 2 Świnice Warckie łódzkie 1 

Tarnobrzeg podkarpackie 1 Tarnowskie Góry śląskie 2 

Tarnów małopolskie 1 Terespol lubelskie 1 

Tomaszów Lubelski lubelskie 1 Toruń kujawsko-pomorskie 10 

Turek wielkopolskie 1 Unikowo warmińsko-mazurskie 1 

Unisław kujawsko-pomorskie 1 Ustka pomorskie 1 

Walga wielkopolskie 1 Walim dolnośląskie 1 

Wałbrzych dolnośląskie 4 Wałcz zachodniopomorskie 2 

Wandzin pomorskie 1 Waplewo warmińsko-mazurskie 1 

Warka mazowieckie 1 Warszawa mazowieckie 131 

Wągrowiec wielkopolskie 1 Wąwolnica lubelskie 2 

Węgorzewo warmińsko-mazurskie 2 Węsiory pomorskie 1 

Wieliczka małopolskie 1 Wierzchosławice kujawsko-pomorskie 2 

Więcbork kujawsko-pomorskie 1 Wilkowice śląskie 1 

Winnica mazowieckie 1 Wisznice lubelskie 2 

Wiśniowa podkarpackie 1 Witkowo wielkopolskie 1 

Wrocław dolnośląskie 23 Wtórek wielkopolskie 1 

Wysin pomorskie 2 Wysoka opolskie 1 

Wysokie 

Mazowieckie 
podlaskie 1 Zabrze śląskie 1 

Zagórzany małopolskie 1 Zakliczyn małopolskie 2 

Zalasowa małopolskie 1 Zalesie podkarpackie 1 

Zamarski śląskie 1 Zamość lubelskie 6 

Zawadówka lubelskie 1 Zawady podlaskie 1 

Zawiercie Śląskie 2 Zgierz łódzkie 1 

Zgorzelec dolnośląskie 2 Zielona Góra lubuskie 10 

Zielonka mazowieckie 1 Złotoryja dolnośląskie 1 

Żabi Róg warmińsko-mazurskie 1 Żagań lubuskie 1 

Żary lubuskie 1 Żydowo wielkopolskie 1 

Żyrardów mazowieckie 2 Żywiec śląskie 2 

 

2.5.6.   Forma prawna beneficjentów 

Zgodnie z przytaczaną wcześniej definicją i wymogami konkursu FIO, jego 

beneficjentami mogą być tylko określone podmioty.  
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Projekty w ramach FIO 2009 zostały zrealizowane w dominującej liczbie przez 

stowarzyszenia. Tę formę prawną reprezentowały 623 podmioty (73%). Kolejne 175 

wniosków (21%) zostało dofinansowanych fundacjom. Natomiast 52 projekty (6%) 

zostały podjęte przez inne podmioty (w tym 10 realizowanych było przez spółdzielnie 

socjalne). 

Wykres 8. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2009 – forma prawna 

beneficjentów 

73% 21% 6%

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

Stowarzyszenie Fundacja Inne
 

 
 

2.6.  FIO 2009 – kryteria strategiczne w procedurze 

przyznawania dotacji 

  
W 2009 r. PO FIO realizowany był na podstawie dokumentu „Zasady 

przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w 2009 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 2009 r. przyznanie 

spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości maksymalnie 20 

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 dla każdego z Priorytetów. Spełnienie 

danego kryterium skutkowało przyznaniem dodatkowej liczby punktów na etapie 

oceny merytorycznej (10 pkt. za jedno kryterium), w systemie „zero-jedynkowym”,  

tj. 0 pkt. lub 10 pkt. 

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą kryteria strategiczne obowiązujące  

w 2009 r.: 
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Tabela 6. Kryteria strategiczne w 2009 r. 

Priorytety 

I kryterium strategiczne  

(identyczne dla każdego  

z Priorytetów) 

II kryterium strategiczne  

(inne dla poszczególnych 

Priorytetów) 

10 pkt. 10 pkt. 

Priorytet I. Aktywni 

świadomi obywatele, 

aktywne wspólnoty lokalnej 

Organizacja założona po  

1 stycznia 2007 i wnioskująca  

o nie więcej niż 100 tys. zł. 

Projekt realizowany przez 

organizację mającą swoją 

siedzibę w gminie poniżej 100 

tys. mieszkańców 

Priorytet II. Sprawne 

organizacje pozarządowe w 

dobrym państwie 

Organizacja założona po  

1 stycznia 2007 i wnioskująca  

o nie więcej niż 100 tys. zł. 

Projekt realizowany przez 

organizację mającą swoją 

siedzibę w województwie o 

niskim uczestnictwie NGO, tj. w 

województwach 

ŚWIĘTOKRZYSKIM lub 

LUBUSKIM1 

Priorytet III. Integracja i 

aktywizacja społeczna, 

zabezpieczenie społeczne 

Organizacja założona po  

1 stycznia 2007 i wnioskująca  

o nie więcej niż 100 tys. zł. 

Projekt adresowany jest do 

dzieci i młodzieży do 18 roku 

życia lub osób po 60 roku życia. 

Priorytet IV. Rozwój 

przedsiębiorczości 

społecznej 

Organizacja założona po  

1 stycznia 2007 i wnioskująca  

o nie więcej niż 100 tys. zł. 

Projekt realizowany przez 

organizację mającą swoją 

siedzibę w województwie o 

wysokim wskaźniku zagrożenia 

ubóstwem, tj. w 

województwach 

ŚWIĘTOKRZYSKIM lub 

LUBELSKIM2 

 

Spełnianie przez wniosek kryteriów strategicznych oceniane było przez 

ekspertów na etapie oceny merytorycznej wniosku.  

                                                           

 

1
 Województwa zostały wskazane na podstawie danych własnych MPiPS (liczba projektów 

dofinansowanych w ramach FIO 2007-2008) oraz REGON (liczba podmiotów trzeciego sektora  

w podziale na województwa w liczbach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  

w 2007 r.). 

2
 Województwa zostały wskazane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego: 

województwa o najwyższym wskaźniku zagrożenia ubóstwem (Warunki życia ludności Polski  

w latach 2004-2005, GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2007). 
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Wśród złożonych wniosków ponad połowa (58,4%) spełniała przynajmniej 

jedno z kryteriów strategicznych (tabela 7.). W zależności od priorytetu, odsetek ten 

wahał się między 21,9% (priorytet 4) a 64,5% (priorytet 3). 

Jeśli chodzi o dofinansowane wnioski, w większości spełniały jedno lub dwa 

kryteria strategiczne. Zwłaszcza w priorytecie 3. 91,5% dofinansowanych wniosków 

spełniało minimum jedno kryterium strategiczne.  
 

Tabela 7. Liczba i odsetek wniosków złożonych i dofinansowanych, które spełniały 

kryteria strategiczne (jedno lub dwa) 

  

Zarejestrowane 

wnioski 

Spełnianie kryterium/ 

kryteriów wśród 

zarejestrowanych 

Dofinansowane 

wnioski 

Spełnianie kryterium/ 

kryteriów wśród 

dofinansowanych 

Priorytet 1 1094 634 58,0% 327 250 76,5% 

Priorytet 2 242 66 27,3% 189 58 30,7% 

Priorytet 3 1687 1088 64,5% 282 258 91,5% 

Priorytet 4 64 14 21,9% 52 14 26,9% 

ŁĄCZNIE 3087 1802 58,4% 850 580 68,2% 

 

   

  Tabela nr 8. przedstawia szczegółowy rozkład wniosków ze względu na 

spełnienie obu lub jednego z kryteriów. Jak widać wnioski, zarejestrowane  

i dofinansowane, częściej spełniały drugie kryterium (odpowiednio 39,3% i 40,0%) 

niż pierwsze (odpowiednio 6,6% i 10,7%). Projekty objęte dotacją i spełniające dwa 

kryteria to ponad 17% wszystkich dofinansowanych wniosków. 
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Tabela 8. Liczba i odsetek wniosków, które spełniały tylko pierwsze, tylko drugie lub oba kryteria 

  Zarejestrowane Dofinansowane 

  

Ile spełniało tylko 

pierwsze kryterium 

Ile spełniało tylko 

drugie kryterium 

Ile spełniało 

dwa kryteria 

Ile spełniało tylko 

pierwsze kryterium 

Ile spełniało tylko 

drugie kryterium 

Ile spełniało  

dwa kryteria 

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

Priorytet 1 79 7,2% 415 37,9% 140 12,8% 32 9,8% 155 47,5% 63 19,3% 

Priorytet 2 43 17,8% 19 7,9% 4 1,7% 37 19,7% 17 9,0% 4 2,1% 

Priorytet 3 74 4,4% 776 46,0% 238 14,1% 13 4,6% 165 58,7% 80 28,5% 

Priorytet 4 9 14,1% 2 3,1% 3 4,7% 9 17,3% 2 3,8% 3 5,8% 

ŁĄCZNIE 205 6,6% 1212 39,3% 385 12,5% 91 10,7% 339 40,0% 150 17,7% 
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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 

programowymi3, 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. Marcin Komosa – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

3. Adam Kułanowski – Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Strona samorządowa: 

1. Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni (Związek Miast Polskich), 

2.   Kazimierz Kotowski – Starosta Opatowski (Związek Powiatów Polskich), 

3.  Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP. 

Strona pozarządowa: 

1. Łucja Andrzejczyk – Polski Czerwony Krzyż, 

2. Agnieszka Frąckowiak – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 

3. Ks. Sławomir Grześniak – Caritas Diecezji Kaliskiej, 

                                                           

 

3
 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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4. Piotr Masłowski – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,   

5. Katarzyna Sadło – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

6. Jacek Sutryk – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. 

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. 

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. W 2009 r. (27 października 2009 r.) odbyło się pierwsze, 

inauguracyjne posiedzenie Komitetu, podczas którego nastąpiło wręczenie aktów 

powołań na członków Komitetu, zaprezentowano informację na temat wdrażania PO 

FIO w 2009 r. oraz podjęto uchwałę, w sprawie zapisów kryteriów strategicznych PO 

FIO na 2010 r.  

 

 

3.2.   Ewaluacja PO FIO 

W 2009 r. zrealizowano dwa badania ewaluacyjne Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 
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1. Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009 r. 

Celem badania była ocena kryteriów wyboru projektów w PO FIO 2009 pod 

kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji Programu 

Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kolejnych latach jego 

funkcjonowania. Ocenie zostały poddane zarówno oceny eksperckie z bieżącej edycji 

konkursu, jak również same elementy systemu wyboru projektów (zasady 

przyznawania i rozliczania dotacji, formularz wniosku o dofinansowanie, karty oceny 

projektu oraz materiały dla ekspertów). 

 

2. Ocena adekwatności wskaźników założonych w Programie 

Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 

Celem ewaluacji było przeprowadzenie oceny adekwatności wyboru 

wskaźników założonych w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Badanie miało także na celu określenie propozycji alternatywnych wskaźników, które 

będą stanowić uzupełnienie dla wskaźników zatwierdzonych w dokumentach 

programowych PO FIO. 

 

 

3.3.   Informacja i promocja PO FIO4 

Według Planu Informacji i Promocji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2009-2013 na rok 2009, Instytucja Wdrażająca – Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich – odpowiedzialna była za przeprowadzenie w obrębie działań 

promocyjnych następujących zadań: 

1. Umieszczenie na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej baneru 

przekierowującego na zakładkę PO FIO w ramach www.pozytek.gov.pl; 

2. Przygotowanie materiałów promocyjnych z logo PO FIO; 

3. Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców; 

4. Opracowanie, publikacja i dystrybucja ulotki informacyjnej; 

5. Bieżąca publikacja on-line najważniejszych informacji dotyczących realizacji 

oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO FIO 2009; 

6. Przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów dofinansowanych projektów 

dotyczącego sprawozdawczości. 

 

                                                           

 

4
 Przedstawione informacje pochodzą z koocowego sprawozdania z realizacji działao promocyjnych Programu 

Operacyjnego  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jakie zostało przedłożone przez CRZL dla DPP MPiPS. 
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Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące podjętych 

działań. 

Ad. 1.  Umieszczenie na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej baneru  

przekierowującego na zakładkę PO FIO w ramach 

www.pozytek.gov.pl 

Na stronie internetowej pod adresem www.crzl.gov.pl został umieszczony 

baner, który przekierowuje użytkowników bezpośrednio na stronę 

www.pozytek.gov.pl, gdzie zamieszczone są wszystkie informacje istotne dla 

wnioskodawców oraz  dla organizacji, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji i 

otrzymały dofinansowanie do projektów w ramach PO FIO. 

 

Ad. 2.  Przygotowanie materiałów promocyjnych z logo PO FIO 

 

Wszystkie projekty materiałów promocyjnych, zgodnie z ww. Porozumieniem, 

zostały przedstawione Departamentowi Pożytku Publicznego.  

Po ostatecznej akceptacji ze strony DPP zostały wykonane na potrzeby 

promocji następujące materiały promocyjne: 

1. ulotka informacyjna, 

2. notatnik z długopisem, 

3. torby płócienne, 

4. jojo, 

5. otwieracz do kopert, 

6. kalendarz książkowy, 

7. kalendarz 3-dzielny ścienny z okienkiem, 

8. roll-up. 

Dystrybucja materiałów miała miejsce na spotkaniach informacyjnych 

dotyczących sprawozdawczości FIO na rok 2009, które odbyły się w 4 miastach 

Polski: 

 Lublinie,  

 Warszawie,  

 Poznaniu  

  Wrocławiu.  

 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał komplet materiałów: (torba 

płócienna, kalendarz ścienny, notatnik, ulotka oraz jojo). W sumie na spotkaniach 

rozprowadzonych zostało 222 kompletów materiałów promocyjnych. 

Prócz artykułów promocyjnych na spotkaniach były również rozdawane 

materiały szkoleniowe, opracowane na potrzeby spotkań informacyjnych, w postaci 

prezentacji oraz zasad sprawozdawczości  PO FIO.  
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150 sztuk kalendarzy książkowych zostało przekazanych do Departamentu 

Pożytku Publicznego, w celu ich rozdystrybuowania podczas konferencji 

zorganizowanej dla ekspertów, oceniających od strony merytorycznej złożone  

w ramach PO FIO wniosków.  

Ponadto część artykułów promocyjnych wraz z ulotkami informacyjnymi  

(ok. 100 sztuk) została rozdana podczas wyjazdów monitorujących stan realizacji 

projektów współfinansowanych z PO FIO, jakie odbyli członkowie Zespołu 

Zadaniowego ds. FIO na terenie całej Polski.  

 

Ad. 3.  Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców 

W związku z późnym terminem uruchomienia rezerwy celowej budżetu 

Państwa niemożliwe było przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców. 

 

Ad. 4.  Opracowanie, publikacja i dystrybucja ulotki informacyjnej 

W porozumieniu i przy akceptacji przez Departament Pożytku Publicznego 

treści oraz projektu graficznego, wykonana została ulotka informacyjna dotycząca 

zagadnień PO FIO. Zawiera ona ogólne informacje na temat Programu, m.in. o ilości 

środków przeznaczonych na program, o zakresie tematycznym, beneficjentach 

Programu. 

 

Ad. 5. Bieżąca publikacja on-line najważniejszych informacji dotyczących 

realizacji oraz rozliczania projektów realizowanych w ramach PO 

FIO 2009 

Na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego – 

www.pozytek.gov.pl – w zakładce FIO zamieszczane były wszystkie ważne 

informacje dotyczące realizacji PO FIO, m.in. informacja o wysyłce wiadomości do 

organizacji o przyznanej dotacji, uruchomieniu telefonu dyżurnego, organizowanych 

spotkaniach informacyjnych dotyczących sprawozdawczości. Ostatnią aktualizacją na 

stronie internetowej jest umieszczenie materiałów szkoleniowych, aby były one 

dostępne także dla tych organizacji, które nie mogły uczestniczy w spotkaniach 

osobiście. 
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Ad. 6.  Przeprowadzenie szkolenia dla realizatorów dofinansowanych 

projektów dotyczącego sprawozdawczości 

Spotkania informacyjne z zakresu sprawozdawczości projektów 

współfinansowanych z PO Funduszu Inicjatyw Obywatelskich były organizowane we 

współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego. 

Po uprzednim przeprowadzeniu ankiety badającej poziom zainteresowania 

organizacji pozarządowych udziałem w spotkaniu, wybrane zostały 4 miasta, w 

których przeprowadzono cykl spotkań. Odbyły się one w: 

- Lublinie dnia 8.12.2009 r.; 

- Warszawie dnia 14.12.2009 r.; 

- Poznaniu dnia 16.12.2009 r.; 

- Wrocławiu dnia 18.12.2009 r. 

Zainteresowanie udziałem w spotkaniach było bardzo duże. W sumie 

uczestniczyło w nich 222 przedstawicieli organizacji pozarządowych dofinansowanych 

w ramach PO FIO.   

Dofinansowane organizacje drogą elektroniczną otrzymały zaproszenia wraz  

z kartą zgłoszeniową. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu się 

na spotkanie decydowała kolejność zgłoszeń. Także drogą e-mailową każda  

z organizacji, która przesłała zgłoszenie, otrzymała potwierdzenie bądź informację  

o niezakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu. 

Każde ze spotkań podzielone było na trzy części.  

Pierwsza z nich obejmowała tematycznie zasady sporządzania sprawozdań  

z realizacji projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2009-2010. 

Druga przedstawiała najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach  

z realizacji projektów dofinansowanych ze środków PO FIO. 

Część trzecia miała formę panelu dyskusyjnego, w czasie którego uczestnicy 

mieli okazję zadać pytania prowadzącym spotkanie ekspertom i rozwiązać problemy, 

na jaki napotkali przy sporządzaniu sprawozdaniach FIO.  

Na każdym spotkaniu uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz 

promocyjne Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  
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ROZDZIAŁ IV. 

FIO 2005-2009 W LICZBACH 
 

4.1. Liczba wniosków zarejestrowanych i 

dofinansowanych w ramach Programu FIO  

2005-2009 

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, w Departamencie Pożytku Publicznego 

MPiPS 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 roku 2009 r. zarejestrowano 3087 wniosków, z czego 861 przeznaczonych 

zostało do dofinansowania. Ostatecznie jednak 11 podmiotów zrezygnowało, co daje 

liczbę 850 dofinansowanych projektów. Stanowi to 28% spośród wszystkich 

złożonych wniosków.  
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Wykres 9. Wnioski dofinansowane i niedofinansowane w ramach FIO 2005-2009 

57% 57%
74%

57%
72%

43% 43%
26%

43%
28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 FIO 2008 FIO 2009

dofinansowane niedofinansowane

OGÓŁEM ZŁOŻONYCH:

1452
wnioski

1965 
wniosków

1703
wnioski

2898
wniosków

3087 
wniosków

 

Porównanie liczby wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach Programu 

FIO w latach 2005-2007 r. wskazuje na coroczny wzrost liczby złożonych wniosków. 

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 nastąpił spadek liczby złożonych wniosków. W porównaniu  

z rokiem poprzednim spadek ten wyniósł ok. 32%., czyli 933 wnioski mniej niż  

w 2007 r.  

Rok 2009 obfitował w liczbę składanych wniosków (3087). Daje to wzrost  

w stosunku do 2008 r. o ok. 57%. Jest to także najwyższa liczba złożonych wniosków 

w historii funkcjonowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   

Odsetek wniosków dofinansowanych w roku 2005 był identyczny jak w roku 

2006 oraz 2008 i wyniósł 43%. Z kolei odsetek wniosków dofinansowanych w roku 

2007 i 2009 jest znacznie niższy i wynosi odpowiednio 26% i 28%. 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. Dodatkowo niższy odsetek dofinansowanych projektów w roku 2007 i 
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2009 wynika z pewnością z większej liczby zgłoszonych 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. 

W 2009 r. umożliwiono ponownie ubieganie się o dofinansowanie na działania 

dwuletnie. Spośród wszystkich dofinansowanych, 635 (75%) to projekty jednoroczne, 

natomiast 215 wniosków (25%) dotyczyło działań dwuletnich.  

Wyżej opisaną sytuację prezentuje poniższy wykres oraz tabela. 
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Wykres 10. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO w latach 

2005-2009 – podział ze względu na czas trwania projektu 
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Tabela 9. Program FIO w latach 2005-2009 – podział ze względu na czas trwania 

projektu 

Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach programu FIO w latach 2005-2009 

Podział ze względu na czas trwania projektu 
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1 roczny 610 97% 437 60% 746 100% 842 100% 635 75% 

2 letni 11 2% 297 40%     215 25% 

3 letni 5 1%     

ŁĄCZNIE     626 100% 734 100% 746 100% 842 100% 850 100% 
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4.3. Obszary (2005-2008) oraz Priorytety (2009),  

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 11. Wnioski dofinansowane w ramach FIO 2005-2009 – udział obszarów 

oraz priorytetów wsparcia 
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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 r. najwięcej projektów realizowano w ramach pierwszego priorytetu, 

natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszył się priorytet nr 4. 
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4.4. Projekty w latach 2005-2009  

4.4.1.    Liczba złożonych wniosków w podziale na 

województwa 

 

W latach 2006-2009 najwięcej wniosków złożonych o dofinansowanie było  

w województwie mazowieckim. Z mniejszym udziałem wszystkich wniosków, 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. 

Jedną z przyczyn różnicujących zainteresowanie Programem Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich jest liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w danym 

rejonie Polski.  

Tabela 10. Odsetek i liczba złożonych wniosków w ramach FIO 2006-2009 – podział 

ze względu na województwa 

   

   FIO 2006 
  Ogółem 

wniosków: 
1703 

   FIO 2007 
   Ogółem 

  wniosków:  
2898 

 FIO 2008 
 Ogółem 

 wniosków:  
1935 

FIO 2009 
Ogółem 

wniosków:  
3087 

dolnośląskie  10% (166) 10% (281) – 8% (165)  10% (296)  

kujawsko-pomorskie  3% (53) 4% (110)   4% (80)  – 4% (126) – 

lubelskie  5% (80) 5% (149) – 6% (113)  6% (199) – 

lubuskie  2% (37) 2% (72)   – 2% (39)   – 2% (64)   – 

łódzkie  5% (83) 4% (130)  4% (88)   – 4% (125)  – 

małopolskie  8% (131) 7% (210)  8% (150)   9% (264)   

mazowieckie  26% (442) 22% (609)  20% (401)  21% (633)  

opolskie  1% (14) 1% (34)   – 1% (17)   – 1% (42)   – 

podkarpackie  6% (99) 7% (191)  6% (127)  7% (202)  

podlaskie  2% (45) 3% (85)    4% (71)   3% (105)  

pomorskie  6% (108) 8% (219)  7% (139)  6% (183)  

śląskie  8% (135) 8% (231) – 9% (175)  9% (277) – 

świętokrzyskie  4% (68) 3% (78)   3% (51)  – 2% (67)    

warmińsko-mazurskie  4% (70) 5% (148)  5% (101) – 5% (153) – 

wielkopolskie  7% (115)  8% (234)  9% (168)  8% (241)  

zachodniopomorskie  3% (57) 4% (117)  4% (80)  – 4% (110) – 
 

 - wzrost odsetka złożonych wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim 

 - spadek odsetka złożonych wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim 

–  - bez zmian 
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4.4.2. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 

w podziale na województwa 

Liczba składanych wniosków przez podmioty działające na obszarze 

określonego terytorium przekłada się na liczbę projektów dofinansowanych  

i realizowanych.  

Niezmiennie największy udział w realizowanych projektach ma województwo 

mazowieckie (w 2009 r. – 19%). Następne w kolejności znajdują się województwa: 

dolnośląskie, śląskie, 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 wniosków. 

Tabela 11. Odsetek dofinansowanych wniosków w ramach FIO 2005-2009 – podział 

ze względu na województwa 

  

FIO 2005 

Ogółem 
wniosków: 

627 

FIO 2006 

Ogółem 
wniosków 

734 

FIO 2007 

Ogółem 
wniosków 

746 

FIO 2008 

Ogółem 
wniosków 

842 

FIO 2009 

Ogółem 
wniosków 

850 

dolnośląskie 11% 11% – 8%  9%  9%  – 

kujawsko-

pomorskie 2% 3%  4%  4%  – 4%  – 

lubelskie 4% 5%  5%  – 6%  6%  – 

lubuskie 2% 3%  1%   2%   3%  

łódzkie 5% 6%  6%  – 4%  4%  – 

małopolskie 8% 7%  7%  – 9%  8%   

mazowieckie 29% 24% 22%  21%  19%  

opolskie 0% 1%  1%  – 1%  – 1%  – 

podkarpackie 5% 7%  7%  – 6%  8%  

podlaskie 3% 2%  3%  4%  4%  – 

pomorskie 5% 6%  9%  7%  5%  

śląskie 9% 7%  7%  – 9%  9%  – 

świętokrzyskie 2% 5%  3%  2%  3%   

warmińsko-

mazurskie 4% 3%  5%  5%  – 5%  – 

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

zachodniopomorskie 4% 3%  4%  3%   4%   
 - wzrost odsetka złożonych wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim 

 - spadek odsetka złożonych wniosków w porównaniu z rokiem poprzednim 

–  - bez zmian 
 

Tabela nr 11. przedstawia odsetek wniosków dofinansowanych w latach 2005-

2009 w podziale na województwa. Powyższa ilustracja danych umożliwia obserwację 

tendencji i dynamiki działań w konkursie FIO w danym województwie. 
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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 2005-2009 występuje 

wyraźna stagnacja w zakresie liczby zgłaszanych i realizowanych projektów. 

Poniżej, na mapach konturowych, przedstawiono rozkład terytorialny 

wniosków dofinansowanych w poszczególnych województwach, według 

następującego schematu5: 

 

liczba wniosków dofinansowanych w danym województwie 

 

odsetek wniosków dofinansowanych w danym województwie wśród 
wszystkich wniosków dofinansowanych 

 

łączna kwota przekazana na realizację projektów w danym 
województwie 

 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

5 Szczegółowe dane dotyczące rozkładu wniosków dofinansowanych dostępne są za lata 2006-2009. 
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Mapa 2. FIO 2007: liczba wniosków, odsetek dofinansowanych i kwota dotacji 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Zależności pomiędzy liczbą wniosków złożonych  

a liczbą wniosków dofinansowanych FIO w latach 

2006-2009 – podział na województwa 

W poniższym podrozdziale ukazana została zależność między liczbą wniosków 

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. 

  

35   
4%   
2 761 521  zł   

45   
5%   
2   339   083,96 zł   

45   
5%   
2   869   970,57 zł   

33   
4%   
1   542 841zł   

25   
3%   
1   714 468 zł   

65   
8%   
4   230 387 zł   

 75   
 9%   
 4   614   814,60 zł   

165   
19 %   
15   111   110,80 zł   

31   
4%   
2   203   744,95 zł   

   30   
   4%   
   1   628 731 zł   

54   
6%   
3   856 223 zł              11   

        1%   
   755   950 zł   

           74   
         9%   
4   746   271,60 zł   

24   
3%   
1   742 494 zł   

  71   
  8%   
  5   984   099,27 zł   

67   
8%   
4  215 415  zł   



 

54 

 

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%).  

Tabela 12. 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% 
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Wykres 12. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2006 – 

podział ze względu na województwa 
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FIO 2007 

  

W 2007 roku najwięcej zgłoszonych i w późniejszej fazie dofinansowanych 

projektów pochodziło z województwa mazowieckiego. Drugie w kolejności pod 

względem ilości zgłoszeń i trzecie pod względem wyłonionych działań do realizacji 

znalazło się województwo dolnośląskie. Odwrotny stosunek wśród wniosków 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%). 
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Tabela 13. 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% 
 

Wykres 13. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2007 – 

podział ze względu na województwa 
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FIO 2008 

Największa liczba wniosków została złożona i dofinansowana  

w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim  

i małopolskim. Najmniej reprezentowane były następujące regiony: świętokrzyski, 

lubuski i opolski.  

Największy odsetek wniosków dofinansowanych pośród wszystkich złożonych 

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

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

(35%). 

Tabela 14. Liczba wniosków 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 wniosków 

złożonych 

liczba wniosków 

dofinansowanych 

odsetek wniosków 

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% 

zachodniopomorskie 80 31 39% 

podlaskie 71 30 42% 

świętokrzyskie 51 19 37% 

lubuskie 39 21 54% 

opolskie 17 6 35% 

Łącznie 1965 842 43% 
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Wykres 14. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2008 – 

podział ze względu na województwa 
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FIO 2009 

W 2009 roku, tak jak w poprzednich latach, najwięcej wniosków 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 wniosków dofinansowanych pośród wszystkich złożonych 

osiągnęły województwa: lubuskie (39%), świętokrzyskie (36%) i podkarpackie 

(48%). Najsłabiej natomiast wypadły województwa: dolnośląskie, pomorskie oraz 

łódzkie (po 25%). 
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Tabela 15. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych oraz ich odsetek  

w ramach FIO 2009 – podział ze względu na województwa 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2009 

ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

województwo 
liczba wniosków 

złożonych 

liczba wniosków 

dofinansowanych 

odsetek wniosków 

dofinansowanych 

wśród złożonych 

mazowieckie 633 165 26% 

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% 
 

Wykres 15. Liczba wniosków złożonych i dofinansowanych w ramach FIO 2009 – 

podział ze względu na województwa 
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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 wniosków w oparciu o kryterium formy prawnej funkcjonowania 

danych podmiotów. 

 

Wykres 16. Odsetek dofinansowanych wniosków w ramach FIO 2005-2009 – forma 

beneficjentów 
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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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