Program Operacyjny
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w 2009 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
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Podsumowanie FIO 2008







Liczba wniosków zarejestrowanych: 1965
Liczba wniosków dofinansowanych: 842
(w tym 65 z woj. wielkopolskiego)
Kwota przekazana w 2008 r.: ponad 57 mln 995 tys. zł
(w tym ponad 4 mln 278 tys zł woj. wielkopolskie)
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PO FIO w 2009 r. [1]







W latach 2009-2013 Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich będzie kontynuowany w formie
krajowego Programu Operacyjnego,
finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa
W budżecie państwa na 2009 r. na realizację PO FIO
przeznaczono 62 mln 750 tys. zł. (ogółem nie
mniej niż 300 mln zł na lata 2009-2013)
Podstawa prawna: Uchwała Nr 238/2008 Rady
Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.
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PO FIO w 2009 r. [2]






Wdrażanie PO FIO w 2009 r. będzie realizowane przy
współpracy MPiPS z Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich
Procedury przyznawania i rozliczania dotacji
precyzuje dokument „Zasady przyznawania i
rozliczania dotacji w ramach Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w 2009 r.”
Rozpoczęcie naboru wniosków planuje się na drugą
połowę lutego 2009 r.
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Wnioskodawcy PO FIO 2009





organizacje pozarządowe
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
spółdzielnie socjalne (w zakresie działalności społecznie
użytecznej w sferze zadań publicznych)
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Priorytety PO FIO



Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne
wspólnoty lokalne
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w
dobrym państwie
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna.
Zabezpieczenie społeczne
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej



Priorytet V. Pomoc techniczna
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Obszary wsparcia w ramach Priorytetu I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne
uczestnictwo w życiu publicznym
Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych
Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego
Ochrona i upowszechnianie praw dziecka
Ochrona praw konsumenta
Zwiększenie dostępu do informacji publicznej
Aktywizacja kobiet w życiu publicznym
Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej
Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym
Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego
oraz bezpieczeństwa publicznego
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Obszary wsparcia w ramach Priorytetu II

1.
2.

Rozwój potencjału organizacji pozarządowych
Wolontariat w organizacjach pozarządowych

8

Obszary wsparcia w ramach Priorytetu III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wspieranie podstawowych funkcji rodziny
Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży
Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup
społecznych
Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla
bezpieczeństwa publicznego
Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa
Promocja zdrowia
Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych
Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych
Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców
Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską
Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna
Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej
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Obszary wsparcia w ramach Priorytetu IV

1.
2.

Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie
idei partnerstwa trójsektorowego
Wolontariat pracowniczy
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Przebieg konkursu
ogłoszenie konkursu

nabór wniosków przez 30 dni

rejestracja wniosku i wstępna weryfikacja formalna

ocena merytoryczna z elementami weryfikacji formalnej

opublikowanie listy zawierającej wyniki weryfikacji
formalnej

rozstrzygnięcie konkursu – dofinansowanie projektów
---------------------------------------------------------
realizacja projektu

monitoring i sprawozdanie
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Główne zasady ubiegania się o dotację
w ramach PO FIO 2009 [1]









Procedura oceny wniosku oparta na wersji elektronicznej
(wersja papierowa będzie weryfikowana na etapie
podpisywania umowy)
Minimalna i maksymalna wysokość dotacji ustalona na
poziomie od 10 tys. zł do 300 tys. zł
Możliwość realizacji projektów „jednorocznych” (w 2009 r.)
lub „dwuletnich” (w 2009 i 2010 r.),
Początkowy termin realizacji zadań: 1 maja 2009 r.
Uprawniony podmiot będzie mógł złożyć 1 wniosek
Wnioski należy przesyłać do Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich
Środki PO FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie
działalności gospodarczej.
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Główne zasady ubiegania się o dotację
w ramach PO FIO 2009 [2]







Uproszczenie procedury aplikowania o środki (m. in. mniejsza
liczba załączników do wniosku, ocena wniosku w wersji
elektronicznej - większa rola procedury on-line )
Większa rola oceny merytorycznej dokonywanej przez
zewnętrznych ekspertów, mniejsza oceny formalnej
Wprowadzenie instytucji Komitetu Monitorującego na lata
2009-2013, służącego monitorowaniu i zapewnieniu
odpowiedniej jakości wdrażania PO FIO,
Określona alokacja środków na poszczególne priorytety:





Priorytet
Priorytet
Priorytet
Priorytet

I: 30% środków (18.825.000,00 zł)
II: 20% środków (12.550.000,00 zł)
III: 31% środków (19.452.500,00 zł)
IV: 15% środków (9.412.500,00 zł)
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Główne zasady ubiegania się o dotację
w ramach PO FIO 2009 [3]
Udział środków własnych sprzyjający organizacjom
o niewielkim potencjale:
% wartości
projektu

środki własne
niefinansowe /
finansowe

10 tys. zł do 40 tys. zł

10%

środki własne
niefinansowe lub
finansowe

ponad 40 tys. zł do 150
tys. zł

10%

środki własne
finansowe

ponad 150 tys. zł do 300
tys. zł

20%

środki własne
finansowe

wartość dotacji
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Kryteria formalne [1]
1.
2.
3.

4.
5.

Złożenie wniosku przez uprawniony podmiot
Złożenie wniosku na właściwym formularzu
(obowiązującym w 2009 r.)
Złożenie wniosku w wersji elektronicznej (tj. dwóch
oddzielnych części wniosku (dwa pliki)) we
właściwym terminie zgodnie z procedurą i
terminem naboru, określonymi w ogłoszeniu.
Złożenie wniosku do właściwej instytucji.
Właściwa minimalna i maksymalna kwota
dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca
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Kryteria formalne [2]
6.
7.

8.

Właściwy procentowy udział środków własnych w
projekcie.
W przypadku projektów „dwuletnich”: zawarcie we
wniosku odrębnych kosztorysów na poszczególne
lata realizacji zadania oraz całościowego kosztorysu
(tj. kosztorys na rok 2009, kosztorys na rok 2010
oraz kosztorys łączny).
Czy wniosek zakłada wykorzystanie całości lub
części dotacji na działania związane z działalnością
gospodarczą Wnioskodawcy? (jeśli tak, to jest to
błąd formalny)
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Kryteria formalne [3]
9.

10.

11.
12.

Czy wniosek zawiera zadania realizowane w ramach
działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności
gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę? (jeśli tak, to
jest to błąd formalny).
Czy Wnioskodawca wskazał jako jedno ze źródeł finansowania
środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że
organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS)
(jeśli tak, to jest to błąd formalny).
Zgodność podpisów pod wnioskiem w wersji papierowej.
Załączenie aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym)
odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub
innego dokumentu potwierdzającego status prawny
Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
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Kryteria merytoryczne i horyzontalne
1. Merytoryczna zawartość projektu i spełnianie kryteriów
horyzontalnych: 60%
2. Budżet: 30%
3. Zasoby osobowe i rzeczowe Wnioskodawcy: 10%.

Łączna ocena od jednego eksperta: 100 pkt
(maksymalnie wniosek może otrzymać 200 pkt)
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Kryteria strategiczne
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 LUBUSKIM

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 LUBELSKIM
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Rozstrzygnięcie konkursu i
dofinansowanie projektów


Decyzję o dofinansowaniu projektów w oparciu o listę
rankingową podejmuje Minister Pracy i Polityki
Społecznej.



Konkurs zostanie rozstrzygnięty przed 1 maja 2009 r.



Dofinansowanie projektów: maj-czerwiec 2009.
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Jak otrzymać dofinansowanie?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pomysł.
Zapoznanie się z dokumentami proceduralnymi FIO.
Ustalenie harmonogramu, zaplanowanie i oszacowanie
kosztów.
Właściwe wypełnienie wniosku.
Spełnienie warunków formalnych.
Wysoka ocena wniosku przez dwóch niezależnych ekspertów.
Wysoka pozycja na liście rankingowej – decyzja Ministra o
dofinansowaniu.
Podpisanie umowy, otrzymanie dotacji.
Realizacja projektu i jego rozliczenie (sprawozdanie).
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Szczegółowe informacje:
www.pozytek.gov.pl
www.crzl.gov.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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