
Budowania zdolności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

7 października 2022 r.



Od grudniu 2021 r. do chwili obecnej odbyliśmy szereg spotkań z partnerami 
społecznymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego m.in. z:
• Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego,
• Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-

Pomorskiego
• Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych

Harmonogram prac/spotkań w zakresie 
partnerstwa

Spotkania:
- 21 grudnia 2021 r. 
- 4 luty 2022 r.  z RDPP, Sejmik NGO(w formule on-line),
- 23 lutego 2022 r. z Sejmik NGO,
- 13 czerwca 2022 r. z RDPP
- 30 sierpnia z RDPP, Sejmik NGO, K-PFOP 

Uwagi strony społecznej:
- XII 2021 r. - podczas konsultacji programu wersji 1.0 zgłoszono uwagi dot. uwzględnienia środków na 

wzmocnienie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
- III 2022 r. – złożono List otwarty do Marszałka w zakresie: programowania wsparcia i udziału w tym procesie 

organizacji pozarządowych;
- V 2022 r. - złożono petycję do Marszałka w zakresie: budowanie zdolności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i przeznaczenia większej puli środków na ten cel.



- Wersja nr 1.0 (22 września 2021 r.) – nie przewidywała wsparcia w zakresie budowania zdolności 

partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

- Wersja nr 2.0 (14 stycznia 2022 r.) – ujęto wsparcie w celu szczegółowym „h” w zakresie: 

promowania działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności partnerów społecznych i 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w formie szkoleń, działań służących tworzeniu 

sieci kontaktów i wzmacniania dialogu społecznego, a także na działania podejmowane wspólnie 

przez partnerów społecznych (na kwotę 400.000 euro);

- Wersja nr 3.0 (14 marca 2022 r.) - wydzielono wsparcie w zakresie budowania zdolności 

partnerów społecznych (w celu szczegółowym „d” – 400.000 euro) oraz w zakresie budowanie 

zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w celu szczegółowym „h” – 400.000 euro)

- Wersja nr 4.0 (17 sierpnia 2022 r.) - Zarząd Województwa podjął decyzję w zakresie 

przeznaczenia na ten cel łącznie 1.230.000 euro w projekcie Programu Regionalnego na lata 

2021-2027, gdzie w zakresie budowania zdolności partnerów społecznych (w celu 

szczegółowym „d” – 600.000 euro) oraz w zakresie budowanie zdolności organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego (w celu szczegółowym „h” – 630.000 euro)

Wsparcie w zakresie „Budowania zdolności partnerów
społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”

w kolejnych wersjach FEdKP 2021-2027 



FEdKP 2021-2027 

w wersji 5.0 (4 października 2022 r.) 

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 

cs (d)

600 tys. euro

cs (h) 

700 tys. euro

1.300.000 euro

tj. ponad 0,25% alokacji 
EFS+



Priorytetu 8 celu szczegółowego (h):

Działania przewidziane w programie

4.0 Wspieranie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego.
Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w formie szkoleń, 
działań służących tworzeniu sieci kontaktów.
Pomimo zawarcia działań w zakresie budowy zdolności partnerów społeczeństwa 
obywatelskiego w celu (h), zakres merytoryczny tych działań będzie szerszy i 
będzie mógł dotyczyć budowy zdolności partnerów społeczeństwa obywatelskiego 
w obszarach wszystkich pięciu celów Polityki Spójności 2021 – 2027*.
*zapis konsultowany z KE (KE wskazuje na bardziej ograniczone wsparcie tylko w 
zakresie obszarów z EFS+, tj.: rynek pracy, edukacja, włączenie społeczne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.0 Wspieranie działań ukierunkowanych na budowaniu zdolności organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego
Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym w formie szkoleń, 
działań służących tworzeniu sieci kontaktów i wzmacniania potencjału 
(organizacyjnego, technicznego, jak i finansowego) w celu rozwoju, a także na 
rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw z innymi podmiotami funkcjonującymi w 
ich otoczeniu. Pomimo zawarcia działań w zakresie budowy zdolności organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w celu (h), zakres merytoryczny tych działań będzie 
szerszy i będzie mógł dotyczyć budowy zdolności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego we wszystkich obszarach celów EFS+.



Przeznaczenie środków na realizację jednego projektu obejmującego swoim 
zasięgiem obszar całego województwa i utworzenie Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego (KPOWSO). 
Wzmocnienie całego III sektora w województwie kujawsko-pomorskim, 
zarówno poprzez wzmocnienie poszczególnych organizacji, jak i poprzez ich 
sieciowanie. Możliwe działania:
Etap przygotowawczy -1 rok budowa struktury konsorcjum
Etap wdrożeniowy:
• inicjowanie i wspieranie sieciowania organizacji pozarządowych oraz ich 
współpracy z innymi sektorami (biznesem, administracją, mediami itp.), 
• pomoc organizacjom w rozwoju instytucjonalnym (tworzenie diagnozy, 
ewaluacja działań, tworzenie strategii rozwoju itp.),
• pomoc organizacjom w budowaniu stabilności finansowej (budowanie bazy 
darczyńców, optymalizacja kosztów, dzielenie zasobów itp.),
• wzmocnienie zasobów ludzkich w organizacjach (rozwój wolontariatu, 
zapobieganie wypaleniu, wzmacnianie liderów itp.). 
• wsparcie najsilniejszych organizacji „branżowych” w budowaniu ich zdolności 
eksperckich i koalicyjnych, 
• prowadzenie badań i analiz kondycji sektora obywatelskiego na terenie 
regionu, 

Działania zaproponowane przez Radę Działalności 
Pożytku Publicznego to m.in. 



Projekt realizowany przez administrację samorządową w  partnerstwie ze stroną 
społeczną. 
- Organizacje pozarządowe wspierane w obszarze budowanie potencjału 

rozwojowego, byłyby uczestnikami projektu;
- Zaplanowane działania mają obejmować szereg typów wsparcia zdefiniowanych 

w opracowanym, we współpracy z przedstawicielami środowiska 
pozarządowego, katalogiem;

- Działania na poziomie samych organizacji: rozwój umiejętności pracowników  w 
tym liderskie, wsparcie wolontariatu, budowanie bazy członkowskiej,  

- Działania promujące budowanie relacji z innymi sektorami
- Działania  w zakresie konsolidacji i samowiedzy środowiska NGO, sieciujące 
- Działania w zakresie wsparcia technicznego i rozwoju instytucjonalnego
- Dodatkową propozycją wsparcia jest możliwości 
skorzystania z „bonu rozwojowego” dla podmiotów, 
które mają sprecyzowaną wizję własnego rozwoju. 

Projekt na 3 letnie wsparcie organizacji
Planowana wartość projektu (100%): 3.705.882,35 zł
Alokacja w UE (85%): 700.000,00 euro, tj. 3.150.000,00 zł (po kursie 4,5 zł)
Budżet Państwa (10%): 370.588,23 zł
Wkład własny projektodawcy (5%): 185.294,12 zł

Druga propozycja realizacji wsparcia wypracowana 
w ramach spotkań z przedstawicielami NGO



Rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
w zakresie monitorowanie tego obszaru

budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego
(z 05.10.2022 r.) 

Interwencji powinno odbywać się w oparciu o poniżej zaproponowane wskaźniki (do wyboru 
zastosowanie w zależności od charakteru interwencji) obrazujące ilościową skalę i wymiar realizowanych 
działań (w tym ich odbiorców ostatecznych), a nie liczbę konkretnych form zrealizowanego wsparcia.

Rekomenduje się zastosowanie wskaźników z poniższej listy: 
1. wskaźniki produktu 
• liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z następujących 
obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość 
usług, współpraca międzysektorowa
• liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania nowych metod 
działania lub rodzajów usług
• liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych 
wsparciem w programie
2. wskaźniki rezultatu
• liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał organizacyjny w 
co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, 
wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa
• liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które poprawiły lub wprowadziły nowe metody 
działania lub rodzaje usług 
• liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, 
wiedzę lub uzyskali kwalifikacje 



1. Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,(…). Wskazujące w 
definicjach na możliwość realizacji projektów w formule „funduszu małych projektów” -
oznacza operację w ramach programu Interreg mającą na celu wybranie i wdrażanie 
projektów, w tym działań opartych na kontaktach międzyludzkich o ograniczonej wartości 
finansowej;
2. Ustawa Wdrożeniowa (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027) - zgodnie z 
Art. 41. 1. w ramach programów mogą być realizowane projekty grantowe. 
Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu 
grantowego albo partner projektu partnerskiego, wybrany w drodze otwartego naboru 
ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu 
grantowego.
3. Projekt Wytycznych kwalifikowalności (z czerwca 2022 r.) – przewidują możliwość realizacji 
projektów grantowych, gdzie właściwa instytucja będąca stroną umowy zobowiązuje 
beneficjenta w umowie o dofinansowanie projektu do określenia w umowie o powierzenie 
grantu obowiązków grantobiorcy w zakresie spełnienia wymogu zachowania trwałości 
projektu.
4. Interpretacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (verte)

Ujęcie wsparcie grantowego w odniesieniu do aktów 
prawnych i projektów dokumentów programowych





Linia demarkacyjna pomiędzy programem
krajowym Fundusze Europejskie a programami regionalnymi



Dziękuję za uwagę


