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Szansa dla klubów
Rafa∏ CieÊlak, Jan Kordasiewicz

Podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç
w obszarze sportu
majà teraz mo˝liwoÊç
uzyskania
dofinansowania
z nowego êród∏a,
wspierajàcego mi´dzy
innymi aktywnoÊç
w rozwoju rekreacji
ruchowej oraz
promocji zdrowego
trybu ˝ycia.

∏ównymi beneficjentami tego êród∏a dofinansowania, ze wzgl´du na status prawny, mogà byç stowarzyszenia kultury fizycznej oraz zwiàzki sportowe. Jednak˝e
istotne jest to, ˝e przedstawione poni˝ej zasady
konkursu wspierajà w istotny sposób wszelkiego
rodzaju partnerstwa, umo˝liwiajàc stanie si´ poÊrednimi beneficjentami równie˝ takim podmiotom jak jednostki samorzàdu terytorialnego, ich
jednostki organizacyjne, a nawet podmioty z sektora prywatnego.
Równie˝ wysoki poziom dofinansowania oraz
mo˝liwoÊç uzyskania zaliczki na realizacj´ dzia∏aƒ powinien stanowiç zach´t´ do podj´cia wyzwania w postaci ubiegania si´ o dotacj´ z tzw.
Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych. Z tego
powodu przedstawiamy poni˝ej podstawowe zasady otrzymywania dofinansowania ze wskazanego êród∏a pomocowego.

G

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
Fundusz dla Organizacji Pozarzàdowych (FOP) wdra˝any b´dzie w latach 2007–2009, okres kwalifikowalnoÊci wydatków
zakoƒczy si´ zaÊ z dniem 31 grudnia 2010 r. Harmonogramy
wdra˝ania FOP przyj´te przez operatorów Funduszu wraz
z bud˝etami przeznaczonymi na poszczególne rundy aplikacyjne przedstawiajà si´ nast´pujàco:
Dla Komponentu I „Demokracja i spo∏eczeƒstwo obywatelskie”
EDYCJA TYP PROJEKTU

TERMIN NABORU

I

(up∏ynà∏ 08.06.2007) 1 800 000

Mikro, ma∏e

II

Ma∏e, Êrednie, du˝e

IV kwarta∏ 2007

2 900 000

III

Ma∏e, du˝e

I kwarta∏ 2008

2 500 000

IV

Mikro, Êrednie

IV kwarta∏ 2008

2 500 000

V

Mikro, ma∏e, Êrednie

I kwarta∏ 2009

2 900 000

Dla Komponentu II „Ochrona Êrodowiska i zrównowa˝ony rozwój”
EDYCJA

TERMIN NABORU

BUD˚ET (EURO)

I

24.07.2007 – 29.09.2007

5 000 000

II

II kwarta∏ 2008

5 000 000

III

I kwarta∏ 2009

2 600 000

Bezzwrotna pomoc

Dla Polski
– najwi´kszego
beneficjenta pomocy
– przeznaczono
a˝ po∏ow´ dost´pnej
puli pieni´˝nej,
tj. ponad
530 mln euro.
G∏ównym zadaniem
Funduszu
jest wsparcie
instytucjonalne
i wzmocnienie
zdolnoÊci sektora
NGO do realizacji
zadaƒ w sferze
po˝ytku publicznego.
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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy to êród∏a bezzwrotnej pomocy finansowej,
z których korzysta cz´Êç paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej.
G∏ównym celem Mechanizmów jest wyrównywanie dysproporcji spo∏ecznych i ekonomicznych w obr´bie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla Polski – najwi´kszego beneficjenta
pomocy – przeznaczono a˝ po∏ow´ dost´pnej puli pieni´˝nej, tj. ponad 530 mln euro.
Mechanizmy Finansowe zbli˝one sà w swej konstrukcji do funduszy strukturalnych UE i pe∏nià
w stosunku do nich funkcj´ uzupe∏niajàcà. Beneficjenci majà do dyspozycji dziesi´ç obszarów priorytetowych, takich jak np. ochrona Êrodowiska,
ochrona zdrowia, polityka regionalna, promowanie
zrównowa˝onego rozwoju, w ramach których mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie projektów.
Co ciekawe, o dofinansowanie ubiegaç si´ mogà niemal˝e wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego, które dzia∏ajà w interesie publicznym i chcà realizowaç projekty w okreÊlonych obszarach priorytetowych. Istotne jest równie˝, ˝e Mechanizmy promujà przygotowywanie
projektów partnerskich – szczególnie z instytucjami Paƒstw Darczyƒców, tj. Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii.

Wykluczone organizacje pozarzàdowe
Dwie rundy aplikacyjne, które odby∏y si´ do tej
pory, udowodni∏y, ˝e najwi´kszym beneficjen-

BUD˚ET (EURO)

Dla Komponentu III „Równe szanse i integracja spo∏eczna”
EDYCJA

TERMIN NABORU

BUD˚ET (EURO)

I

24.04.2007 – 29.06.2007

5 000 000

II

I kwarta∏ 2008

5 000 000

III

I kwarta∏ 2009

2 600 000

Ze szczegó∏owymi dokumentami i informacjami dotyczàcymi
mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzàdowych mo˝na zapoznaç si´ na
stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.funduszngo.pl. Polecamy tak˝e odwiedzenie strony Mechanizmów Finansowych w Polsce (www.eog.gov.pl) oraz witryny Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (www.eeagrants.org).

tem Êrodków jest sektor publiczny. Natomiast
sektor organizacji pozarzàdowych (NGO) –
z uwagi na wymagany minimalny poziom dofinansowania (250 tys. euro) – zosta∏ praktycznie
wykluczony z mo˝liwoÊci ubiegania si´ o dotacje.
Z uwagi na trudnoÊci finansowe NGO i zdolnoÊç do anga˝owania si´ w przedsi´wzi´cia
o niekoniecznie milionowych bud˝etach, Mechanizmy wyodr´bniajà tak˝e specjalnà pul´ Êrodków w wysokoÊci 37,8 mln euro, przeznaczonych
wy∏àcznie dla trzeciego sektora – tzw. Funduszu
dla Organizacji Pozarzàdowych.

Jakie projekty?
G∏ównym zadaniem Funduszu jest wsparcie
instytucjonalne i wzmocnienie zdolnoÊci sektora
NGO do realizacji zadaƒ w sferze po˝ytku publicznego, komplementarnych wobec dzia∏alnoÊci prowadzonej przez administracj´ publicznà.
Dlatego te˝ priorytetowo traktowane b´dà prolipiec 2007

Fundusz dla Organizacji Pozarzàdowych (FOP) podzielony
zosta∏ na trzy tzw. Komponenty:

Demokracja i spo∏eczeƒstwo obywatelskie,
Ochrona Êrodowiska i zrównowa˝ony rozwój,
● Równe szanse i integracja spo∏eczna.
●
●

Pierwszy z nich wdra˝any b´dzie przez Fundacj´ Fundusz
Wspó∏pracy, dla dwóch pozosta∏ych zaÊ operatorem jest firma
doradcza Ecorys Polska Sp. z o.o. Ka˝dy z komponentów posiada swoje cele i obszary tematyczne, przybli˝ajàce nam rodzaje dzia∏aƒ, które mogà staç si´ przedmiotem projektu. Poni˝ej przedstawiono obszary dla poszczególnych komponentów.

Komponent I „Demokracja i spo∏eczeƒstwo obywatelskie” – obszary tematyczne:
A. Poszanowanie zasad demokracji.
B. Podniesienie stanu wiedzy na temat spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i procesów demokratycznych.
C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolnoÊci organizacji
pozarzàdowych i rozwój sektora pozarzàdowego.

Komponent II „Ochrona Êrodowiska i zrównowa˝ony
rozwój” – obszary tematyczne:

Promocja zdrowia i aktywnoÊci
Dla klubów sportowych takimi dzia∏aniami w ramach komponentu trzeciego i obszaru tematycznego A mogà byç przyk∏adowo projekty dotyczàce promocji zdrowia, poprawy infrastruktury s∏u˝àcej osobom niepe∏nosprawnym oraz wzmo˝enie ich aktywnoÊci ruchowej poprzez programy rehabilitacyjne, a tak˝e organizowanie czasu wolnego dla ubogich dzieci
lub pochodzàcych z terenów wiejskich.
Pe∏na lista dzia∏aƒ i obszarów tematycznych dost´pna jest
w wytycznych do poszczególnych komponentów, dost´pnych na stronie internetowej operatorów oraz stronie Funduszu (www.funduszngo.pl). Jak widaç, obszary tematyczne
uj´te zosta∏y na tyle szeroko, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç organizacji pozarzàdowych b´dzie mia∏a szans´ skorzystaç
z dofinansowania FOP.
Warto podkreÊliç, ˝e niektóre projekty i dzia∏ania nie kwalifikujà si´ do obj´cia dofinansowaniem. Sà to przede wszystkim projekty trwajàce lub ju˝ zakoƒczone, dzia∏ania polegajàce na doraênej pomocy (np. socjalno-bytowej), dzia∏ania
o charakterze komercyjnym, politycznym, religijnym, a tak˝e
zwiàzane z przygotowywaniem lub finansowaniem akcji protestacyjnych.
W kolejnym numerze opiszemy, kto mo˝e ubiegaç si´ o dotacj´, omówimy zasady dofinansowania projektów, potrzebne
wnioski i za∏àczniki oraz procedur´ oceny projektów.
Autorzy sà wspólnikami
w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego CieÊlak & Kordasiewicz
i ekspertami Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej

R E K L A M A

A. Dzia∏ania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony Êrodowiska.
B. Ochrona dziedzictwa naturalnego.
C. Wdra˝anie przepisów prawnych z zakresu ochrony Êrodowiska.
D. Dzia∏ania na rzecz partnerstwa dla efektywnoÊci ekologicznej.
E. Dzia∏ania na rzecz poprawy ÊwiadomoÊci spo∏ecznej.
F. Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównowa˝onego rozwoju.
G. Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego.

Komponent III „Równe szanse i integracja spo∏eczna”
– obszary tematyczne:
A. Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych.
B. Wsparcie zrównowa˝onego rozwoju regionalnego i lokalnego.
C. ¸àczenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych spo∏ecznoÊci.
D. Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych spo∏ecznie.
E. Dzia∏ania na rzecz poprawy ÊwiadomoÊci spo∏ecznej.
Ka˝dy z obszarów tematycznych podzielony jest na wiele
szczegó∏owych dzia∏aƒ, wskazujàcych kierunki konstruowania projektów. Przyk∏adowo, w ramach komponentu I, obszar
tematyczny A, wskazano ochron´ praw cz∏owieka, dopuszczanie kobiet do stanowisk kierowniczych czy zapobieganie handlowi kobietami i dzieçmi; komponent II, obszar tematyczny
B zawiera dzia∏ania takie jak tworzenie rezerwatów przyrody,
ochrona ptaków, zarzàdzanie gruntami; natomiast komponent
III, obszar tematyczny D: warsztaty i kursy z zakresu aktywizacji zawodowej, dostosowanie warunków pracy w zak∏adach
produkcyjnych do potrzeb osób niepe∏nosprawnych, tworzenie Centrów Integracji Spo∏ecznej przeznaczonych dla osób
zagro˝onych marginalizacjà i wykluczeniem spo∏ecznym.
lipiec 2007

finansowanie

jekty „mi´kkie”, tj. zwiàzane z rozwijaniem dzia∏alnoÊci
o charakterze nieinwestycyjnym.
Przeprowadzenie inwestycji mo˝liwe jest wy∏àcznie wówczas, gdy b´dzie to uzasadnione dla prawid∏owej realizacji
projektu podstawowego, czyli w∏aÊnie „mi´kkiego”. Przyk∏adem mogà byç tu remonty pomieszczeƒ czy zakup sprz´tu
komputerowego lub wyposa˝enia biura.
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