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Prawie 60 mln zł od rządu dla organizacji pozarządowych – rusza 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019! 

 

Po raz drugi w tym roku ruszył konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponad 57 mln 

złotych zostanie przeznaczonych na dofinansowanie ponad 500 projektów, których celem jest 

zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym. W konkursie mogą 

wziąć udział organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.  

 

Tak jak w poprzedniej edycji, w ramach FIO 2019 premiowane będą organizacje o niskim rocznym 

przychodzie, mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25-50 tys. 

mieszkańców) oraz te, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020. 

– Konsekwentnie realizujemy nasz cel ułatwienia dostępu do grantów małym organizacjom oraz 

podmiotom z mniejszych miejscowości. Dodatkowo, uprościliśmy formalności związane  

z przygotowaniem wniosku, a następnie jego rozliczeniem. Do dyspozycji wnioskodawców oddajemy 

też nowy, przyjazny dla użytkownika, system obsługi dotacji, wspólny dla wszystkich programów NIW-

CRSO. To duże ułatwienia dla organizacji – mówi Piotr Krygiel, zastępca dyrektora Narodowego 

Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, instytucji która od tego roku 

jest operatorem konkursu. 

Najważniejsze informacje nt. FIO 2019: 

 termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15, 

 projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r., 

 maksymalna dotacja na jeden rok to 150 000 zł (na projekty 2-letnie maksymalnie 300 000 zł),  

 wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę, 

 budżet programu na dotacje w edycji 2019 to 57,6 mln zł. 

 

Edycja 2019 konkursu FIO wprowadza jeszcze inne zmiany – po raz pierwszy będzie można ponosić 

wydatki za granicą, co może znacznie zwiększyć zakres działań projektowych. Ponadto, NIW-CRSO 

wprowadził w tegorocznej edycji innowacyjny system, dzięki któremu ocena wniosków przez 

ekspertów będzie jeszcze bardziej efektywna i przekrojowa. Będą oni mogli na przykład przyznać ocenę 

„super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt. 

 

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje różne obszary pożytku publicznego. 

Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: 

 Aktywne społeczeństwo; 

 Aktywni obywatele; 

 Silne organizacje pozarządowe. 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. 
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O FIO 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego. 

W ramach programu FIO dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel główny programu, jakim jest 

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.  

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonuje od 2005 r. 27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata 

2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji konkursu. 

O NIW 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza 

odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 

Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu  

ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne 

inicjatywy dla organizacji pozarządowych. 
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