Dotacje dla organizacji pozarządowych
Informacje na temat moŜliwości zdobycia dofinansowania przez organizacje
pozarządowe zostały przedstawione na organizowanej przez Gminę Piaseczno i Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno konferencji: „Dotacje źródłem
wsparcia dla organizacji pozarządowych”.
Wykłady z elementami szkolenia poprowadził Artur Gluziński, specjalista w zakresie
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele
lokalnych organizacji pozarządowych, a takŜe osoby, które chcą taką organizację załoŜyć,
dowiedziały się o moŜliwościach pozyskania dotacji w nowej pespektywie finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014 – 2020. Dotacje będzie moŜna uzyskać m.in. na projekty
nastawione na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, obejmujące działania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób młodych i pomoc w zdobyciu doświadczenia
zawodowego przez osoby wchodzące na rynek pracy. Dofinansowanie moŜliwe będzie takŜe
na programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, takŜe te ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową oraz na rozwój
form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Podczas konferencji przedstawiono moŜliwości skorzystania z Programu Obywatele dla
Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tzw. Fundusz EOG). W Polsce za wdraŜanie Programu odpowiada Fundacja
Batorego. Dotacje przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów tematycznych:
1) partycypacja publiczna, 2) kontrola obywatelska, 3) zwalczanie dyskryminacji,
4) przeciwdziałanie wykluczeniu, 5) dzieci i młodzieŜ. W najbliŜszym czasie planowane są
dwa nabory: pierwszy w terminie 1 marca – 15 kwietnia 2014 oraz drugi
w terminie 1 września – 15 października 2015. Wysokość dotacji to od 50 000 do 250 000 zł
na projekty realizowane samodzielnie i od 50 000 do 350 000 zł na projekty realizowane
w partnerstwie.
Na konferencji omówiono Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który jest
przeznaczony wyłącznie dla organizacji pozarządowych i podmiotów zrównanych. Program
wdraŜany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje on działania
dotyczące czterech priorytetów: 1) Kreatywność i aktywność obywateli, 2) Współpraca
instytucji publicznych z obywatelami, 3) Integracja i solidarność społeczna, 4) Pomoc
programowa i organizacyjna. Celem programu jest m.in. zwiększenie roli inicjatyw
nieformalnych, rozwój wolontariatu, rozwijanie potencjału organizacji pozarządowych.
Wszelkie informacje o programie moŜna znaleźć na stronie: www.pozytek.gov.pl
Konferencję zakończyła dyskusja. Prowadzący odpowiadał na pytania przedstawicieli
organizacji pozarządowych dotyczące m.in. zasad realizacji zadania publicznego, rozliczenia
otrzymanej dotacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji
publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017

