
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Interne-
towego Systemu Wniosków dostępnego na stronie Programu:

   aktywniobywatele.org.pl

Gdzie złożyć wniosek? 

aktywniobywatele.org.pl

Program Aktywni 
Obywatele – Fundusz 
Krajowy jest jednym 
z dwóch programów 
dla organizacji 
społecznych 
finansowanych ze 
środków Mechanizmu 
Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, tzw. 
Funduszy EOG.  

Budżet Funduszu: 
30 mln EUR
Okres realizacji:
2019–2024
Kto może ubiegać się  
o wsparcie?
Organizacje społeczne, w tym 
stowarzyszenia, fundacje, 
spółdzielnie socjalne, spółki 
non-profit, koła gospodyń 
wiejskich, kościelne oso-
by prawne zarejestrowane 
w KRS.

Celem Programu jest wzmocnienie 
społeczeństwa obywatelskiego, 
aktywności obywatelskiej oraz 
upodmiotowienie grup zagrożonych 
wykluczeniem. 

FAOO Logo
Symbol A
Monochromatic (CMYK Greyscale)



Na jakie działania można 
dostać dotację? 

Dotację otrzymać można na projekty 
realizowane w czterech obszarach:

Projekty tematyczne 

OBSZAR 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy 
publiczne i działania społeczne 
Działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w ży-
cie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału 
w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych 
na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub eu-
ropejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej. 

OBSZAR 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie
Działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szcze-
gólnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, 
rasizmowi, antysemityzmowi  i wszelkim formom dyskrymi-
nacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/
narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność,  
wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki.
 
OBSZAR 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie 
Działania mające na celu  upodmiotowienie i usamodzielnienie 
grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworze-
nie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup 
narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wspar-
cia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

Projekty sektorowe 

OBSZAR 4. Wsparcie sektora obywatelskiego 
Działania mające na celu wzmocnienie organizacji i ruchów 
obywatelskich, tworzenie przyjaznych warunków dla ich funk-
cjonowania oraz podniesienie jakości oferowanych przez nie 
usług. 

Projekty tematyczne i sektorowe 

Projekty tematyczne i sektorowe  mogą być realizowane sa-
modzielnie lub w partnerstwie z: organizacjami społecznymi, 
podmiotami publicznymi i prywatnymi, grupami nieformalnymi 
z Polski, z Państw-Darczyńców, z Państw-Beneficjentów Funduszy 
EOG lub z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
graniczących z Polską, a także z organizacjami międzyrządowymi.  
 

Rozwój instytucjonalny 

Każdy Wnioskodawca może ubiegać się o dodatkową kwotę 
dotacji  przeznaczoną w całości na rozwój instytucjonalny, tj. 
wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabilnych pod-
staw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych 
planów działania i finansowania, podnoszenie standardów 
pracy i zarządzania organizacją. Inwestycja w rozwój powinna 
być podporządkowana celowi skuteczniejszej i efektywniejszej 
realizacji misji organizacji.

Projekty tematyczne  
od 8 do 24 miesięcy

Projekty sektorowe
od 12 do 36 miesięcy

Ile czasu może trwać projekt?

Terminy konkursów

Projekty 
tematyczne

Projekty 
sektorowe

Małe dotacje

• od 5 000 EUR do  
25 000 EUR na realizację 
projektu

oraz:
• do 5 000 EUR na rozwój  

instytucjonalny 
• w przypadku projektów 

realizowanych 
w partnerstwie 
z podmiotami z Państw-
Darczyńców dodatkowo  
do 5 000 EUR na koszty  
związane z udziałem  
partnera w projekcie 

• Dotacja może stanowić 
maksymalnie 90% wartości 
kosztów całkowitych 
projektu. 

• Wkład własny może 
zostać wniesiony 
w 100% w postaci pracy 
wolontariuszy.

Duże dotacje

• od 25 001 EUR do  
62 500 EUR na realizację 
projektu 

• w przypadku projektów 
realizowanych 
w partnerstwie 
z podmiotami z Państw-
Darczyńców dodatkowo  
do 12 500 EUR na koszty  
związane z udziałem  
partnera w projekcie 

oraz:
• do 12 500 EUR (ale nie  

więcej niż 20% kosztów  
realizacji projektu) na  
rozwój instytucjonalny 

• Dotacja może stanowić 
maksymalnie 90% wartości 
kosztów całkowitych 
projektu. 

• Co najmniej 50% wkładu 
własnego musi stanowić 
wkład własny finansowy.

• od 25 000 EUR do  
125 000 EUR na realizację 
projektu

• w przypadku projektów 
realizowanych 
w partnerstwie 
z podmiotami z Państw-
Darczyńców do 12 500 
EUR na koszty związane 
z udziałem partnera 
w projekcie 
 

oraz:

• do 12 500 EUR (ale nie  
więcej niż 20% kosztów  
realizacji projektu) na 
rozwój instytucjonalny 

• Dotacja może stanowić  
maksymalnie 90% wartości 
kosztów całkowitych 
projektu. 

• Co najmniej 50% wkładu 
własnego musi stanowić 
wkład własny finansowy. 

Projekty tematyczne

Zasady finansowania projektów

Projekty sektorowe

I konkurs

wnioski wstępne: 

luty – marzec 2020

wnioski pełne: 

czerwiec – lipiec 2020

realizacja: 

od listopada 2020

II konkurs

wnioski wstępne: 

listopad – grudzień 2020

wnioski pełne: 

marzec – kwiecień 2021

realizacja: 

od lipca 2021

wnioski wstępne: 

kwiecień – maj 2020

wnioski pełne: 

lipiec – wrzesień 2020

realizacja: 

2020/2021


