
Chełmno, 08.06.2015 

Wkład własny w projektach organizacji 
pozarządowych współfinansowanych ze 
środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-

2020   
 



Plan prezentacji 
 
1. Wniosek Sieci Wspierania Organizacji 

Pozarządowych SPLOT 
 

2. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju 
 

3. Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO 
WK-P 2014-2020 

 
 



Wniosek Sieci SPLOT 
 
- Odstąpienie od wymagania wkładu własnego do 

projektów organizacji pozarządowych 
finansowanych z EFS  
 

- Żądanie wkładu przerasta możliwości NGO i może 
stanowić zagrożenie w realizacji RPO 
 

- Załączniki – stanowisko NGOs oraz opinia prof. 
Huberta Izdebskiego 

 
 

 



Stanowisko NGOs: 
 
- Zadania realizowane z EFS przez NGOs należy 

traktować jak powierzanie realizacji zadań 
publicznych, czyli bez wkładu własnego 
 

- NGOs nie stać na pokrycie wkładu własnego – 
dyskryminacja, nierówny dostęp do środków 
europejskich 
 

- Apel do Rządu RP – zmiana stanowiska 
 
 

 



Opinia prof. Izdebskiego: 
 
- Należy mieć zasadnicze wątpliwości co do tego, 

czy istnieją podstawy prawne do tego, by uznać, że 
w odniesieniu do dotacji udzielanych organizacjom 
pozarządowym ze środków EFS istnieć może 
ogólne wyłączenie stosowania mechanizmów 
powierzenia wykonywania zadań publicznych w 
rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, a wobec tego, że 
generalnie należy żądać jakiegokolwiek wkładu 
własnego organizacji.  

 

 



Stanowisko MIiR: 
 
- Wkład własny oznacza większą trwałość i większą 

odpowiedzialność za prawidłową realizację projektów 
 

- Dostępne są różne formy wniesienia wkładu własnego 
(finansowego i niefinansowego) 
 

- Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
zakłada partycypację projektodawców w finansowaniu 
przedsięwzięć o charakterze publicznym  
 

- Podtrzymanie rekomendacji konieczności wnoszenia wkładu 
własnego 
 

- Odrzucenie opinii prof. Izdebskiego – błędne podstawy prawne, 
pominięcie kluczowych zapisów UFP – inne zasady dotyczące 
dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji 
organizacjom pozarządowym a inne dotyczące dotacji celowej 
na zadania finansowane ze środków UE 

 
 
 



Stanowisko IZ RPO: 
 
- Podtrzymanie wymogu zapewnienia wkładu własnego 

 
- Czynnik aktywizujący – partnerstwa w obrębie 

trzeciego sektora jak i międzysektorowe, dzięki którym 
wkład własny zostanie zapewniony 
 

- Konieczność zaangażowania własnych zasobów to 
korzyści dla uczestników – bardziej przemyślane 
działania, realizacja projektów przez podmioty o 
odpowiednim potencjale  
 

- Podkreślenie różnych form wniesienia wkładu 
własnego 
 

- Wkład własny nie stanowi zagrożenia w realizacji RPO 
 
 
 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 

 
 


