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Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030

Głównym celem Programu 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.

Cel szczegółowy 1. Poprawa samoorganizacji społecznej.

Cel szczegółowy 2. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.

Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Budżet Programu: 80 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 800 mln zł.
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Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030

Priorytet 1. Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz
grupom nieformalnym

Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – wspieranie aktywności
społecznej na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji
obywatelskich

Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – zwiększenie obecności organizacji
obywatelskich w życiu publicznym, w procesach kształtowania polityk publicznych i podejmowania
decyzji, wspieranie dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty
publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie wizerunku organizacji
obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – poprawa zarządzania w
organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i
rozwijania strategii działania organizacji, wypracowywania i wdrażania standardów działania
organizacji, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym
upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach,
kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Priorytet 5. Pomoc techniczna
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Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości.

Cel szczegółowy 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie
publiczne.

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.

Cel szczegółowy 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
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Zakończyły się konsultacje społeczne Regulaminów konkursów na rok 2021 w ramach:

Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - Edycja 2021.

Priorytet 1b - Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych - Edycja 2021.

Priorytet 2a - Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów 

żelaznych - Edycja 2021.

Priorytet 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów 

obywatelskich - Edycja 2021.

Priorytet 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich - Edycja 2021.

Priorytet 5 - Wsparcie doraźne - Edycja 2021.
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Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich
uniwersytetów ludowych, które:
• umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
• wpływają na rozwój społeczności lokalnych,
• są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Priorytet 1. Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych,
prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne.

Priorytet 2. Wsparcie organizacji obywatelskich, planujących uruchomić nową placówkę,
prowadzących działalność oświatową i wychowawczą w myśl zasad metodologii grundvigiańskiej
oraz organizacji, które zamierzają reaktywować działalność wcześniej istniejącego uniwersytetu
ludowego.

Priorytet 3. Wsparcie sieci i federacji organizacji obywatelskich działających w formule
uniwersytetów ludowych.

Priorytet 4. Wsparcie partnerstw lokalnych, utworzonych z udziałem uniwersytetów ludowych,
których zadaniem będzie tworzenie i rozwój oferty w zakresie edukacji obywatelskiej.
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Zadanie 1. Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, 
prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne 
(Priorytet 1).

Zadanie 2. Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów 
ludowych (Priorytet 2).

Zadanie 3. Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji 
grundtvigiańskiej (Priorytet 3).

Zadanie 4. Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach 
lokalnych (Priorytet 4).
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Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz
długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Priorytet 1. Zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i
długoterminowy angażują się w działania obywatelskie.

Priorytet 2. Rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych obywatelom przez
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, charakteryzujących się wysoką jakością
prowadzonych działań.

Priorytet 3. Wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach
współpracujących z wolontariuszami.

Priorytet 4. Pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrostu świadomości otoczenia w
zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

.
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Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2021-2023

Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2021-2023

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu
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Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do
potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności programowej, w tym w
szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju
umysłowego, fizycznego i duchowego.

Cele szczegółowy 1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i 
młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską.

Cel szczegółowy 2. Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. 

Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora 
publicznego.

11



Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025
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Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego.

Priorytet 1. Aktywność społeczna - zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach
spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu
zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie
zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

Priorytet 2. Partycypacja społeczna - wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych
oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

Priorytet 3. Włączenie cyfrowe - zwiększanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i
wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu
funkcjonowaniu osób starszych.

Priorytet 4. Przygotowanie do starości - wzmacnienie trwałych relacji międzypokoleniowych,
kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Budżet Programu: 40 mln zł rocznie, łącznie co najmniej 200 mln zł.



Dziękuję za uwagę
Wojciech Dec - Prezes Zarządu FLOP
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