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WstĊp

Wspóáczesne paĔstwa wykorzystują w swych dziaáaniach prospoáecznych trzy
sektory: rządowy i samorządowy (I), biznesowy (II) oraz pozarządowy (III). W sytuacji wycofywania siĊ przez wáadzĊ publiczną z wielu aktywnoĞci na rzecz wáasnych
obywateli i maáego zainteresowania rolą korporacyjnego obywatela przez przedsiĊbiorców to wáaĞnie w przypadku sektora trzeciego dynamicznie poszerza siĊ potencjalne
pole zainteresowania1.
Funkcjonowanie i skuteczne dziaáanie organizacji spoáecznych wymaga dysponowania trzema rodzajami kapitaáu: finansowym, ludzkim i spoáecznym2. Kapitaá
finansowy dotyczy zasobów materialnych gromadzonych na rzecz organizacji (budynki, wyposaĪenie, maszyny itp.), warunkujących zarówno Ğwiadczenie usáug na
1

Zob. K. KietliĔska, Rola trzeciego sektora w spoáeczeĔstwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
Zob. P. àukasiak, A. Stafiej-Bartosik, Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy, www.
filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/pawel_lukasiak_agata_stafiej_bartosik_metoda_k3_a_planowanie_strategii_pozyskiwania_funduszy.pdf.
2
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odpowiednim poziomie (co determinuje iloĞü i jakoĞü tych zasobów), jak i bieĪące
funkcjonowanie i przyszáy rozwój, a takĪe Ğrodków finansowych pozyskiwanych
w róĪnoraki sposób.
Kapitaá finansowy bywa postrzegany jako najbardziej pierwotna przesáanka dziaáania organizacji spoáecznych (a jego brak jako najistotniejszy problem), tym bardziej
iĪ efekty funkcjonowania czy niedomagania pozostaáych kapitaáów znajdują prĊdzej
czy póĨniej odzwierciedlenie w rozmiarach kapitaáu finansowego NGO3.
WĞród najczĊĞciej spotykanych sposobów pozyskiwania Ğrodków finansowych
organizacji pozarządowych (równieĪ i w Polsce) naleĪy wymieniü4:
• skáadki czáonkowskie,
• Ĩródáa samorządowe,
• darowizny od osób fizycznych i firm,
• Ĩródáa rządowe,
• odsetki bankowe,
• opáaty w ramach odpáatnej dziaáalnoĞci statutowej (niegospodarczej),
• wsparcie od innych organizacji pozarządowych,
• przychody z kampanii, zbiórek publicznych, akcji charytatywnych,
• dochody z dziaáalnoĞci gospodarczej,
• dochody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
• dochody z majątku,
• Ğrodki pochodzenia zagranicznego.
KaĪde ze Ĩródeá ma swoistą specyfikĊ, związaną zarówno z formą organizacyjną
NGO, staĪem dziaáania, dziedzinami aktywnoĞci, skalą dziaáania, jak i charakterystycznymi cechami otoczenia, w którym znajduje siĊ dany podmiot. Sposoby
pozyskiwania Ğrodków finansowych mogą siĊ zmieniaü lub modyfikowaü w czasie,
wykazując podatnoĞü na zmiany prawne, aktywnoĞci potencjalnych sponsorów czy
zleceniodawców, mody, przeobraĪenia mentalnoĞci spoáecznej itp.5
Poszczególne metody finansowania przedsiĊwziĊü III sektora oprócz ewidentnych
zalet mają wady związane najczĊĞciej z:
• problemami ze ĞciągalnoĞcią (w przypadku skáadek czáonkowskich),
• duĪą konkurencją o ograniczone fundusze (w odniesieniu do wiĊkszoĞci Ĩródeá),
• brakiem precyzyjnych uregulowaĔ prawnych,
• koniecznoĞcią skrupulatnego monitoringu páatnoĞci i terminów lokat,
• niezbĊdnoĞcią znaczącego kapitaáu (np. Īelaznego),
• ogromem niezbĊdnej pracy administracyjnej i ksiĊgowej (zbiórki),
• koniecznoĞcią speánienia rygorystycznych wymogów (poĪytek publiczny),
3
Por. T. Zagrodzka, Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Ekonomia spoáeczna.
Teksty 2006, http://www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Publikacje/Zagrodzka_Zarzadzanie_finansami.pdf.
4
Zob. Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/
wybrane_metody_i_techniki_pozyskiwania_funduszy.pdf.
5
J. Herbst, J. Przewáocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011, s. 76.
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• trudnoĞciami z opanowaniem umiejĊtnoĞci aplikowania (o Ğrodki unijne),
• skomplikowanymi procedurami spadkowymi,
• czasocháonnoĞcią itd.
Mimo trudnoĞci w zdobywaniu Ğrodków finansowych przez organizacje pozarządowe są one niejako skazane na przeáamywanie róĪnorakich barier związanych z ich
pozyskiwaniem, gdyĪ bez niezbĊdnego zasobu Ğrodków pieniĊĪnych ich dziaáania
bĊdą musiaáy ulegaü ograniczeniu, a nawet zawieszeniu.
Celem niniejszego opracowania jest ocena skali zainteresowania i wykorzystania
przez polskie podmioty non-profit zagranicznych Ğrodków finansowych, a szczególnie
funduszy Unii Europejskiej. Droga do jego realizacji wiedzie przez potwierdzenie
nastĊpujących hipotez badawczych:
• III sektor coraz chĊtniej siĊga po zagraniczne Ğrodki wsparcia,
• ciągle istnieje szereg czynników decydujących o stosunkowo ograniczonej roli
tego typu Ĩródeá finansowania.

1. Unijne Ğrodki wsparcia

Komisja Europejska uznaje organizacje pozarządowe za istotny podmiot dofinansowania Ğrodkami unijnymi z uwagi na ich aktywne dziaáania w wielu obszarach
objĊtych jej polityką. WaĪne z punktu widzenia omawianego wsparcia nie jest jednak
samo bycie organizacją spoáeczeĔstwa obywatelskiego6, a raczej to, iĪ:
• nie mają one na celu przynoszenia zysku (choü mogą zatrudniaü pracowników za wynagrodzeniem i prowadziü dziaáalnoĞü przynoszącą dochody, nie
rozprowadzają zysków wĞród czáonków);
• dziaáają na zasadzie dobrowolnoĞci;
• muszą byü w pewnym stopniu sformalizowane lub zinstytucjonalizowane (np.
dziaáaü na podstawie statutu lub innych dokumentów wyznaczających ich
zadania, cele i zakres dziaáania);
• odpowiadają przed czáonkami i darczyĔcami;
• są niezaleĪne, w szczególnoĞci od wáadz publicznych, partii politycznych lub
organizacji komercyjnych;
• nie są nastawione na osiąganie wáasnych celów – ich celem jest sáuĪenie wybranym grupom spoáecznym lub spoáeczeĔstwu jako caáoĞci.
Do podstawowych cech podmiotów non-profit jako odrĊbnych podmiotów zajmujących siĊ rozwojem naleĪą: dobrowolnoĞü, róĪnorodnoĞü, apolitycznoĞü, autonomia,
brak przemocy oraz praca i dziaáanie na rzecz zmiany. Cechy te zostaáy wymienione

6
K. Orzeszyna, SpoáeczeĔstwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN, Warszawa
2009, s. 94–108.
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w zasadach dotyczących skutecznoĞci spoáeczeĔstwa obywatelskiego wypracowanych
w Istambule podczas Forum SpoáeczeĔstwa Obywatelskiego7.
Jednak konkretne kryteria decydujące o zakwalifikowaniu siĊ do skorzystania
z funduszy UE zawarte są w poszczególnych zaproszeniach do skáadania wniosków.
Gáówne rodzaje finansowania III sektora z budĪetu unijnego stanowią:
• dotacje przyznawane na wspóáfinansowanie realizacji konkretnych projektów
lub celów, zazwyczaj na podstawie zaproszenia do skáadania wniosków,
• zamówienia publiczne przyznawane na podstawie zaproszenia do skáadania
ofert w celu zakupu usáug lub towarów, aby zapewniü funkcjonowanie instytucji lub programów UE.
Fundusze, jakie w praktyce moĪe otrzymaü organizacja pozarządowa, są dwojakiego rodzaju. MoĪe ona záoĪyü wniosek dotyczący konkretnego projektu w ramach
danego programu unƋnego w odpowiedzi na ogáoszony konkurs i, jeĞli zostanie on
przyjĊty, ten konkretny projekt bĊdzie wspóáfinansowany przez UE przez dotacjĊ
na dziaáanie. W ramach niektórych programów moĪliwe jest – takĪe w odpowiedzi
na konkurs – ubieganie siĊ o dotacjĊ operacyjną8.
Omawiane fundusze z punktu widzenia kryterium szczebla ich wystĊpowania
moĪna pogrupowaü na dostĊpne na poziomie9:
• unijnym,
• krajowym,
• regionalnym.
Na poziomie wspólnotowym moĪna aplikowaü o Ğrodki finansowe dysponowane
w ramach nastĊpujących programów i instrumentów:
• program „Uczenie siĊ przez caáe Īycie”,
• program Erasmus Mundus,
• program Kultura,
• program „Europa dla obywateli”,
• program Media,
• drugi wspólnotowy program dziaáaĔ w dziedzinie zdrowia,
• Bezpieczniejszy Internet,
• program „MáodzieĪ w dziaáaniu”,
• wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarnoĞci spoáecznej – Progress,
• program Life+,
• instrument Finansowy Ochrony LudnoĞci,
• programy w obszarze wolnoĞci, bezpieczeĔstwa i sprawiedliwoĞci,
• instrumenty polityki zewnĊtrznej,
7
Open Forum for CSO Development Effectiveness. http://www.cso -effectiveness.org/-home,091-.
html?lang=en.
8
Zob. M. Gumkowska, J. Herbst, DostĊp organizacji pozarządowych do Funduszy Strukturalnych – stan
obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2007.
9
M. Wasilewska, Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007–2013. Przewodnik,
Federacja Organizacji Pozarządowych. Centrum Szpitalna, Warszawa 2009, s. 19 i nastĊpne.
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• instrumenty polityki spójnoĞci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybackiej.
ĝrodki unijne wykorzystywane w Polsce (na poziomie krajowym i regionalnym)
przez organizacje non-profit w perspektywie budĪetowej 2007–2013 dotyczą nastĊpujących programów wspóáfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
SpójnoĞci:
• PO Kapitaá Ludzki,
• PO Innowacyjna Gospodarka,
• Regionalne Programy Operacyjne,
• PO Infrastruktura i ĝrodowisko,
• PO Rozwój Polski Wschodniej,
• Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej.
W sumie stanowi to doĞü pokaĨny zestaw potencjalnych Ĩródeá finansowania.

2. Fundusze pozaunijne

MoĪliwoĞü korzystania ze Ğrodków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych jest związana z wejĞciem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Trzy kraje niebĊdące czáonkami
Unii Europejskiej: Norwegia, Islandia i Liechtenstein, które naleĪą do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i jednoczeĞnie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu, ustanowiáy formy bezzwrotnej pomocy finansowej dla mniej zamoĪnych
krajów Unii Europejskiej – dziesiĊciu nowych czáonków Unii oraz Grecji, Portugalii
i Hiszpanii. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy są zarządzane przez Biuro Mechanizmów Finansowych
w Brukseli. Ich celem jest zmniejszenie dysproporcji spoáecznych i ekonomicznych.
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP)10 zostaá ustanowiony w ramach
wspomnianych Mechanizmów Finansowych i jest przeznaczony dla organizacji
pozarządowych na realizacjĊ przedsiĊwziĊü o charakterze niedochodowym, przyczyniających siĊ do zmniejszania róĪnic ekonomicznych i spoáecznych w obrĊbie EOG,
zwiĊkszenia roli spoáeczeĔstwa obywatelskiego Polsce oraz zacieĞniania wspóápracy
miĊdzy Polską a paĔstwami darczyĔcami. Do aktualnych obszarów dziaáania zalicza siĊ:
• edukacjĊ obywatelską,
• dziaáania kontrolne spoáeczeĔstwa,
• partycypacjĊ w polityce publicznej.
MoĪliwoĞci pozyskiwania Ğrodków przez organizacje pozarządowe áączą siĊ równieĪ z funkcjonowaniem porozumieĔ miĊdzynarodowych o charakterze bilateralnym.
Przykáadami takich rozwiązaĔ są:
10
Evaluation of EEA and Norway Grants. Main Report, Lubljana 2010, http://www.eeagrants.org/asset/2811/1/2811_1.pdf.
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• Szwajcarsko-Polski Program Wspóápracy,
• Polsko-Niemiecka Wspóápraca MáodzieĪy.
Wsparcie ze strony zagranicznych funduszy nie musi oznaczaü tylko Ğrodków
bezzwrotnych, stanowiących najczĊĞciej istotne uzupeánienie finansowe dla realizacji
konkretnego projektu. MoĪe teĪ ono przybieraü formĊ pomocy zwrotnej poĪyczkowej
lub kredytowej. Przykáadem tego typu dziaáaĔ uzupeániających finanse organizacji
pozarządowych jest Polsko-AmerykaĔski Fundusz PoĪyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO).
WĞród poĪyczkobiorców PAFPIO znakomitą wiĊkszoĞü stanowią stowarzyszenia
i fundacje, ale są takĪe spóáki prawa handlowego, które caáy dochód przeznaczają
na realizacjĊ swojej podstawowej dziaáalnoĞci (np. Towarzystwa Budownictwa Spoáecznego).
Stosowane są nastĊpujące rodzaje udzielanych poĪyczek11:
• pomostowe, np. na prefinansowanie dziaáaĔ,
• inwestycyjne, np. na zakup Ğrodka transportu lub sprzĊtu,
• operacyjne, np. na zachowanie páynnoĞci finansowej.

3. Wiedza i wykorzystywanie funduszy unijnych

W momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej wiedza III sektora na temat
moĪliwoĞci i procedur aplikowania o Ğrodki unijne byáa ograniczona, a wiĊkszoĞü
podmiotów non-profit przyglądaáa siĊ próbom pozyskania tego typu funduszy zewnĊtrznych przez nielicznych Ğmiaáków (i ewentualnie zdobywaáa niezbĊdne informacje).
Dopiero cztery lata po przystąpieniu do struktur wspólnotowych skala zainteresowania
dotacjami istotnie wzrosáa (o okoáo 1/3 w stosunku do roku poprzedzającego) i juĪ
w latach 2008–2010 ubiegaáo siĊ o nie 28% organizacji. W ponad poáowie przypadków próby te koĔczyáy siĊ powodzeniem (przynajmniej jeden raz) i w sumie okoáo
15% instytucji III sektora skorzystaáo wówczas z prezentowanego Ĩródáa wsparcia
dziaáaĔ statutowych12. Oprócz zdobywania niezbĊdnych doĞwiadczeĔ przyczyną rosnącej aktywnoĞci i skutecznoĞci aplikacyjnej staáa siĊ z czasem przemiana procedur
pozyskiwania Ğrodków w kierunku áagodzenia rygorów i uáatwiania ich dostĊpnoĞci13.
Analizując samoocenĊ wiedzy organizacji spoáecznych na temat funduszy europejskich w latach 2004-2010, moĪna zauwaĪyü nastĊpujące jej rozmiary i tendencje:
• zdecydowanie najliczniejszą grupĊ stanowiáy podmioty non-profit o powierzchownej i raczej niewystarczającej wiedzy,

11
Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii spoáecznej, Bank DnB Nord Polska SA 2008, s. 22–23,
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.18.pdf.
12
J. Herbst, J. Przewáocka, op. cit., s. 92 i nastĊpne.
13
E. Kolankiewicz, Z. Komorowska, M. Wasilewska, Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne,
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2008, s. 237–249.
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• ciągle rósá udziaá organizacji zadowolonych z zakresu informacji, jakimi
dysponują,
• aĪ do 2008 r. wysoki byá odsetek (do 10%) instytucji kompletnie nieĞwiadomych
moĪliwoĞci dostĊpu do tej formy finansowania, jednak w roku 2010 juĪ tylko
2% z nich skáadaáo takie deklaracje.
PodjĊcie próby pozyskania Ğrodków unijnych zazwyczaj skutkuje wyĪszą samooceną wiedzy na analizowany temat. Natomiast stosunkowo sáabo skorelowany jest
z nią wiek organizacji, równieĪ miejsce pochodzenia (miasto czy wieĞ) nie wydaje
siĊ tu istotne. Na pewno duĪe organizacje lepiej oceniają swoje kompetencje, ale one
zwykle czĊĞciej mają za sobą juĪ pierwsze doĞwiadczenia w siĊganiu po zewnĊtrzne
fundusze.
Wiedza badawcza na temat skali wykorzystywania moĪliwoĞci tkwiących w zewnĊtrznych Ĩródáach finansowania III sektora w Polsce jest wysoce niekompletna.
DostĊpne dane empiryczne (oparte gáównie na badaniach ankietowych) koncentrują
siĊ przede wszystkim na latach 2004–2009, i to przede wszystkim w kontekĞcie konsumpcji Ğrodków unijnych. UwzglĊdniane są przy tym zarówno dziaáania aplikujące
o fundusze przedakcesyjne, jak i (a moĪe przede wszystkim) o Ğrodki z funduszy
strukturalnych i poszczególnych programów UE.
JuĪ samo zainteresowanie tą formą finansowania w róĪnym stopniu dotyczy
poszczególnych podmiotów pozarządowych, i mimo Īe nieco czĊĞciej aplikują (co
ciekawe) organizacje máodsze, ze wsi i duĪych miast (ale nie aglomeracji), funkcjonujące
na obszarach wschodniej Polski, to nie są to cechy decydujące o tym zróĪnicowaniu.
Przede wszystkim istotna jest tu wielkoĞü organizacji, szczególnie odzwierciedlona
ich potencjaáem ekonomicznym. Na przeszkodzie w konsumpcji Ğrodków unijnych
stoi jednak nie tylko niski budĪet, ale czĊsto:
• sáaboĞci kadrowe,
• brak partnerów do dziaáaĔ aplikujących (samorządy terytorialne, inne organizacje),
• incydentalnoĞü podejmowanych dziaáaĔ statutowych,
• specyfika podmiotów non-profit utrudniająca siĊganie po Ğrodki zagraniczne
bądĨ znalezienie odpowiednich programów (podaĪ wpáywająca na popyt).
SpoĞród wspóáczeĞnie konsumowanych funduszy europejskich najwiĊksze zainteresowanie wzbudza PO Kapitaá Ludzki i on teĪ najczĊĞciej finansuje podmioty
III sektora. Co piąta organizacja próbuje skorzystaü z dofinansowania Funduszy
Europejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mniej wiĊcej poáowie
z nich siĊ to udaje. Jednak to skutecznoĞü aplikujących poszczególnych instytucji
pozarządowych przesądza o dodatkowych moĪliwoĞciach ich dziaáania.
Analiza dostĊpnych informacji statystycznych14 pozwala zauwaĪyü, Īe:

14

A. Miazga, Na co sektor III wydaje Ğrodki z UE, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/774433.html.
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• najskuteczniej pod analizowanym wzglĊdem zachowują siĊ podmioty pozarządowe dziaáające w mniejszych miastach, natomiast najmniej spoĞród NGOs
starających siĊ o Ğrodki europejskie pochodzi z wielkich miast,
• zgodnie z oczekiwaniami najbardziej efektywne w pozyskiwaniu funduszy
unijnych są organizacje najbogatsze i zaleĪnoĞü ta ma wyraĨnie wprost proporcjonalny charakter,
• najwyĪszym odsetkiem pozytywnie zakoĔczonych procesów aplikacyjnych
mogą wykazaü siĊ instytucje dziaáające na rzecz rozwoju lokalnego, rynku
pracy i zatrudnienia, a tylko co czwarty wniosek jest pozytywnie rozpatrywany
w przypadku organizacji o specjalizacjach: edukacja i wychowanie, pomoc
spoáeczna, ochrona zdrowia, sport, rekreacja, hobby,
• regionalne zróĪnicowanie efektywnoĞci w pozyskiwaniu funduszy zagranicznych
jest znaczące – najlepiej pod tym wzglĊdem prezentują siĊ organizacje z województw maáopolskiego, Ğląskiego i zachodniopomorskiego, ale i warmiĔsko-mazurskiego. Województwo lubelskie, mimo iĪ naleĪy do przodujących pod
wzglĊdem odsetka organizacji non-profit aplikujących o Ğrodki finansowe
z Unii Europejskiej, osiąga niską skutecznoĞü na tym polu; jeszcze gorszą
Ğrednią efektywnoĞü w tym wzglĊdzie wykazują organizacje z województw
podkarpackiego i áódzkiego.
MoĪliwoĞci tkwiące w wykorzystywaniu zagranicznych Ğrodków wsparcia
wzmocnione efektem demonstracji ze strony tych organizacji, które z sukcesem
aplikowaáy o tego typu fundusze, powodują, Īe wiĊkszoĞü NGOs (57%) deklaruje
gotowoĞü do ubiegania siĊ o nie w przyszáoĞci. Ciągle jednak dla co trzeciego podmiotu pozarządowego nie jest to Ĩródáo finansowania brane pod uwagĊ. I nie jest tu
raczej winny brak doĞwiadczenia – wrĊcz przeciwnie, najmáodsze z nich najczĊĞciej
swoje plany rozwojowe wiąĪą z wykorzystaniem Ğrodków unijnych, wraz z wiekiem
zaĞ ujawnia siĊ coraz wiĊksza wstrzemiĊĨliwoĞü co do perspektyw siĊgania po tego
typu wsparcie. Do przyczyn tego stanu rzeczy moĪna zaliczyü:
• maáe rozmiary organizacji i ograniczony zasiĊg dziaáania,
• skomplikowane procedury i ogrom pracy,
• brak zapotrzebowania na tego typu Ğrodki,
• brak programów dla niektórych rodzajów organizacji,
• sáaba wiedza co do sposobów starania siĊ o fundusze,
• ograniczenia formalnoprawne lub statutowe,
• niewiara w moĪliwoĞü odniesienia sukcesu,
• schyákowy etap funkcjonowania,
• zniechĊcenie wczeĞniejszymi poraĪkami,
• nieopáacalnoĞü.
Ich splot decyduje o tym, Īe dotychczas tylko czĊĞü podmiotów pozarządowych
skorzystaáa ze Ğrodków unijnych.
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Podsumowując zaprezentowane rozwaĪania, naleĪy zauwaĪyü coraz wiĊkszą
rolĊ miĊdzynarodowych Ğrodków finansowych jako Ĩródáa dochodów organizacji
spoáecznych w Polsce. Wiele z nich moĪe, realizując zbieĪne cele lub dostosowując
swoje zadania, liczyü na wsparcie przede wszystkim ze strony funduszy unijnych,
a jedynie uzupeániająco lub marginalnie – w przypadku Mechanizmów Finansowych
oraz bilateralnych funduszy wspóápracy. RównieĪ rola wyspecjalizowanych instytucji
poĪyczkowych ma charakter niszowy.
Mimo istotnego wzrostu w ostatnich latach (2008–2010) liczby podmiotów III
sektora aplikujących o Ğrodki zagraniczne ciągle dominuje powierzchowna wiedza
o moĪliwoĞciach, a tym bardziej – o procedurach pozyskiwania takich funduszy.
TakĪe áagodzenie barier formalnych nie jest w stanie zmieniü nastawienia 1/3 organizacji, które nie wykazują ani nie planują zainteresowania tego typu Ĩródáami
dochodów. Natomiast te podmioty, które ze Ğrodków zewnĊtrznych uczyniáy znaczące
Ĩródáo wsparcia swoich dziaáaĔ statutowych (zbieĪnoĞü celów), starają siĊ podnosiü
skutecznoĞü podejmowanych przedsiĊwziĊü aplikujących i na przyszáoĞü deklarują
zainteresowanie Ğrodkami zagranicznymi.
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The role of international funds
for non-governmental organizations in Poland
The importance of international funding among potential sources of financing third sector in Poland
is rapidly growing. Particularly, EU funds have an important role to play. After the initial period of
omissions, more and more NGOs are applying for this kind of support. For some of them, especially for
those whose statutory objectives are consistent with the priorities of the European Union, EU funding
has become the main source of income.

