
PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

Zakres tematyczny 

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

Rodzaj wsparcia 

DOTACJA 

Kto może złożyć wniosek ? 

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe 

stowarzyszeo posiadające osobowośd prawną, związki stowarzyszeo, fundacje, kółka rolnicze, cechy 

rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.  

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na co można uzyskać wsparcie ? 

1. Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. 

2. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych. 

3. Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego. 

4. Ochrona i upowszechnianie praw dziecka. 

5. Ochrona praw konsumenta. 

6. Zwiększenie dostępu do informacji publicznej. 

7. Aktywizacja kobiet w życiu publicznym. 

8. Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej. 

9. Wspieranie działao na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym. 

11. Edukacja i promocja w zakresie obronności i bezpieczeostwa narodowego oraz bezpieczeostwa 

publicznego. 

12. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych. 

13. Wolontariat w organizacjach pozarządowych (inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z 

kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej). 

14. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny. 

15. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. 

16. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych. 

17. Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych. 

18. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeostwa 

publicznego. 

19. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa. 

20. Promocja zdrowia. 

21. Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. 

22. Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. 



23. Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych. 

24. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców. 

25. Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską. 

26. Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna. 

27. Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej. 

28. Przedsiębiorczośd społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego. 

29. Wolontariat pracowniczy. 

Opis 

Organizatorem Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) jest Minister Pracy 

i Polityki Społecznej. 

Budżet Programu: 60 000 000 zł. 

Cel programu: zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i 

związków wyznaniowych prowadzących działalnośd pożytku publicznego w realizacji zadao 

publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości 

polityk publicznych. 

Czas realizacji projektu:  

- projekty realizowane w 2012 r., tzw. projekty „jednoroczne": od 1 czerwca 2012  do 31 grudnia 

2012; 

- projekty realizowane w latach 2012-2013, tzw. projekty „dwuletnie": od 1 czerwca 2012 do 30 

czerwca 2013. 

Wysokośd dotacji:  

- dla projektów „jednorocznych": 10 000 – 200 000 zł. 

- dla projektów „dwuletnich": 20 000 – 200 000 zł. 

Wymagany wkład własny: 

- 10 tys. zł do 40 tys. zł - 10% wartości projektu (środki niefinansowe lub finansowe); 

- ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł - 10% wartości projektu (środki finansowe); 

- ponad 150 tys. zł do 200 tys. zł - 20% wartości projektu środki własne finansowe. 

 

Ostateczny termin składania wniosków: 13 lutego 2012 (decyduje data stempla pocztowego). 

Przewidywany termin składania wniosków: I kwartał 2013. 

 

Więcej informacji 

http://granty.pl/index.php?action=dir&dir=2978  

 

Masz pytanie na temat tego programu ? Wyślij email na adres info@granty.pl  
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