
Odpowiedzi na pytania 

                        

Nazwa organizacji                           

 

 

 

Zadane pytania oraz uzyskane odpowiedzi 

 
Komentarz DPP 

  

1.  Czy przedstawiona w Programie FIO komplementarność 

Programu z Europejskim Funduszem Społecznym jest korzystna dla 

rozwoju sektora? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplementarność FIO z 

EFS w formie uzupełniania 

się wsparcia z tych źródeł 

stanowi szansę dla rozwoju 

III sektora. FIO stanowi 

szansę dla mniejszych, 

lokalnych organizacji ze 

względu na łatwiejsze 

procedury ubiegania się o 

dotację. FIO będzie ponadto 

pozwalało na wsparcie 

działań nieobjętych przez 

EFS.   

  

Polskie Towarzystwo  

Stwardnienia Rozsianego 

 

Bardzo korzystna, pozwala na szerszy udział NGO w życiu społecznym. Dotyczy to 

właściwie wszystkich organizacji, zarówno małych jak i dużych co ma duże 

znaczenie dla ich rozwoju. 
 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 

 

 

Tak. Komplementarność FIO z EFS może wpływać pozytywnie na zwiększenie 

zatrudnienia oraz aktywizację społeczną w zakresie tworzenia własnych miejsc pracy. 

Może to pozytywnie wpłynąć na wzrost aktywności społecznej w obrębie sektora. 
 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

 

Wydaje się, że to korzystna sytuacja, gdy programy się uzupełniają. Niestety, 

dofinansowanie z EFS jest najczęściej poza zasięgiem małych organizacji, więc nie 

ma znaczenia komplementarność. 
 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

 

 

Trzeba tu wziąć pod uwagę w szczególności małe organizacje, które ze względu na 

brak doświadczenia mogą mieć problemy z przygotowaniem wniosku do EFS, a 

następnie z realizacją. 
 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Jest korzystna dla rozwoju sektora. 



  

 

Fundacja „Maraton” 

 

Naszym zdaniem komplementarność programu stanowi jedną z kluczowych zasad 

realizacji polityki wspólnotowej. Skutkować ona  może  wzmocnieniem 

podejmowanych działań w kontekście szerszego obszaru zaspokojenia potrzeb  - 

sektora jako takiego.  Definicja owych potrzeb [wspólnotowa] może okazać się 

korzystna choćby poprzez współpracę na poziomie wdrażania [np. pilotażowych 

projektów]. Wzmocnienia finansowego przedsięwzięć nie koniecznie „popularnych”, 

acz zapewniających ciągłość finansową dla tychże projektów. Tym samym program 

FIO niejako zostaje wzmocniony „ideologicznie” – co w konsekwencji winno 

sprzyjać ogólnej polityce względem postrzegania [programu] jako ważnego 

instrumentu sprzyjającego rozwiązywaniu problemów społecznych przy współudziale 

III sektora. 
 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

Na podstawie informacji, zawartych w Programie, jego komplementarność z EFS 

wydaje się być korzystna. 
 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

 

Komplementarność Programu z EFS zapewnia rozwój sektora, daje szanse na 

realizowanie programów o bardzo szerokim wachlarzu na doskonalenie działalności 

organizacji, zwiększanie kreatywności i poprawę wizerunku w społeczeństwie. 
 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

 

Działania Programu FIO nie pokrywają się bezpośrednio z obszarami objętymi 

wsparciem w ramach EFS co pozawala na realizowanie przedsięwzięć korzystnych 

dla rozwoju całego sektora. 
 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

 

Tak, ponieważ daje możliwość rozwoju III sektora w różnych sferach oraz 

równomiernego wsparcia różnych działań. 



Woli Skromowskiej 
 

 

Gmina Czarna Białostocka 

 

Tak, ponieważ wsparcie z EFS nakierowane jest na: 

- promowanie zatrudnienia 

- inwestowanie w edukację i uczenie się przez całe życie 

- promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem 

- wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 
 

 

Polska Fundacja 

Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego 

 

Zakres wsparcia organizacji pozarządowych realizowany w ramach Programu FIO 

jest tylko częściowo komplementarny z EFS. Program operacyjny dotyczący rozwoju 

kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia, właściwy 

dla EFS na lata 2014-2020 jako pierwszy cel wskazuje „Promowanie zatrudnienia i 

mobilności zawodowej”. Cel ten niemal w ogóle nie ma odniesienia w projekcie FIO. 

Warto zauważyć, że co setna organizacja pozarządowa w Polsce podejmuje 

inicjatywy na rzecz rynku pracy, aktywizacji zawodowej i pokrewne. W ostatnich 

latach 2% środków przekazywanych przez JST na realizację zadań publicznych w 

sferach pożytku publicznego skierowane było na działalność wspomagającą rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W kontekście najwyższego od lat 

poziomu bezrobocia 14,2% oraz wspomnianego, pierwszego celu EFS, wnioskujemy 

o rozważenie możliwości rozszerzenia katalogów obszarów wsparcia FIO o 

przedsięwzięcia odpowiadające na te wyzwania, np.: 

- podejmowanie inicjatyw na rzecz przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia, 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy  

- integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy (młodzież stanowi największy 

odsetek bezrobotnych) 

- modernizacja i wzmocnienie roli organizacji pozarządowych działających na rynku 

pracy i na jego rzecz. 
 

 

Polsko-Białoruska Izba 

 

Komplementarność FIO z EFS jest niezbędna. Uważamy za celowe i logiczne 



Handlowo-Przemysłowa 
 

rozwiązanie by Program FIO był komplementarny z Europejskim Funduszem 

Społecznym. 

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno - 

Kulturalne Venae Artis 
 

 

Zdecydowanie tak. 

 

 

Stowarzyszenie Żalno 
 

 

Tak. 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

 

Tak. 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Tak 
 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

 

Nie mam zdania. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 
 

 

Komplementarność Programu z EFS jest jak najbardziej korzystna dla sektora. 

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 

Brak ogólnego odniesienia do obszarów (częściowo występują tylko w celach): 

- aktywizacja  oraz wkluczanie do społeczności lokalnej osób zagrożonych 

marginalizacją ze względu na nieaktywny tryb życia zawodowego, 

- budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez zintensyfikowanie dostępu do 

nieodpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego oraz innowacyjne formy edukacji 



obywatelskiej dorosłych. 
 

 

Fundacja Piaskowy Smok Tak 
 

 

LKS "Orkan" Ostrzeszów 

 

Tak, jest korzystna, ponieważ należy objąć jak najszerszym zakresem wsparcia cały 

sektor społeczny. 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

Przedstawiona komplementarność jest korzystna dla rozwoju organizacji 

pozarządowych, ale tylko tych, które zakresem swojej działalności obejmują obszary 

wspierane przez EFS 
 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

 

 

Komplementarność programu PO FIO z EFS jest korzystna dla rozwoju sektora, 

natomiast ważne jest żeby PO FIO nie koncentrował się on tylko na zagadnieniach, 

które EFS podejmuje bardzo szeroko.  

Wartością główną PO FIO jest fakt, że daje on przestrzeń do realizacji projektów, 

które nigdy z EFSu nie otrzymałyby finansowania ze względu na bardzo animacyjny 

charakter i pracę ze społecznością lokalną.  
 

 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  
 

 

Naszym zdaniem zasada wzajemnego uzupełniania się jest jak najbardziej korzystna 

dla rozwoju NGO. 

 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 
 

 

Tak i powinna być kontynuowana 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

Tak, pod warunkiem nie powielania tych samych działań. 



Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Komplementarność Programu z EFS zapewnia rozwój sektora, daje szanse na 

zrealizowanie programu w bardzo szerokim wachlarzu na doskonalenie działalności 

organizacji, zwiększanie kreatywności i poprawianie wizerunku w społeczeństwie. 

 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

Tak. W naszej ocenie przedstawiona komplementarność jest korzystna dla rozwoju III 

sektora w Polsce. 

 

  

2. Czy trafnie zostały zdefiniowane cele FIO wskazujące na łączenie 

aktywności podmiotów III sektora z ich kompetencjami w zakresie 

realizowania zadań publicznych ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy respondenci 

uważają, że cele zostały 

sformułowane trafnie, a ich 

osiągnięcie przyczyni się do 

zwiększenia aktywności i 

kompetencji obywateli i 

organizacji III sektora. 

Rekomendacje wynikające z 

ewaluacji ex-ante Programu 

FIO mogą przyczynić się do 

zredefiniowania celu 

głównego i celów 

 

Polskie  

Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego 

 

Owszem, cele są jasne, ale w żadnej dotychczasowej edycji nie znalazły się  

zadania dotyczące prowadzenia kampanii społecznych. Zdajemy sobie sprawę, że  

są to przedsięwzięcia finansochłonne, jednak to kampanie społeczne  

kształtują świadomość społeczną. 
 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 
 

 

Tak 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

 

Tak, większość podmiotów III sektora tak czy tak musi takie kompetencje posiadać,  

realizuje bowiem zadania publiczne. 

 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

 

Tak. 
 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Trafnie zostały zdefiniowane cele FIO. 

 



 

Fundacja „Maraton” 

 

Program FIO [twórców / autorów] cechuje bardzo wysoki stopień sprawczy na 

każdym z poziomów ; zarówno kreowania jak i zarządzania wizualizacją potrzeb 

społecznych. Opinię tą stanowczo wyrażamy  na podstawie dotychczasowych 

obserwacji poprzez wzajemną współpracę.  Zatem zdefiniowane cele dookreślają w 

sposób klarowny / przejrzysty zarówno skalę  i zakres aktywności  po stronie III 

sektora, jak również potrzeby  społeczne / środowiskowe w tych obszarach. Myślę, że 

każdy z wymienionych jest wyznacznikiem / kierunkiem dla  Beneficjenta, który w 

danym obszarze się porusza. 
 

szczegółowych 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

Cele te zostały określone poprawnie i zrozumiale. Wydaje się jednak, że o trafności 

celów przesądzą w rzeczywistości rezultaty działań w ramach FIO w kolejnej 

(planowanej) perspektywie czasowej. 
 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 
 

 

Cele FIO zostały trafnie zdefiniowane. 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

Cele FIO zostały zdefiniowane trafnie. Osiągnięcie celu głównego, poprzez cele 

szczegółowe wskazujące na określone działania podmiotów III sektora, nie powinno 

stanowić problemu. 
 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Woli Skromowskiej 
 

 

Cele zostały bardzo trafnie sformułowane, na podstawie obserwacji w naszym 

środowisku, możemy stwierdzić, że są one tożsame z oczekiwaniami społecznymi, a 

każda organizacja znajdzie coś dla siebie, co jest jej bliskie i czemu będzie w stanie 

podołać. 

 

Gmina Czarna Białostocka 

 

Cele FIO wskazujące na łącznie aktywności podmiotów III sektora poprzez 

zwiększenie kreatywności i aktywności obywateli, współpracę instytucji publicznych 



z obywatelami, wzmocnienie integracji wpłyną na wzrost udziału obywateli i 

organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych. 
 

 

Polsko-Białoruska Izba 

Handlowo-Przemysłowa 
 

 

Trafne zdefiniowanie celów FIO. 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno - 

Kulturalne Venae Artis 
 

 

Tak. 

 

Stowarzyszenie Żalno 
 

 

Tak 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

 

Tak 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Tak 
 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

 

Tak. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 
 

 

Tak. Wyzwania oraz cele zostały określone trafnie.  

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 
 

 

Pominięto wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych doświadczonych w 

realizacji zadań publicznych, jako dobrych praktyk dla nowo powstających. 



 

Fundacja Piaskowy Smok 

 

Raczej tak 
 

 

LKS "Orkan" Ostrzeszów 
 

 

Tak 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

 

Biorąc pod uwagę kompetencje III sektora w zakresie realizowania zadań 

publicznych, to można zdecydowanie powiedzieć, że jest część organizacji które są 

bardzo dobrze przygotowane,  w tym aspekcie cele FIO wskazujące na łączenie 

aktywności podmiotów III sektora zostały zdefiniowane trafnie.  
 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 
 

 

Cele zostały trafnie zdefiniowane, natomiast należy zwrócić uwagę na fakt, że 

organizacje pozarządowe posiadają kompetencje wykraczające poza zakres 

postawionych celów. 

 

 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  
 

 

Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych połączony ze wzrostem ich 

kompetencji w realizacji zadań publicznych to podstawy rozwoju III sektora, a więc i 

nadrzędne cele zdefiniowane w FIO. 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 
 

 

Tak i służy rozwojowi III sektora w Polsce. 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 
 

 

Tak 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Cele FIO zostały trafnie zdefiniowane 

Fundacja na rzecz Collegium Tak, zdefiniowane cele FIO uznajemny za trafne  



Polonicum w Słubicach 

  

3. Czy Program FIO powinien zawierać szczegółowy katalog 

kierunków działań, w ramach których beneficjenci będą realizowali 

swoje projekty, czy powinien cechować się ogólnością, a konkretne 

działania wypływać będą z inwencyjności potencjalnych 

Beneficjentów? 

 

 

Polskie Towarzystwo  

Stwardnienia Rozsianego 

 

Na przestrzeni lat istnienia PO FIO, nastąpiła kolosalna zmiana w jakości  

NGO. Myślę o rozwoju, poszerzeniu zakresu zadań, jakości tych działań.  

Dlatego uważam, że katalog kierunku działań nie powinien być zamknięty,  

powinno się pozostawić do decyzji beneficjenta jakie działania zaplanuje do  

osiągnięcia postawionego celu i chce używać kanałów komunikacyjnych chce  

używać w poszczególnych działaniach.    

W odpowiedzi na to pytanie 

widoczne jest duże 

zróżnicowanie, jednak w 

opinii większości 

respondentów katalog nie 

powinien być bardziej 

uszczegóławiany. Decyzją 

autorów Programu kierunki 

działań zostaną pozostawione 

na dotychczasowym stopniu 

szczegółowości, z 

możliwoscią agregacji 

niektórych kierunków 

działań. W takim układzie 

pozostawiona zostanie 

możliwość inwencyjności i 

większej innowacyjności 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 

 

Szczegółowy katalog kierunków działań wpłynąć może pozytywnie na 

usystematyzowanie ewentualnych propozycji ze strony wnioskodawców. Kierunki 

działań nie powinny być jednak zbyt wąsko sformułowane, aby nie ograniczać 

inwencyjności Beneficjentów. Odpowiednio sformułowany katalog może pomóc w 

naprowadzeniu wnioskodawców na odpowiednie myślenie i konstruowanie własnych 

projektów. Nie powinien on jednak swoimi założeniami zawężać pola manewru dla 

twórców projektów. 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

 

Katalog kierunków nie jest za szczegółowy, można się w niego wpasować. Nie 

znalazłam informacji, czy w dalszym ciągu można składać tylko jeden wniosek? Bo 

gdyby można składać dwa, to na pewno byłoby lepiej: skoro środki są podzielone 

między priorytety z góry, to często słabe wnioski uzyskują dofinansowanie w 

priorytecie, na który wpłynęło mniej ofert. 

  



Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

Nie, lepiej pozostawić większą swobodę dla organizacji, co pozwoli na większą 

innowacyjność. 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Powinien cechować się ogólnością. 

 

Fundacja „Maraton” 

 

Przedstawione  w tej formie / treści merytorycznych [we wspomnianym projekcie] 

wydają się być zborne i adekwatne do oczekiwań III-sektora. Zakres owych działań 

jest  na tyle szczegółowy /przejrzysty, aby móc „wkomponować  własne  potrzeby 

środowiska lokalnego” w przypadku ubiegania się o środki. Skatalogowanie jako 

takie – wymusza często hierarchiczny spis owych problemów, które mogłyby 

zawężyć ów  obszar na tyle, że w konsekwencji uniemożliwiłyby aplikowanie o 

środki na konkretny cel, który nie byłby ujęty w owym katalogu.  Potencjalny 

Beneficjent starający się o środki jest                       [z reguły] dobrze zorientowany w 

zakresie potrzeb środowiska – wobec tego „wytyczony kierunek”  jest 

wystarczającym drogowskazem w jakim rzeczywistym kierunku  powinien się 

poruszać.  Chociaż [zdarza się] oceniający tzw. Ekspert silnie przywiązany do owych 

„szczegółowych kierunków” nie mający  czarne na białym – nieco się gubi.   

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

Osobiście zarówno ja, jak i reprezentowana przeze mnie organizacja, jesteśmy 

zwolennikami uszczegółowiania katalogu kierunków działań. Fakt ten wpływa 

bowiem na precyzyjniejsze określenie zakresu realizowanych w ramach FIO 

przedsięwzięć. Uszczegółowienie tegoż katalogu może w mojej ocenie pozytywnie 

wpłynąć na jakość przygotowywanych wniosków aplikacyjnych, a z drugiej strony 

wpływa na pozytywną ocenę FIO co do przejrzystości jego zasad. 

 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

Program FIO powinien cechować się ogólnością, która zapewni realizację wielu 

ciekawych pomysłów, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem. 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

Podział Programu FIO na priorytety i szczegółowe kierunki działań pozwala 

potencjalnym Beneficjentom na sprecyzowanie celów i na dokładne określenie 



rezultatów do osiągnięcia w ramach projektu – spójnych z celami FIO. Ogólny 

katalog kierunków, może doprowadzić do nadmiernego interpretowania zapisów 

Programu FIO i w rezultacie może skutkować brakiem realizacji celów zapisanych w 

dokumencie. Zaprezentowany w projekcie Programu podział jest zrozumiały, 

konkretny a jednocześnie daje Beneficjentowi możliwość inwencji bez zagrożenia dla 

nadinterpretacji. 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Woli Skromowskiej 

 

Katalog działań nie powinien być zbyt szczegółowy, aby pozwalał na różnorodne 

działania, które będą wynikać z inwencyjności Beneficjentów. Planowane kierunki 

działania są długofalowe, w praktyce w związku ze zmianami społecznymi, 

gospodarczymi, które następują bardzo szybko, kierunek działań projektowych może 

więc ulec zmianom. Dobrze byłoby, aby w tej zmiennej rzeczywistości Program FIO 

był dość elastyczny. 

 

 

Gmina Czarna Białostocka 

 

Ustanowienie szczegółowego katalogu kierunku działań może wpłynąć na zawężenie 

różnorodności realizowanych projektów, których specyfika może się zmieniać ze 

względu na charakter odbiorców zadania, miejsce ich realizacji oraz aktualne 

potrzeby. 

 

Polska Fundacja 

Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego 

 

Program FIO bezwzględnie powinien posiadać katalog kierunków działań, 

stanowiący odpowiedź na społeczno-gospodarcze wyzwania rozwojowe. Takie 

podejście przyczyni się do efektywniejszego wydatkowania środków publicznych.  

Warto jednak rozważyć wydzielenie w corocznej alokacji FIO puli środków (np. 5-

10%) dedykowanych na inicjatywy własne NGO. Dzięki temu możliwe będzie 

zrealizowanie wielu cennych inicjatyw wynikających z potrzeb lokalnych 

społeczności, niekoniecznie wpisujących się w ramy programowe FIO. Warto 

pamiętać, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona w ponad 30 

dziedzinach. 

Polsko – Białoruska Izba Poparcie dla propozycji, zgodnie, z którą FIO stwarza warunki dla inwencyjności. 



Handlowo - Przemysłowa Można to osiągnąć również przy utrzymaniu szczegółowego katalogu, co oznacza, że 

organizacja wypowiada się za trzecim, mieszanym rozwiązaniem, tzn. utrzymując 

szczegółowy wykaz kierunków działań. Jednocześnie proponuje stworzenie 

możliwości uzupełniania tych kierunków wykorzystując inwencje beneficjentów. 

Postulat dołączenia do enumeratywnie zapisanych kierunków działania pozycji 

„Inne”.  

Brak kwestii Polonii. Działania z zakresu wsparcia zawodowego (staże zawodowe i 

praktyki młodzieży polskiej z zagranicy w Polsce), integracja i aktywizacja 

cudzoziemców czy repatriantów nie mieszczą się w żadnym z proponowanych 

priorytetów. 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne Venae Artis 

 

Uszczegółowienie kierunków działań jest korzystne w kontekście osiągania 

ustanowionych celów, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż zbyt szczegółowe ich 

określenie, może stanowić barierę dla kreatywności beneficjentów. 

 

 

Stowarzyszenie Żalno 

 

Ogólne cele są lepsze i pozwalają na kreatywność. 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

 

Tak 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków działań, w ramach których 

beneficjenci będą realizowali swoje projekty. 
 

 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

 

Powinien cechować się ogólnością, a konkretne działania będą wypływać z 

inwencyjności Beneficjentów. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

 

Program FIO powinien cechować się ogólnością. Dzięki temu możliwy będzie 



Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 

szerszy zakres działań.  

 

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 

 

Powinien być określony katalog działań z pozycją „inne, innowacyjne formy powyżej 

niewyszczególnione”. 

 

Fundacja Piaskowy Smok 

 

Nie, uważamy, że elastyczność w kwestii kierunków działań jest znacznie bardziej 

korzystna zarówno dla samych beneficjentów PO FIO, a wprowadzenie katalogu 

szczegółowego mogłoby utrudnić realizację działań z pogranicza wyznaczonych 

kierunków. Z drugiej strony elastyczność i brak limitowanej listy działań skłania do 

szukania rozwiązań oryginalnych, innowacyjnych. 
 

 

 

LKS "Orkan" Ostrzeszów 

 

 

Uważamy, że nie należy zbyt szczegółowo wskazywać kierunków działań, gdyż może 

to ograniczać inwencyjność Beneficjentów. Nie wszystkie działania można z góry 

przewidzieć i zaplanować. Jednak z drugiej strony  zbyt ogólne określenie działań, 

spowoduje lawinę wniosków nie zawsze zasadnych czy w ogóle potrzebnych. 

Skłaniamy się raczej do ogólniejszej formy, ale z zachowaniem pewnych ograniczeń. 
 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

 

Według mojej oceny, Program FIO powinien cechować się ogólnością, a konkretne 

działania wypływać będą z inwencyjności potencjalnych Beneficjentów, chociaż 

mogą wtedy zostać rozmyte cele FIO. 
 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

 

Obecny kształt kierunków działań w naszej opinii jest wystarczająco ogólny, co daje 

możliwość realizowania różnorodnych projektów. Warto jest katalog otworzyć i 

dopisać, że istnieje możliwość realizowania również innych działań/projektów nie 

wymienionych wprost w katalogu. 
 

 

Krajowa Rada Związków i 

 

Naszym zdaniem Program FIO powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków 



Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  

 

działań, w których beneficjenci będą realizowali swoje projekty. Daje to możliwość 

nakreślania kierunków szczególnie ważnych dla rozwoju NGO w Polsce, 

motywowanie organizacji do realizacji programów mających szczególne znaczenie 

dla rozwoju demokratycznego społeczeństwa, wzmacnianie grup zagrożonych 

marginalizacją. 
 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 
 

 

Powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków działania 

 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 
 

 

ogólnością 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Program FIO powinien cechować się ogólnością, która zapewni realizację wielu 

ciekawych pomysłów, zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

Uważamy, że Program FIO powinien zawierać szczegółowy katalog kierunków 

działań, jednak nie powinien on być listą zamkniętą. Powinien stanowić wskazówkę 

dla beneficjentów, co do charakteru działań jakie mogą być realizowane w ramach 

poszczególnych priorytetów FIO 2014-2020. 

 

  

4. Jak ocenia Pan/Pani  możliwość wspierania w ramach FIO 

inicjatyw nieformalnych? 

 

 
Większość odpowiedzi 

potwierdza zasadność 

wspierania w ramach FIO 

inicjatyw nieformalnych. 

Szczegółowe rozwiązania 

zostaną zawarte w 

„Regulaminie konkursu 

FIO”. Grupy nieformalne nie 

będą mogły być 

zleceniobiorcami. 

Premiowane będzie 

 

Polskie Towarzystwo  

Stwardnienia Rozsianego 

 

Przepraszam, ale nie rozumiem pytania. Co oznaczają inicjatywy nieformalne?  

czego dotyczą? 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 

 

Z jednej strony może wpłynąć to na wzrost liczby wniosków i umożliwienie ich 

złożenia przez osoby kreatywne i zaangażowane w życie obywatelskie ale nie 



posiadające sformalizowanej działalności, z drugiej zaś strony zwiększa ryzyko 

napływania wniosków od osób nieprzygotowanych odpowiednio do ich realizacji w 

przypadku przyznania grantu. Ponadto może być wykorzystywane przez organizacje 

do składania więcej niż jednego wniosku, przy czym kolejne nie będą firmowane 

danym podmiotem. 

natomiast wspólne 

przygotowywanie oferty 

przez beneficjenta 

(organizacje pozarządowe) i 

grupy nieformalne. Grupy 

nieformalne są istotnym 

przejawem aktywności 

obywatelskiej. Program FIO 

ma w zamierzeniach 

wspierać nie tylko 

zinstytucjonalizowane formy 

aktywności, ale także 

indywidualne bądź grupowe 
przejawy aktywności 

obywateli. W tym obszarze 

przewidziany jest wybór 

Operatorów regionalnych.    

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

 

Możliwość jest cenna. Jak zawsze wszystko będzie zależeć od realizacji. Czy trzeba 

będzie mieć wsparcie jakiegoś stowarzyszenia? Jak to będzie formalnie działać? 

Umowa osoby fizycznej z MPiPS? 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

 

To może być ciekawa propozycja, bo wiele osób dostrzega potrzebę działania, 

szczególnie w małych społecznościach, a nie chce powoływać organizacji do 

jednorazowej akcji. 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Możliwość wsparcia w ramach FIO inicjatyw nieformalnych jest  

potrzebna. 

 

Fundacja „Maraton” 

 

Aktywność społeczna [NGO] jako zbiór  III sektora jest na tyle liczna i efektywna, 

aby w świetle zaspakajania  potrzeb społecznych była niewidoczna. Jednakże 

wszelkie działania mające znamiona „inicjatyw nieformalnych” i tak z biegiem czasu 

się formalizują. Na przestrzeni  wielu lat [22]  zaobserwowałem wiele takich ruchów 

społecznych, które były „zasilane” funduszami [na różnym poziomie dofinansowania] 

– jednakże niewiele z nich, po osiągnięciu doraźnego  celu, kontynuowało w dalszym 

ciągu działania. Trudno natomiast było wyegzekwować jakąkolwiek od nich 

sprawozdawczość, któraby obrazowała zasadność wydatkowanych środków. 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

Z jednej strony uważam to za bardzo dobry pomysł. Społeczna aktywność obywateli i 

chęć działania na rzecz szeroko rozumianego dobra wspólnego nie powinna być 

ograniczana m.in. przynależnością do sformalizowanych struktur organizacyjnych czy 

instytucjonalnych. Z drugiej jednak strony, realizacja przedsięwzięć przez osoby – 



grupy nieformalne, które niejednokrotnie mają niewielkie doświadczenie w zakresie 

realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków publicznych, wymaga w 

mojej ocenie wdrożenia precyzyjnych procedur kontrolnych oraz przede wszystkim 

mechanizmów wsparcia tychże osób czy grup nieformalnych. Duży poziom 

formalizacji wsparcia może z kolei skutkować pewnego rodzaju zniechęceniem w 

zakresie realizacji inicjatyw współfinansowanych z FIO. Osobiście uważam jednak, 

że wzmożony proces kontrolny jest niezbędny w celu uniknięcia nadużyć. Chciałbym 

tez podkreślić, że ten rozbudowany proces kontrolny powinien zostać zastosowany 

szczególnie w przypadku wnioskodawców, którzy po raz pierwszy aplikują o środki 

FIO i realizują w ich ramach przedsięwzięcia (dot. szczególnie grup nieformalnych). 

Uważam również, że dobrym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie w ramach 

funduszy FIO określonej kwoty, w ramach której mogłyby być realizowane 

przedsięwzięcia przez grupy nieformalne. Również wysokość środków, o które grupa 

mogłaby zawnioskować, winna być w mojej ocenie niższa, niż w przypadku 

organizacji i instytucji o charakterze sformalizowanym.     

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

Odnosimy się z rezerwą do inicjatyw nieformalnych, inspirowanych często przez 

osoby aktywne (zapaleńców), ale niedoświadczonych w zarządzaniu finansami i 

dokumentowaniu zadania. Z inicjatywami nieformalnymi mogły być problemy z 

rozliczaniem dotacji. Inicjatywy nieformalne wymagałyby rekomendacji na piśmie 

lokalnego samorządu, który potwierdziłby wiarygodność samej inicjatywy i grupy 

osób, które planują ją zrealizować. 

 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

Wspieranie inicjatyw nieformalnych jest niewątpliwie rzeczą nową i może skutkować 

realizacją ciekawych projektów. Może istnieć jednak obawa o formalną poprawność 

realizacji przedsięwzięć tych grup i ewentualną odpowiedzialność. 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

 

Działania grup nieformalnych i ich inicjatyw mogłyby być wspierane naszym 

zdaniem, lecz tylko w formie niewielkich grantów, ponieważ istnieje ryzyko 

wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem bez ponoszenia 



Woli Skromowskiej 
 

odpowiedzialności. 

 

Gmina Czarna Białostocka 

 

Wspieranie grup nieformalnych w ramach FIO jest jak najbardziej uzasadnione. FIO 

jest programem wspierającym społeczeństwo, a działające grupy nieformalne często 

potrzeby poszczególnych grup społecznych znają najlepiej. Wpłynąć to może na 

możliwość realizowania ważnych działań na rzecz społeczności. 

 

Polsko-Białoruska Izba 

Handlowo-Przemysłowa 
 

 

Propozycja wspierania w ramach FIO nieformalnych inicjatyw obywatelskich jest 

słuszna. Dotychczas w Polsce był pomijany ten istotny obszar aktywności społecznej. 

Wszak to nieformalne inicjatywy pojawiają się najczęściej jako reakcje na różne – 

często niepożądane – zjawiska i sytuacje społeczne. 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne Venae Artis 

 

Pomysł regrantingu jest bardzo dobry, stwarza możliwość wsparcia szerokiej gamy 

nieformalnych działań, specyficznych dla danego miejsca czy społeczności. 

 

 

Stowarzyszenie Żalno 

 

Nie popieram tego pomysłu. 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

 

Pozytywnie. 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Jest to jak najbardziej wskazane rozwiązanie. 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

 

Niedostatecznie ze względu na brak możliwości aplikowania o wsparcie przez grupy 

nieformalne, np. Rady Sołeckie, grupy nieformalne mieszkańców. 

  



Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 

Jak najbardziej jestem za. W małych miejscowościach nie zawsze jest mozliwość 

założenia stowarzyszenia, a jest kilka osób, które chciałyby coś fajnego dla 

mieszkańców zrobić. Jestem członkiem grupy nieformalnej „Pokoleniowe Zuchy“ i 

juz kilka razy udało nam się  pozyskać środki z zewnątrz na realizację naszych 

pomysłów w małej, ale jakże pięknej miejscowości. Z roku na rok nasza grupa 

powiększa się o kolejne osoby, którym zależy na tym, by w ich miejscowości żyło się 

lepiej. Grupa nieformalna też może wiele dobrego zrobić. 

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 

 

W trzech priorytetach  FIO zawarto obszar promujący aktywność grup nieformalnych, 

co odpowiada kierunkom budowy społeczeństwa obywatelskiego. Proponowane 

zapisy powinny zostać zachowane 

 

Fundacja Piaskowy Smok 

 

Trudno powiedzieć. Inicjatywy nieformalne rozwijają się niezależnie od działalności 

zarówno organizacji III sektora, jak i podmiotów publicznych i organizują dzięki 

nowym środkom przekazu i serwisom społecznościowym. Wsparcie inicjatyw 

nieformalnych czy lokalnych ze strony III sektora może być realizowane jako 

reprezentacja czy wsparcie formalno-prawne, natomiast warto byłoby raczej 

wzmocnić siłę oddziaływania inicjatyw nieformalnych na lokalną politykę. 

 

 

LKS „Orkan” Ostrzeszów 

 

Możliwość wspierania w ramach FIO inicjatyw nieformalnych oceniam pozytywnie. 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

 

Może być trudno, zarówno z odpowiedzialnością merytoryczną, organizacyjną jak i 

finansową. 

 

 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

 

Jest to bardzo dobry kierunek. Należy przemyśleć jednak sposób zgłaszania tych 

inicjatyw. Pośrednictwo organizacji pozarządowych i możliwość składania przez nie 

tylko 1 wniosku w odpowiedzi na konkurs może de facto sprawić, że organizacje nie 

będą skłonne do wspierania grup nieformalnych swoją osobowością prawną.    
 



 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  
 

 

Przy obecnej formule raczej trudne do zrealizowania, sprzyjające krótkotrwałej, 

jednorazowej  akcyjności działań i wydawanych środków. 

 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

Woj. Łódzkiego 
 

 

Mogą być wspierane, ale tylko w ramach regrantingu. 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

Negatywnie: 

- wspieranie grup nieformalnych nie ma sensu, ze względu na to, że nie uczy to 

samodzielności, zakładania organizacji itp…nasze doświadczenia pokazują, że 

wygodnie jest funkcjonować nieformalnie grupom, nie muszą niczego okazywać, 

rozliczać, nie chcą działania transparentnego, nie muszą dbać o wiarygodność – 

wspieranie tego uważam za duży błąd, 

- ponadto, jeżeli w jednym z priorytetów za ważne uznaje się rozwój i tworzenie 

NGO to wspieranie grup nieformalnych nie sprzyja temu. 

Jestem całkowicie i zdecydowanie na nie. 

  

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Odnosimy się z rezerwą do inicjatyw nieformalnych, inspirowanych często przez 

osoby aktywne (zapaleńców), ale nie doświadczonych w zarządzaniu finansami i 

dokumentowaniu zadania. Z inicjatywami nieformalnymi mogą być problemy z 

rozliczeniem dotacji. Inicjatywy nieformalne wymagają rekomendacji na piśmie 

lokalnego samorządu, który potwierdzi wiarygodność samej inicjatywy i grupy osób, 

które planują ją zrealizować. 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

Od 2006 r. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest jednym z Ośrodków Działaj 

Lokalnie. Z perspektywy naszego bogatego doświadczenia we wspieraniu inicjatyw 

realizowanych oddolnie, uważamy za niezwykle ważne wspieranie działań 

podejmowanych przez grupy nieformalne czy lokalne organizacje pozarządowe. To 

doskonały sposób na tanie, efektywne i proste rozwiązywanie problemów lokalnych 

 



społeczności. Uważamy, że tego rodzaju inicjatywy powinny być wspierane 

finansowo poprzez regranting niewysokimi kwotami np. do 10 tys. zł. 

  

5. Czy zachowana powinna zostać formuła partnerstwa publiczno-

społecznego? Czy powinna ona zostać rozszerzona do formuły 

partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego? 

 

 
 
 
 

Dopuszczenie nowej formuły 

partnerstwa nie oznacza 

likwidacji starej formuły. 

Obie będą możliwe. 

Roszerzenie partnerstwa o 

podmioty sektora prywatnego 

da organizacjom 

pozarządowym nowe 

możliwości realizacji 

przesięwzięć i zdobywania 

środków finansowych. 

Partnerzy prywatni nie będą 

rywalizować z organizacjami, 

gdyż sami nie będą mogli 

aplikować o środki i nie będą 

stronami umowy o 

dofinansowanie. Sektor 

prywatny będzie mógł 

funkcjonować jedynie jako 

Partner projektu, a nie 

Oferent. Szczegółowe zapisy 

zostaną umieszczone w 

„Regulaminie…” 

 

Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego 

 

Uważam, że formuła partnerstwa jako takiego powinna być pozostawiona do  

decyzji Beneficjenta. W/g mnie nie ma znaczenia z kim zawiązywane jest  

partnerstwo /oby nie tylko na papierze/ a raczej, aby ono było nawiązane,  

zawiązane i aby było efektywne. Beneficjent dzisiejszy to już nie  

wnioskodawca sprzed 7 lat.... Dzisiaj wszyscy wiemy, że im szersze pole  

współpracy, tym efekty mogą być lepsze. 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 

 

Formuła ta powinna zostać poszerzona do partnerstwa-publiczno-społeczno-

prywatnego. W realizacji projektów organizacje bardzo często korzystają z pomocy i 

współpracy z prywatnym sektorem gospodarki. Bardzo często instytucje i firmy 

związane z tym sektorem wspierają (nie tylko finansowo) działania obywatelskie, 

między innymi w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Nie powinno 

się uciekać od tego aspektu w realizacji projektów. Jest to ich bardzo ważna sfera, 

która nadal wymaga rozwoju i zmiany podejścia ze strony instytucji publicznych. FIO 

jako program skierowany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego powinien 

ogarniać swoimi założeniami całość społeczeństwa i inicjować rozwój współpracy i 

wymiany pomiędzy różnymi sektorami. 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

Moim zdaniem, nie należy rozszerzać formuły partnerstwa. 

Już w tej chwili ilość podmiotów chętnych do dofinansowania jest tak duża, że 

otrzymanie dofinansowania jest mało prawdopodobne. Jeśli jeszcze zwiększymy ilość 



podmiotów, to okaże się, że będzie tak jak w POKL, gdzie stowarzyszenia stanowią 

nikły procent grantobiorców. 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

Mogłaby być rozszerzona, ale nie obligatoryjnie 

 

 

Urząd gminy w Wiznie Powinna ona zostać rozszerzona do formuły partnerstwa  

publiczno-społeczno-prywatnego. 

 

 

Fundacja „Maraton” W kontekście formuły partnerstwa publiczno – społecznego realizacja zadań i działań 

opiera się w większości na poziomie środowisk lokalnych, gdzie problemy zazwyczaj 

doraźne mają szanse wespół być rozwiązywane.  Potencjał owego partnerstwa jest 

zauważalny – bo najczęściej mierzony efektem, który przekłada się na konkret.  

Każda formuła [dodatkowa] w tej kwestii pobudzenia aktywności społecznej m. in. 

poprzez partnerstwo społeczno – prywatne, może okazać się w wielu przypadkach 

nieodzowne dla rozwiązania określonego problemu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

wykorzystać [także] możliwości sprawcze m. in. doświadczeń biznesowych, 

tworzenia stanowisk pracy, etc. 
 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na 

inwestycję w kapitał społeczny. W ostatnich latach wzrosła również liczba inicjatyw i 

przedsięwzięć, realizowanych  

w partnerstwie publiczno - prywatnym. Świadczyć to może przede wszystkim o 

skuteczności takiej współpracy. Osobiście uważam, więc, że warto rozszerzyć 

dotychczasową formułę współpracy,  

do przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-społeczno-

prywatnego. Działania kilkusektorowe mogą, bowiem przynieść znacznie większe 

korzyści i lepsze rezultaty niż realizacja przedsięwzięć w formule publiczno-

społecznej. 
 



 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Celowym byłoby rozszerzenie formuły partnerstwa na publiczno - społeczno - 

prywatne, pod warunkiem, że w projekcie nie będą realizowane cele przynoszące 

korzyści partykularne. Cele społeczne muszą być zawsze nadrzędne. 
 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

W polskiej rzeczywistości spotykane już są partnerstwa publiczno – prywatne. 

Formuła partnerstwa publiczno – społecznego może być krokiem poprzedzającym 

formułę partnerstwa publiczno – społeczno – prywatnego. W międzyczasie powinna 

być zachowana formuła partnerstwa publiczno – społecznego. 
 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Woli Skromowskiej 

Naszym zdaniem powinna zostać zachowana formuła partnerstwa publiczno-

społecznego. Taka forma daje gwarancję przejrzystości działań. Partnerstwo 

społeczno - prywatne istnieje i odgrywa dużą rolę w realizacji projektów, jednakże 

nie jest niezbędnym ujęcie go w formie sformalizowanej. Wręcz przeciwnie mogłoby 

to zaszkodzić dobrej współpracy. 
 

 

Gmina Czarna Białostocka Sektor prywatny pełni ważną rolę w życiu społecznym. Rozszerzenie partnerstwa o 

sektor prywatny może dać większe możliwości w realizowaniu potencjalnych 

projektów i uzyskiwaniu dodatkowego źródła dochodu. 
 

 

Polsko-Białoruska Izba 

Handlowo-Przemysłowa 

Poszerzenie formuły partnerstwa publiczno-społecznego o element partnerstwa 

prywatnego jest potrzebne. Lepiej sprzyja realizacji zadań publicznych. Poszerzenie 

formuły partnerstwa, jako lepiej zabezpieczające partycypację społeczną i 

jednocześnie gwarantujące bardziej efektywną realizację przyjętych zadań 

publicznych, w tym wyższą jakość świadczonych usług, uważamy za rozwiązanie 

potrzebne na tym etapie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Współdziałanie i 

współpraca obywateli w ramach obywatelstwa integruje i wzmacnia więzi 

obywatelskie, jest istotne dla kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. 

Doświadczenia innych, z dłuższym stażem, państw członkowskich UE wskazują, że 

partnerstwo publiczno – społeczne uzupełnione o prywatne lepiej sprzyja realizacji 



zadań publicznych. 
 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno - 

Kulturalne Venae Artis 

Powinna istnieć możliwość zawierania partnerstwa publiczno – społeczno – 

prywatnego oraz społeczno – prywatnego. W tej chwili zdolność prywatnych firm do 

prowadzenia działalności społecznej jest ograniczana, właśnie m.in. poprzez 

niehonorowanie partnerstw społeczno – prywatnych. Ogranicza to również 

możliwości działania organizacji pozarządowych. 
 

 

Stowarzyszenie Żalno Wystarczy partnerstwo publiczno – społeczne. 
 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

Formuła partnerstwa powinna być rozszerzona. 

 

Urząd miejski w Knyszynie Powinna zostać zachowana formuła partnerstwa publiczno-społecznego. 

 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

Powinna być rozszerzona do formuły partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 

Formuła partnerstwa publiczno – społecznego jest bezpieczniejsza i pewniejsza. 

Partnera prywatnego nie zawsze w społeczności lokalnej można znaleźć chyba, że 

partnerstwo prywatne na zasadzie pomocy rzeczowej np. właściciel baru wypożyczy 

na festyn ławy i parasole. 
 

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 

środowiska podmiotów prywatnych są nastawione na działania pro zyskowne. FIO 

Powinien skupiać się na wzmacnianiu siły III sektora i inicjatyw oddolnych. Formuła 

partnerstwa publiczno – społecznego promuje i zachęca do takich działań. Formuła 

http://m.in/


szersza (prywatna) kieruje myślenie na działania ekonomiczne. Być może w 

przyszłych okresach programowania sytuacja społeczno-gospodarcza wymusi 

formułę publiczno-społeczno-prywatną. 
 

 

Fundacja Piaskowy Smok Raczej nie. Już obecnie często trudno nawiązać partnerstwo z podmiotami 

administracji samorządowej czy państwowej, więc może się okazać, że premiowanie 

lub wymóg posiadania partnera biznesowego raczej utrudni zorganizowanie działań 

organizacji, które mogłyby być wspierane przez PO FIO. 
 

 

LKS "Orkan" Ostrzeszów Powinna być zachowana naszym zdaniem formuła partnertswa publiczno-

społecznego. 
 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

 

Formuła może być rozszerzona tzn. partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne, ale 

jak wiadomo z dotychczasowych doświadczeń takie partnerstwa są bardzo rzadko 

zawiązywane i formuła będzie żyła swoim życiem.  
 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

 

Formuła partnerstwa publiczno-społecznego powinna być zachowana i nie powinna 

być poszerzana o partnera prywatnego. Może to doprowadzić do patologicznych 

sytuacji, kiedy pisanie projektów w partnerstwie stałoby się dla firm dodatkowym 

źródłem dochodu. Pod szyldem działalności społecznej mogłaby być realizowana 

działalność gospodarcza podobnie jak ma to miejsce w przypadku komercjalizacji 

EFSu. 
 

 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  

 

 

Powinna zostać zachowana formuła partnerstwa publiczno-społecznego, 

gwarantująca realizację publicznych celów. Rozszerzenie na sektor prywatny 

partnerstwa mogłoby być realizowane przy jasno określonych zasadach nadrzędności 

celów ogólnospołecznych nad środkami przeznaczonymi na ich realizację. 
 

  



Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 
 

Powinna zostać zachowana formuła partnerstwa publiczno-społecznego. 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

Powinna zostać rozszerzona do trójstronnego partnerstwa. Jednak pod warunkiem i 

koniecznie trójstronnego, tak by nie można było tworzyć partnerstw tylko społeczno-

prywatnych. 
 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Celowym byłoby rozszerzenie formuły partnerstwa publiczno- społecznego w 

kierunku partnerstwa publiczno – społeczno – prywatnego, pod warunkiem, że w 

projekcie nie będą realizowane cele przynoszące korzyści partykularne. Cele 

społeczne muszą być zawsze nadrzędne. 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

W dobie promowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu uważamy, że w FIO 

2014-2020 powinny być dopuszczone partnerstwa trójsektorowe. Jednak przeciwni 

jesteśmy promowaniu takich partnerstw punktami strategicznymi. W przypadku 

wprowadzenia punktów strategicznych za partnerstwa trójsektorowe mogłoby 

dochodzić do patologicznych sytuacji, w których partnerstwa zawiązywane są jedynie 

w celu uzyskania dodatkowych punktów, a nie wynikają z rzeczywistych potrzeb. 

 

  

6.Jak Pan/Pani ocenia wyodrębnienie kierunku działania 

nakierowanego na wspieranie działań samopomocowych? 

 

 

Polskie Towarzystwo  

Stwardnienia Rozsianego 

 

To niezwykle celny i ważny kierunek. W niektórych działaniach może być  

wiodący z korzyścią dla beneficjenta. 

Zdecydowana większość 

odpowiadających popiera 

wyodrębnienie kierunku 

działania: wspieranie działań 

samopomocywych. 

Pozostanie on więc w treści 

Programu. 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 
 

 

Pytanie jest niejasne. 

  



Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

Trzeba byłoby sprawdzić pilotażowo, jak takie działania byłyby realizowane, bo tak 

to chyba będą wnioski pisane do  priorytetu, a powinny być dofinansowywane 

działania istniejące. 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

 

To jest bardzo dobry pomysł, bo działania samopomocowe są podstawą 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Wspieranie działań samopomocowych jest potrzebne. 

 

Fundacja „Maraton” 

 

Znane są nam działania w obszarze grup samopomocowych ukierunkowanych na 

wspieranie i wzmacnianie  [siebie]  członków tychże grup z uwagi na własne 

problemy – nałogi [AA i AN].  Przez wiele lat prowadziliśmy tzw. Działania mające 

na celu wzmacnianie tychże grup [AN] osób, które ukończyły ośrodki resocjalizacji  - 

poprzez tzw. Udostępnienie „Mieszkań Adaptacyjnych” . Rzeczywiście ten obszar 

jest znacznie zminimalizowany [jeżeli chodzi o formy pomocy], wyodrębnienie może 

tą sytuację uzdrowić. 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

Wyodrębnienie kierunku działań samopomocowych daje moim zdaniem szanse na 

realizację wielu ciekawych pomysłów o charakterze stricte społecznym, w 

zdecydowany sposób wpływających na rozwój więzi społecznych w środowisku 

lokalnym. Samopomoc jest okazją do działania szczególnie dla osób, które mają 

konkretne pomysły, skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Z całą pewnością 

realizacja przedsięwzięć opartych o samopomoc, wpłynie pozytywnie na rozwój 

lokalnych społeczności i zwiększy zaangażowanie obywateli w zakresie własnych 

starań o poprawę jakości życia. To zaś jest jednym z najskuteczniejszych aspektów 

wzrostu aktywności obywateli. 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

Działanie samopomocowe mogłoby być wspierane w wyodrębnionym kierunku 

działania pod warunkiem dobrej organizacji pracy. 



 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

Wyodrębnienie kierunku działań samopomocowych jest na pewno dobrym 

posunięciem, gdyż może skutkować powstawaniem projektów w tym konkretnym 

działaniu, co w konsekwencji może doprowadzić do popularyzacji tego typu działań. 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich 

 

Wyodrębnienie kierunku wsparcia działań samopomocowych jest bardzo wskazane, 

ponieważ udzielenie skutecznej pomocy osobom jest najbardziej prawdopodobne ze 

strony najbliższego środowiska, które najlepiej zna problemy. Nawet najbardziej 

wyszukana forma pomocy ze strony zewnętrznych instytucji nie zawsze jest w stanie 

zmienić cokolwiek na lepsze. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Woli Skromowskiej 

 

Wyodrębnienie kierunku wsparcia działań samopomocowych jest bardzo wskazane, 

ponieważ udzielenie skutecznej pomocy osobom jest najbardziej prawdopodobne ze 

strony najbliższego środowiska, które najlepiej zna problemy. Nawet najbardziej 

wyszukana forma pomocy ze strony zewnętrznych instytucji nie zawsze jest w stanie 

zmienić cokolwiek na lepsze. 

 

Gmina Czarna Białosotocka 

 

Wyodrębnienie kierunku działania realizowanego na wspieranie działań 

samopomocowych może być skutecznym sposobem budowania prężnych 

społeczności lokalnych, a przede wszystkim drogą do wzmacniania jednostki. 

 

Polsko-Białoruska Izba 

Handlowo-Przemysłowa 

 

 Poparcie dla propozycji animowania działań samopomocowych, jako istotnego 

elementu solidarności i integracji społeczeństwa.  

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne Venae Artis 

 

Bardzo dobrze. Animowanie działań samopomocowych wspiera rozwój postaw 

aktywności i wyjście z roli „ofiary” sytuacji gospodarczej czy społecznej. 
 

 

Stowarzyszenie Żalno 

 

Dobry kierunek. 
 



 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

 

Pozytywnie 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Jest to jak najbardziej wskazane rozwiązanie. 
 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 
 

 

Pozytywnie 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 

 

Wyodrębnienie kierunku działania nakierowanego na wspieranie działań 

samopomocowych czyli: inspirowanie zawiązywania grup czy klubów 

samopomocowych oraz wsparcie innowacyjnych projektów i mechanizmów 

samopomocowych przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu 

(pomoc dla samopomocy) jest bardzo ważne i chyba warto położyć wiekszy nacisk na 

tego typu działania. 
 

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 
 

 

Bardzo ważny i istotny kierunek. Powinien być wyodrębniony, jako forma 

zaakcentowania jego rangi. 

 

Fundacja Piaskowy Smok 

 

Pozytywnie, podobnie jak położenie nacisku na rozwój spółdzielczości socjalnej i 

wspieranie ekonomii społecznej w priorytecie 3. 
 

 

LKS „Orkan” Ostrzeszów 

 

Pozytywnie. 
 

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

 

Takie wyodrębnienie popieram. 



Europa” 
 

 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 
 

 

Pozytywnie. 

 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  
 

 

Może to być jeden z kierunków, choć powinien raczej być włączony w inne działania. 

 

 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 
 

 

Wspieranie działań samopomocowych powinno być włączone w kierunki innych 

działań. 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

Bardzo dobrze, należy rozwijać wspieranie się grup/ludzi w różnych sferach. Jednak 

przy udziale i pomocy NGO. 
 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

Działania samopomocowe mogą być wspierane w wyodrębnionym kierunku działania 

pod warunkiem dobrej organizacji pracy. 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

Pozytywnie oceniamy wyodrębnienie osobnego kierunku na wspieranie działań 

samopomocowych. Należy jednak przy tym mieć na uwadze, aby proponowane 

działania były komplementarne do działań, które prowadzone będą w ramach nowej 

perspektywy unijnej 2014-2020. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Polska otrzyma duże wsparcie na realizację działań samopomocowych. Naszym 

zdaniem udzielane wsparcie w ramach obu programów nie powinno się pokrywać, a 

uzupełniać. 

 

  

7. Czy w poszczególnych latach w FIO powinny być wyodrębniane 

 



preferencyjne kierunki wsparcia, w postaci na przykład 

komponentów, regrantingu etc.? 

 
 

Polskie Towarzystwo  

Stwardnienia Rozsianego 
 

 

Jestem przeciwna temu, ponieważ NGO nie mają dostatecznych możliwości. 

Program FIO zakłada 

elastyczność. Bieżąca analiza 

potrzeb skutkować może 

wyodrębnianiem 

komponentów dla 

konkretnych inicjatyw. Będą 

one określone corocznie w 

„Regulaminie…”. 

Regranting, jako rozwiązanie 

ustawowe, będzie 

promowany poprzez Program 

w jednym z Priorytetów w 

odniesieniu do grup 

nieformalnych i małych 

organizacji pozarządowych. 

 

Stowarzyszenie „Winda 

Kreatywnych” 

 

W wielu przypadkach takie preferencyjne warunki mogą usprawnić działanie 

programu na etapie rozpatrywania wniosków. W przypadku np. regrantingu może to 

wpłynąć na bardziej odpowiednią selekcję wniosków, gdyż lokalne instytucje lepiej 

znają potrzeby i możliwości organizacji oraz społeczności lokalnych. 

 

Wałbrzyskie Towarzystwo 

Oświatowe 

 

Regranting, przy prostym wnioskowaniu, często jest dofinansowywaniem dużych 

organizacji, kosztem działań z ludźmi organizacji małych. Gdyby to dotyczyło jakichś 

dużych grantów to miałoby to sens, ale w przypadku takich finansów jak w FIO, 

wydaje się, że nie ma powodu stosować regrantingu. 

 

Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

 

Chyba nie jest to dobry pomysł, bo zaburzałby trochę wieloletnie nastawienie 

programu. 

 

Urząd gminy w Wiznie 

 

Powinny być wyodrębniane preferencyjne kierunki wsparcia. 

 

Fundacja „Maraton” 

 

Owszem, ale kto miałby o tym decydować, co jest i dlaczego „preferencyjne”. 

Rozumiem, że mielibyśmy na uwadze te obszary, działania, które w obrazie 

społecznym są postrzegane jako „niszowe”, newralgiczne ? Zjawisko Regrantingu na 

polskim rynku usług raczej mało znane,  obawy [obu stron] zlecającego jak i 

zleceniobiorcy co do zmierzenia się z trudnościami wynikającymi z tego rodzaju  

przedsięwzięciem są spore.  Niemniej jednak, należałoby zwolna dążyć do 



„spojrzenia i w tym kierunku”. Zatem pomysł ma rację bytu. 

 

Stowarzyszenie „Ziemia 

Krobska” 

 

W mojej ocenie FIO powinien mieć charakter dynamiczny i powinien odpowiadać na 

potrzeby społeczne, wynikające z zaistniałej w danym czasookresie sytuacji. Dlatego 

też jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zajdą określone zmiany, których na dzień dzisiejszy 

nie można przewidzieć, również PO FIO powinien ulec modyfikacji i wprowadzić 

ewentualne preferencyjne kierunki wsparcia.  

Na dzień dzisiejszy, kierunki obecnie uwzględnione są w mojej ocenie optymalne i w 

znacznym stopniu odpowiadają potrzebom społecznym. 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

 

W poszczególnych latach w FIO powinny być wyodrębnione preferencyjne kierunki 

wsparcia dot. regrantingu - zwiększanie zakresu, skali i efektywności realizacji 

zadania publicznego. 

 

Ekonom Konferencji 

Episkopatu Polski 

 

Podział na komponenty, np. jak w przypadku PO KL na regionalne, i zgodnie z 

diagnozą kierować dotacje na regiony wymagające wsparcia w określonym zakresie 

będzie na pewno czynnikiem motywującym do podjęcia działań przez organizację. 

Regranting pozwala zaś na sprawniejsze zarządzanie środkami finansowymi, IZ/IW 

zwalnia  od obowiązku  wyboru wykonawcy projektu, dystrybucji dotacji i 

monitorowania projektów i tym samym służy pełniejszej realizacji celów programu. 

To rozwiązanie jest już praktykowane a zastosowanie go przez FIO służyć będzie 

jego upowszechnieniu. 

 

Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Woli 

Skromowskiej oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Woli Skromowskiej 
 

 

Preferencyjne kierunki wsparcia w poszczególnych latach mogłyby wprowadzić 

każdorazowo jakiś nowy nurt w zależności od aktualnie zaistniałych zmian i potrzeb 

społecznych, trudnych do przewidzenia na etapie tworzenia programu. 

 

Gmina Czarna Białostocka 

 

Wyszczególnienie preferencyjnych kierunków wsparcia może powodować realizację 



projektów nie do końca zgodnych z istniejącymi w danej chwili potrzebami. 

 

Polsko-Białoruska Izba 

Handlowo-Przemysłowa 
 

 

Poparcie dla propozycji wyodrębnienia w poszczególnych latach preferencyjnych 

kierunków wsparcia. Niezmiernie ważna jest powaga w działaniu i odpowiedzialność 

za skutki wynikające z rozbudzenia nadzei grup beneficjentów projektów i 

przedstawienia sposobu rozwiązywania ich problemów z udziałem wsparcia 

publicznego. Stąd też nowy projekt FIO powinien, w naszym przekonaniu, 

przewidywać także realizację projektów wieloletnich, pozwalających na planowanie 

zadań i motywowanie w dłuższym okresie czasu kandydatów kwalifikujących się na 

beneficjentów. W szczególności ma to znaczenie przy budowie projektów w formule 

partnerstwa publiczno – społeczno – prywatnego. Włączenie partnerów prywatnych 

do realizacji projektów nakierowanych na cele społeczne powinno zapewniać 

trwałość takich projektów i okres realizacji wynikający z treści projektu a nie 

niepewności wynikającej z krótkoterminowych okresów. 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno - 

Kulturalne Venae Artis 
 

 

Nie mam zdania. 

 

Stowarzyszenie Żalno 

 

Nie. 

 

Stowarzyszenie Rabczański 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

Nie mam zdania 

 

Urząd miejski w Knyszynie 

 

Tak 

 

Lokalna Grupa Działania  

Stowarzyszenie „Południowa 

Warmia” 

 

Niektóre organizacje, zwłaszcza wyspecjalizowane w pozyskiwaniu dotacji 

przygotowują wnioski „pod wymogi” nie patrząc na to, czy jest to w ogóle potrzebne 

– w tym wypadku dodatkowe preferencje, premie punktowe kreują potrzebę zamiast 

promować te projekty, które zaspokajają potrzeby realne. Co więcej niektóre 

organizacje, które metodycznie, krok po kroku, rok po roku realizują projekty i robią 



wielkie rzeczy nie zawsze wpisują się w obszary priorytetowe. Wysokie premie 

punktowe mogą wykluczyć te organizacje z uzyskania jakiejkolwiek dotacji, a tym 

samym przerwać często metodyczny, paroletni proces zmian. 

 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Turystyki w Czarnej 

Dąbrówce 

 

Wiele jest plusów i minusów regrantingu. Moim zdaniem jest to dodatkowa 

biurokracja, mniejsze dotacje, więcej papierologii, choć są też plusy: mniejsze granty 

– więcej grantobiorców i więcej działań, niższy wkład własny itp. Uważam, że w FIO 

nie powinny być wyodrębnione preferencyjne kierunki działań.   

 

Śląska Fundacja Obywatelska 

LEX CIVIS 

 

Raczej nie. Jeżeli miałyby być wprowadzone preferencyjne kierunki wsparcia – to w 

formie pilotażu z silnym akcentem na ewaluację efektywności i rezultatów twardych.  

Projekt FIO na lata 2014-20 wprowadza wiele nowych pół działania dając szersze 

możliwości – to jego mocna strona i na tym powinno się bazować. 

 

Fundacja Piaskowy Smok 

 

Tak, ponieważ elastyczność programu i dostosowanie się do potrzeb beneficjentów z 

III sektora jest jego dużą zaletą. Pozytywnie oceniamy chociażby wprowadzenie w 

ramach PO FIO 2012 komponentu wolontariatu długoterminowego. 

 

LKS "Orkan" Ostrzeszów 

 

Tak  

 

Stowarzyszenie Odnowy 

Obszarów Wiejskich „Wieś i 

Europa” 

 

Zmiany społeczne dokonują się w dłuższym czasie, a nie z roku na rok, dlatego 

wyodrębnianie preferencyjnych kierunków wsparcia w poszczególnych latach w FIO 

chyba będzie mijało się z celem. 

 

Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

Związek Organizacji 

Pozarządowych 

 

Preferowane kierunki wsparcia w danym roku sztucznie napędzają koniunkturę na 

dany rodzaj projektów i nie przynosi to długofalowych efektów.  

Regranting w relacji operator (organizacja/instytucja) – organizacja aplikująca, może 

rodzić wiele kontrowersji i nadużyć. Regranting miałby sens tylko w sytuacji, kiedy 

obejmowałby on dofinansowywanie inicjatyw grup nieformalnych za pośrednictwem 



lokalnych organizacji wspierających samoorganizację obywatelską. Zadaniem 

operatora byłoby wtedy pobudzanie aktywności obywatelskiej a nie sprawianie, że 

dystrybucja środków PO FIO w regionie generuje dodatkowe koszty, które mogłyby 

być przeznaczone na dofinansowywanie kolejnych projektów. 
 

 

Krajowa Rada Związków i 

Stowarzyszeń Abstynenckich 

pod nazwą Krajowa Rada  
 

 

Raczej nie, zasady FIO są na tyle proste i przejrzyste, że organizacje same powinny 

występować o wsparcie swoich Projektów. Umożliwia to zdobycie doświadczenia bez 

zbędnych „pośredników”. 

 

 

Zarząd Związku Stowarzyszeń 

Abstynenckich Woj. Łódzkiego 

 

Kierunki wsparcia, w postaci komponentów, regrantingu, itp. nie powinny być 

traktowane na preferencyjnych warunkach i mają uzasadnienie tylko, jako wspieranie 

inicjatyw nieformalnych. 
 

 

Lokalna Grupa Działania  

Partnerstwo Ducha Gór 

 

TAK, jednak regranting powinien być realizowany nie w sferze spółdzielni 

socjalnych, jak ma to miejsce obecnie. W ramach EFS środki są/były i pewnie będą 

nadal spore na ten cel. I tutaj powinny pozostać. FIO powinno zmierzać w kierunku 

funduszy grantowych (np. mikrodotacji) dla małych lub/i młodych NGO, wiejskich, 

małomiasteczkowych, nie nastawionych „profesjonalnie” na pozyskiwanie środków 

finansowych, a rzeczywiście funkcjonujących w środowiskach lokalnych. 

Przykładem są tutaj Lokalne Organizacje Grantowe PAWF. To jest bardzo potrzebne 

i oczekiwane. 

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum w Słubicach 

Pozytywnie oceniamy dotychczasowe lubuskie doświadczenia Fundacji Porozumienie 

Wzgórz Dalkowskich w zakresie realizacji komponentu regionalnego. Z naszych 

obserwacji wynika, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych 

organizacji i realizowany jest bez zastrzeżeń. Uważamy, że w powinien on być 

kontynuowany w latach następnych. Proponujemy jednak rozważenie rozszerzenia 

udzielanego wsparcia na organizacje w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. 



 

 

 

Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich 

W poszczególnych latach w FIO powinny być wyodrębniane preferencyjne kierunki 

wsparcia dot. regrantingu – zwiększanie zakresu, skali, efektywności i reralizacji 

zadania publicznego. 


