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1. Rządowy Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich PROO edycja 2022 
 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie 
organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące 
działalność pożytku publicznego do udziału w 
konkursach ogłaszanych w ramach edycji 2022 
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. 
Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach 

Priorytetów 1a, 1b, 2a oraz 3 Rządowego Programu 

Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

PROO, Edycja 2022. 

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać 

wsparcie na: 

1. PROO 1a: realizację działań misyjnych 

(statutowych) oraz wzmocnienie 

instytucjonalne.  Wartość środków 

przeznaczonych na dotacje dla organizacji w 

ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. 

Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą 

odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 

zł w 2024 r. 

2. PROO 1b: zadania służące zwiększeniu 

aktywności organizacji obywatelskich w zakresie 

realizacji przez nie projektów 

międzynarodowych oraz sięganiu przez te 

organizacje po środki w ramach programów 

wdrażanych przez instytucje zagraniczne.  

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla 

organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 

800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata 

wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 

000 zł w 2024 r. 

3. PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe 

przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia 

kapitału żelaznego. Wartość środków 

przeznaczonych na dotacje dla organizacji w 

ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. 

Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą 

odpowiednio 1 000 000 zł w 2023 r. i 1 000 000 

zł w 2024 r. 

4. PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi 

instytucjonalnemu oraz realizacji działań 

statutowych przez organizacje strażnicze i 

lokalne media obywatelskie, działające na rzecz 

tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty 

wokół istotnych spraw publicznych, 

monitorowania działań instytucji publicznych i 

prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w 

szczególności tam, gdzie podejmowane są 

decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość 

środków przeznaczonych na dotacje dla 

organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 

1 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. 

wynosi 1 000 000 zł. 

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony 

będzie w okresie: 
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• nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 

2021 roku o godzinie 14.00; 

• termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 

r., o godzinie 14:00, 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/368562-rzadowy-program-
rozwoju-organizacji-obywatelskich-proo-edycja-
2022.html 

 

2. Szkolenie – „Media społecznościowe dla organizacji 
pozarządowych” 
 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: m.in. stowarzyszeń, 

fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji 

społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów 

aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i 

innych podmiotów ekonomii społecznej. 

 
Termin i miejsce szkolenia: 29 grudnia 2021 r., Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk, ul. Sienkiewicza 19 

Program szkolenia obejmuje: 

1. Wykorzystanie mediów społecznościowych do 

promocji działań NGO. 

2. Nowoczesne programy i aplikacje do 

tworzenia atrakcyjnych treści w mediach 

społecznościowych 
3. Skuteczne programy i aplikacje do zarządzania 

pracą w NGO 

 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://cio.slupsk.pl/szkolenie-media-spolecznosciowe-
dla-organizacji-pozarzadowych/ 
 

3. Konkurs na projekty interwencyjne w ramach 
Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny  

 
Czym są projekty interwencyjne? W ramach konkursu na 
projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, 
które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane 
przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą 
zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy 
dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.  
 
Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne 
problemy i obejmować rozwiązania możliwe do 
zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Projekty te 
muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych 
obszarów wsparcia w ramach Programu: 1) Ochrona praw 
człowieka (w tym kwestie związane z równością płci), 2) 

Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 
przeciwdziałanie wykluczeniu, 3) Budowanie kultury 
demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na 
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 
środowiska). Kwota przeznaczona na granty w konkursie 
interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 euro, z czego na 
obecną, pierwszą turę naboru przypada 216 828 euro. 
Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 
2022 roku a II kwartałem 2023 roku. Pula środków w 
konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie 
obejmuje podziału na regiony. Program wspiera działania 
prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem 
działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy. W 
konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów 
interwencyjnych: • minimalna kwota grantu: 6000 EUR, • 
maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR, • czas realizacji: od 
3 do 8 miesięcy, • wkład własny: nieobowiązkowy, • 
możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę 
dwustronną z podmiotami z Państw Darczyńców: do 2250 
EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu). Ocena 
złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym 
w okresie trwania naboru, a decyzje o przyznaniu grantów 
interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc. Okresy 
składania wniosków i terminy publikacji decyzji o 
przyznaniu grantów:  
4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 (decyzja o 
przyznaniu grantów: do 31.01.2022); 
• 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do godz. 
12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 
28.02.2022). Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia: 
https://aktywniobywatele-
regionalny.org.pl/konkursinterwencyjny/ Na stronie 
Programu (zakładki: „Aktualności" i „Wydarzenia") znajdują 
się informacje dotyczące webinarium i spotkań 
informacyjnych związanych z konkursem.  
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-
projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-
obywatele-fundusz-regionalny-361252.html 
 

 

4. Trwa nabór wniosków w konkursie na rok 2022 
Rządowego Programu NOWEFIO 

 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie 
organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące 
działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie 
ogłoszonym w ramach edycji 2022 Rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021-2030 NOWEFIO edycja 2022. 

http://cio.slupsk.pl/szkolenie-media-spolecznosciowe-dla-organizacji-pozarzadowych/
http://cio.slupsk.pl/szkolenie-media-spolecznosciowe-dla-organizacji-pozarzadowych/
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
https://fundusze.ngo.pl/361252-ruszyl-konkurs-na-projekty-interwencyjne-w-ramach-programu-aktywni-obywatele-fundusz-regionalny-361252.html
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Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest 

zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne przez poprawę 

samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora 

obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie 

instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Dzięki 

staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 

Publicznego, budżet programu został  zwiększonym o 

1/3 i od 2021 roku wyniesie 80 mln zł rocznie co 

pozwoliło na dofinansowanie w tramach edycji 2021 

ponad 600 ofert! 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach 

następujących Priorytetów: 

1. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz 

dobra wspólnego 

2. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu 

publicznym 

3. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji 

organizacji obywatelskich 

Składane oferty mają realizować cel główny Rządowego 

Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie 

zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w 

życie publiczne przez poprawę samoorganizacji 

społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w 

życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne 

sektora obywatelskiego w Polsce. 

Najważniejsze informacje: 

• jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w 

konkursie; 

• nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 

2021 roku o godzinie 14.00; 

• termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 

r. o godzinie 14:00, 

• projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 

do 31 grudnia 2024 r., 

• maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od 

Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu 

o konkursie); 

• wniesienie wkładu własnego w ramach 

składanych ofert nie jest wymagane. 

 
Szczegóły informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/368558-trwa-nabor-
wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-
programu-nowefio.html 
 

5.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie  
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz.  
8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

• Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej 
(KIS);  

• organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku 
publicznego; 

• organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność 
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, 
których celem jest zatrudnianie;  

• inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i 
formalizowania struktur); 

• przedsiębiorstwa społeczne (PS), 

• Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  
fizyczne i przedsiębiorstwa. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 

• zasad uruchamiania PS, 
• możliwych  do pozyskania środków na rozwój  

przedsiębiorstwa społecznego,  
• zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
• zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym 
instytucji rynku pracy, integracji i pomocy 
społecznej w celu rozwoju podmiotów ekonomii 
społecznej,  

• zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

• promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

https://fundusze.ngo.pl/368558-trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-nowefio.html
https://fundusze.ngo.pl/368558-trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-nowefio.html
https://fundusze.ngo.pl/368558-trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-rok-2022-rzadowego-programu-nowefio.html
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Informacje udzielane są: 
• bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 

(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
• telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
• mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
• podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne 
są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w  
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje 
m.in.: 

1. zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2. zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3. rejestrowanie działalności PES, 
4. zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5. prowadzenie działalności statutowej ES. 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

• w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

• w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, 
księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia 
społeczne 

• w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

• w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie 
finansowe 

• w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ 
modyfikacja  
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i  
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 

nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami 
w zakresie projektowania produktów i usług. 

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

• doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności 
gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej 

• poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

• przygotowanie i praca nad biznes planem, 

• negocjacje z instytucjami finansującymi. 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizacji 
 i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej,  
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również  
 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów  
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

• powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

• zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

• aspekty prawa, finansowe, rachunkowe 
działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

• tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie  
klientów, itp.) 

• budowanie powiązań kooperacyjnych 

• restrukturyzacja działalności 

• zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym 

• umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

• szkolenia zawodowe i branżowe. 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 
 

• pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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• pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 

• wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

• monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
 

• ocenie rezultatów planowanych działań. 
 

WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do  
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia  
wsparcia finansowego. 
 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co  
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

• współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

• współpracę z instytucjami zapewniającymi 
dostęp do wsparcia finansowego dla PES, 

• wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

• wymianę doświadczeń.  
 

Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
Zapraszamy! 
 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pltel.: 59 840 29 20 
 
 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu 

www.ngo.pl, serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony 

internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron 

internetowych podanych w treści wiadomości. 

oprac. Aleksandra Barańska 
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