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Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (dalej FIO) funkcjonuje w Polsce od !""# roku. Od 
pocz$tku funkcjonowania celem  programu by%o „pobudzenie  oraz  wzmocnienie inicjatyw  oby-
watelskich  z  udzia%em  sektora organizacji  pozarz$dowych  oraz  zwi&kszenie  zaanga'owania  
tych 'e  organizacji  w  realizacj& zada(   publicznych.  Specy)k$ Programu  FIO  jest  jego  in-
terdyscyplinarny  charakter,  uwzgl&dniaj$cy wszystkie  obszary  po'ytku  publicznego.”* FIO 
!"*+ – !"!" zosta% przyj&ty Uchwa%$ Rady Ministrów dnia !, listopada !"*-!. Prace nad now$ 
edycj$ FIO trwa%y od !"**. Efektem tych prac by% program, który ró'ni% si& od poprzednich edycji 
wprowadzeniem tzw ma%ych grantów czyli mo'liwo.ci regrantingu przez wybranych lokalnie 
operatorów. Powo%ano równie' Komitet Steruj$co – Monitoruj$cy FIO. Ustalono równie' bud'et 
roczny w wysoko.ci /" milionów z%otych. Jak zauwa'y% bran'owy portal ngo.pl „Za kluczowy 
problem trzeciego sektora, w którego rozwi$zaniu maj$ pomóc pieni$dze z FIO uznano nie-
dostateczne zaanga'owanie obywateli i organizacji pozarz$dowych w 'ycie publiczne.”-. 

Niniejsze opracowanie ma na celu prze.ledzenie jak w okresie !"*+ – !"*0 by%y rozdysponowane 
.rodki z FIO. 

Jako wst&p do tych rozwa'a( warto pokrótce prze.ledzi1 jak szybko by%y rozpatrywane wnioski 
o do)nansowanie w poszczególnych latach. 

W roku !"*+ konkurs FIO zosta% og%oszony w dniu , lutego. Wnioskodawcy mieli wyznaczony 
termin na z%o'enie wniosków do , marca !"*+. Wnioski by%y sk%adane w formie elektronicznej 
i w formie papierowej ze wszystkimi wymaganymi za%$cznikami+. Wyniki konkursu zosta%y 
og%oszone 0 maja !"*+# czyli po /! dniach od terminu sk%adania wniosków i 2" dniach od dnia 
og%oszenia konkursu. Konkurs w !"*# zosta% og%oszony 0 grudnia !"*+ z terminem z%o'enia ofert 
(tak jak w poprzednim roku w formie papierowej i elektronicznej) do *2 stycznia !"*#/, który 
nast&pnie zosta% przed%u'ony do !* stycznia !"*#,. Wyniki konkursu og%oszono ! kwietnia !"*#0 
czyli po ,* dniach od terminu z%o'enia wniosków i w **# dni od og%oszenia konkursu. 

W !"*/ roku ustalenie jak d%ugo trwa%o rozpatrzenie ofert z racji kilku terminów sk%adania 
(Priorytet ! do , stycznia !"*/ a Priorytet - do !- wrze.nia !"*#)2.  Og%aszany by% nabór dodat-
kowy  w Priorytecie ! og%oszony * grudnia !"*# z terminem rozstrzygni&cia , stycznia !"*/*". 
Realizacja zada( rozpoczyna%a si& * marca !"*/ lub * maja !"*/. Tak wi&c mo'na przyj$1, 'e czas 
pomi&dzy og%oszeniem konkursu a terminem realizacji by% dosy1 d%ugi (wrzesie( albo grudzie( 
!"*# i marzec albo maj !"*/). Wymaga%o by to dalszego badania ale dla potrzeb niniejszej pracy 
takie ustalenie wystarczy. 

Ŵ� "ru-�o�7-mb;���u;-Ѵb�-1fb�!�.7o�;]o��uo]u-l���m7�v���mb1f-|����0��-|;Ѵvhb1_ķ���b�"ķ�)-uv�-�-�ŵųųź��-Ĺ�_�rĹņņ���ĺ
;homolb-vroѴ;1�m-ĺ]o�ĺrѴņ"ru-�o�7-mb;ķ�ķu;-Ѵb�-1fbķ!�-7o�;]oķ�uo]u-l�ķ�m7�v�ķ�mb1f-|��ķ�0��-|;Ѵvhb1_ķ�-ķŵųųŸķżųŻĺ_|lѴ�
�;fঋ1b;�ŵųĺ�ųŴĺ�ŵųŴż

ŵ� �$;hv|��1_�-j�Ĺ�_�rĹņņ���ĺ;homolb-vroѴ;1�m-ĺ]o�ĺrѴņ�uo]u-lķ��ķŵųŴŷŊŵųŵųķŴŴŻżĺ_|lѴ�
Ŷ� �_�rvĹņņr�0Ѵb1�v|�h-ĺm]oĺrѴņ0bѴ-mvŊŵųŴŶŊCoŊŵųŴŷŊŵųŵųŊ�1_�-Ѵom;���;fঋ1b;�ŵųĺ�ųŴĺ�ŵųŴż
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Ż� �_�rĹņņ���ĺ;homolb-vroѴ;1�m-ĺ]o�ĺrѴņ)�mbhbķhomh�uv�ķŶŹŻųĺ_|lѴ�
ż� �_�rĹņņ���ĺ;homolb-vroѴ;1�m-ĺ]o�ĺrѴņ�]Ѵov�;mb;ķoķhomh�uvb;ķ��ķŵųŴŹķŶŻŸŹĺ_|lѴ�
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W konkursie w roku !"*, og%oszonym w dniu / wrze.nia !"*/ równie' by%y dwa terminy. Priorytet 
*, !, mia% termin sk%adania do !0 wrze.nia !"*/** przed%u'ony nast&pnie do - pa3dziernika !"*/*!. 
By% te' tzw „nabór grudniowy” dla Priorytetów - i + gdzie termin sk%adania ofert by% do 2 styc-
znia !"*,. 

Wyniki obu naborów zosta%y og%oszone w lutym.  Ostateczne wyniki wniosków sk%adanych we 
wrze.niu zosta%y og%oszone *, lutego !"*,*- czyli po *-0 dniach a wniosków sk%adanych w styczniu 
og%oszone zosta%y *" lutego !"*,*+ czyli zaledwie po -- dniach. 

Rok !"*0 to zmiana operatora FIO. Na mocy ustawy z dnia *# wrze.nia !"*, (Dz. U. z !"*, 
poz. *2"2 z pózn. zm.) o Narodowym Instytucie Wolno.ci – Centrum Rozwoju Spo%ecze(stwa 
Obywatelskiego (dalej NIW) operatorem FIO zosta% NIW. Konkurs, przygotowany pod presj$ cza-
su i .rodowisk organizacji pozarz$dowych,  zosta% og%oszony * marca !"*0. Termin sk%adania ofert 
zosta% ustalony na !2 marca !"*0. Termin ten zosta% przed%u'ony do # kwietnia !"*0*#. Wyniki 
og%oszono -" maja !"*0 czyli po ## dniach od dnia zako(czenia naboru. 

Orientacyjne tendencje pokazuje poni'szy wykres. 

 
Na rok !"*2 konkurs zosta% og%oszony *2 grudnia !"*0 termin sk%adania wniosków zosta% ustalony 
na !* stycznia !"*2. Z powodu awarii generatora zosta% przed%u'ony do !- stycznia !"*2. Czas 
poka'e jak szybko eksperci oceni$ wnioski.

ŴŴ� �_�rĹņņ���ĺ;homolb-vroѴ;1�m-ĺ]o�ĺrѴņ&��r;Ѵmb-f-1�ķm-0ouķo=;u|ķm-ķu;-Ѵb�-1f;ķ�-7-mķ�ķ�olrom;m1b;ķ!;]bom-Ѵm�lķ�ķ�ubou�Ŋ
|;1b;ķŴĺķŶżŵŶĺ_|lѴ�
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Tematem wartym g%&bszej ref leksji by%oby prze.ledzenie oceny poszczególnych edycji FIO 
na bran'owych portalach, ale to temat na oddzielne opracowanie. 

G%ównym celem ewaluacji by%o badanie wp%ywu programu FIO w latach !"*+-!"*0 na rozwój par-
tycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzgl&dnieniem skali oddzia%ywania programu w poszc-
zególnych regionach Polski. Podstawowy problem badawczy wyra'a% si& wi&c w pytaniu o równo-
mierny rozk%ad .rodków pieni&'nych przeznaczonych na do)nansowanie zada( realizowanych 
w ramach FIO pomi&dzy poszczególnymi regionami Polski oraz gminami o ró'nym poziomie 
zaludnienia. W tym zakresie podstawowe kryterium stanowi% podzia% administracyjny kraju 
na województwa. Z kolei miejscowo.ci zosta%y podzielone wed%ug wielko.ci gmin w nast&puj$cy 
sposób: gminy powy'ej #"" tys.  powy'ej !#" tys. do #"" tys., powy'ej *"" tys., do !#" tys., 
powy'ej #" tys., do *"" tys., powy'ej -" tys., do #" tys., powy'ej *" tys., do -" tys., poni'ej *" 
tysi&cy mieszka(ców.

Ponadto, celem badania by%a analiza realizowanych projektów pod wzgl&dem oddzia%ywania 
na lokaln$ spo%eczno.1. Podstaw$ tego badania by%a reprezentatywna próba !"4 ofert do)nanso-
wanych z programu FIO w latach !"*+-!"*0, z ka'dego priorytetu.

Na potrzeby badania przyj&to ponadto, nast&puj$ce wska3niki: wspó%czynnik sukcesu - liczbowy 
(liczba projektów, które otrzyma%y do)nansowanie/liczba ofert), )nansowy (kwota do)nanso-
wania/kwot& z%o'onych wniosków), geogra)czny liczbowy (liczba projektów do)nansowanych 
w danym województwie/liczba projektów do)nansowanych w FIO), geogra)czny )nansowy (kwo-
ta do)nansowania w danym województwie/kwota do)nansowania projektów w FIO).

Kolejnym problemem badawczym jaki sobie postawili.my to czy oddzia%ywanie na odbiorców 
pozwoli%o osi$gn$1 cele FIO i jakim kosztem. Badanie przeprowadzone b&dzie na reprezentacyjnej 
próbie wniosków. Odbiorców projektu podzielili.my na + grupy: 

*) liderzy spo%ecze(stwa obywatelskiego –osoby b&d$ce lokalnymi liderami, maj$cych 
do.wiadczenie w dzia%alno.ci spo%ecznej i ciesz$ce si& lokalnym autorytetem (ju' 
zaanga'owane spo%ecznie). Zazwyczaj b&d$ to wnioskodawcy FIO ale czasami te' projekty 
przewiduj$ wspieranie innych lokalnych liderów np. poprzez szkolenia 

!) uczestnicy czynni – osoby w%$czone w realizacj& projektu (wolontariusze, cz%onkowie 
stowarzysze() zdobywaj$cy pierwsze do.wiadczenia w dzia%alno.ci spo%ecznej przy orga-
nizacji projektów lub czynnym w nich uczestnictwie (np. odbiorcy szkole(, warsztatów) 

-) uczestnicy bierni – osoby biernie uczestnicz$cy w wydarzeniach o charakterze masowym 
np. koncerty, festiwale, pokazy, pikniki etc. Osoby te korzystaj$ z wydarzenia ale nie s$ 
zaanga'owani w jego wspó%tworzenie. 

+) Uczestnicy bierni po.redni – odbiorcy w ydarzenia za po.rednictwem mediów 
spo%eczno.ciowych, mediów tradycyjnych, informacji poprzez newslettery etc.

Na podstawie sprawozda( lub innych 3róde% ocenimy ilu odbiorców z poszczególnych 
grup skorzysta%o z projektu. Na tej podstawie oceniona zostanie równie' kwota na ka'dego 
odbiorc& projektu. 
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WNIOSKI
*. Na podstawie przeprowadzonych bada( mo'na stworzy1 map& regionów, w których orga-

nizacje ch&tnie aplikuj$ o .rodki z FIO, oraz regionów, w których wysy%a si& ma%o wniosków, 
a odsetek wniosków, które otrzyma%y dotacje, jest stosunkowo niski. We wszystkich edycjach 
FIO od !"*+ roku w czo%ówce województw, z których  nap%ywa najwi&cej wniosków, a od-
setek sukcesu wniosków jest najwy'szy, znajduj$ si&: mazowieckie, ma%opolskie, dolno.l$skie 
i lubelskie. W niektórych edycjach pojawiaj$ si& jeszcze województwa .l$skie i podkarpack-
ie. Równie' lista województw o najni'szej liczbie sk%adanych wniosków oraz najni'szym 
wspó%czynniku sukcesu jest bardzo stabilna we wszystkich zbadanych edycjach. S$ to wojew-
ództwa: opolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i .wi&tokrzyskie. Warto porówna1 te dane 
z wynikami uzyskanymi przez ekspertów KIPR w czasie ewaluacji wydatkowania pieni&dzy 
z tzw. funduszy norweskich w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Paradoksalnie 
najwi&kszy odsetek wniosków, które otrzyma%y wsparcie )nansowe, jest w województwach: 
mazowieckim, ma%opolskim i dolno.l$skim, a najmniejszy w województwach: opolskim, 
.wi&tokrzyskim i lubuskim*/. Takie wyniki mog$ .wiadczy1 o du'ej .wiadomo.ci i dobrym 
przygotowaniu organizacji do aplikowania o .rodki publiczne w cz&.ci województw oraz o sys-
temowej s%abo.ci organizacji pozarz$dowych w tych województwach, w których wspó%czynnik 
sukcesu by% najni'szy. 

!. Te warto.ci warto zestawi1 z kolejnymi danymi: –wzgl&dnie du'ym odsetkiem ofert (ok. -#4) 
z%o'onych przez organizacje z ma%ych miejscowo.ci do *" tys. mieszka(ców, które otrzyma%y 
do)nasowanie. W poszczególnych latach ten odsetek kszta%towa% si& nast&puj$co: 

a) !"*+ – -/4

b) !"*# – -/4

c) !"*/ – --4

d) !"*, – -/4

e) !"*0 – ++4

Dane za !"*0 rok poka'$, czy dzia%ania podj&te przez Narodowy Instytut Wolno.ci w celu 
aktywizacji organizacji z ma%ych o.rodków przynios%y spodziewany rezultat. Jednocze.nie 
warto zauwa'y1, 'e odsetek ofert z ma%ych o.rodków jest relatywnie du'y. By1 mo'e dodat-
kowe zach&ty punktowe nie s$ wi&c konieczne. 

-. Zmianie ulega%a kwota .redniego do)nansowania pojedynczych ofert. Oscylowa%a ona wokó% 
liczby *""5""" z%, a w poszczególnych latach kszta%towa%a si& nast&puj$co:

a) !"*+ – *!" !0*,# z%

ŴŹ� �	u�$�lo|;�v��,�1_�Ő)b1;ru;�;v�,-u�.7�����!ő�Ň�"��lom�	�b�0b1hb�Ő��jom;h�,-u�.7�����!ő�Ň��-�;j��-0joॉvhb�Ő-7�oh-|őķ�Ł�1;m-�
ru-�b7jo�oঋ1b�-Ѵoh-1fb�ঋuo7hॕ����|��ĺ��m7�v���mou�;vhb1_�ru�;���m7-1f<�blĺ�"|;=-m-��-|ou;]o�b�u;hol;m7-1f;�m-ru-���
v�v|;l�Ŀķ�0l�ķ�ŵųŴź
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b) !"*# –   2! 0!2,-# z%

c) !"*/ – *"! 0#,,2# z%

d) !"*, –  0/ ,-,,22 z%

e) !"*0 – *"/ "!,,* z%

+. Od !"*+ roku mo'na odnotowa1 spadek sk%adanych ofert (patrz wykres * na str. *"). Dopiero 
edycja !"*2 przynios%a wzrost z%o'onych ofert, liczba ta wynios%a wówczas -!,/*,.

#. Niepokoj$ca jest tendencja wzrostu kosztów dotarcia do grupy okre.lonej jako Liderzy 
Spo%ecze(stwa Obywatelskiego (LSO). Wynika ona ze zmniejszania si& liczby odbiorców tej 
grupy w ogólnej puli. By1 mo'e przy nast&pnej edycji FIO nale'y zwróci1 ekspertom uwag& 
na to, 'e du'e i skomplikowane projekty adresowane do tej grupy równie' s$ istotne. Warto te' 
zwróci1 uwag& zarówno na spotkaniach informacyjnych, jak i na szkoleniach dla ekspertów, 
'e wydatki na rozwój instytucjonalny to te' wydatki na rozwój kompetencji liderów. 

/. Opracowanie to nie podda%o badaniu liczby Uczestników Czynnych (UC) projektów. Dlatego 
te' trudno oceni1, czy brak trendu w koszcie dotarcia do UC wynika% ze zmiany liczby UC 
w projektach, optymalizacji kosztów  czy te' z innych przyczyn. By1 mo'e dalsze badanie 
odpowiedzia%oby  na pytanie, czy ta grupa – wa'na z punktu widzenia skuteczno.ci programu 
– jest wystarczaj$co wspierana w ramach FIO. 

,. By1 mo'e warto te' zwróci1 uwag& na koszty promocji projektów w kontek.cie zwi&kszaj$cych 
si& kosztów dotarcia do Uczestników Biernych Po.rednich (UBP) przy przygotowywaniu kole-
jnych edycji. Kwoty te tak naprawd& wspieraj$ ró'nego rodzaju media (lokalne, ogólnopolskie 
czy du'e mediaspo%eczno.ciowe). Ewaluacja pod k$tem geogra)cznym

Ŵź� ��uoCѴ��-uo7o�;]o��mv|�|�|��)oѴmoঋ1b�m-�-1;0ooh�_�rvĹņņ���ĺ=-1;0oohĺ1olņm-uo7o��bmv|�|�|�oѴmov1bņ
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Za podstaw& analizy funkcjonowania FIO przyjmuje si& konkursy rozstrzygni&te w latach !"*+–
!"*0. Liczba ofert zakwali)kowanych do )nansowania w tym przedziale czasowym z podzia%em 
na poszczególne lata uwzgl&dnia liczb& wszystkich projektów, które w danym roku uzyska%y do-
)nansowanie. 

)+�!�"�Ɛĺ����,���,����+����!�,�	�����"�)��+��
���!$�)���$����ƑƏƐƓ҃ƑƏƐѶ
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W latach !"*+–!"*0 z%o'ono %$cznie !"!2/ ofert, z czego do)nansowano -"#!, co stanowi *#4 
z%o'onych ofert (wykres *). 6$czna kwota do)nansowania wynios%a -*# -** +,+,,# z%otych (wykres 
!). 

G%ównym celem ewaluacji by%o badanie wp%ywu programu FIO w latach !"*+–!"*0 na rozwój 
partycypacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzgl&dnieniem skali oddzia%ywania programu w5po-
szczególnych regionach Polski. Podstawowym problem badawczym by%o pytanie o5równomierny 
rozk%ad .rodków pieni&'nych przeznaczonych na do)nansowanie zada( realizowanych w ramach 
FIO pomi&dzy poszczególnymi regionami Polski oraz gminami o5ró'nym poziomie zaludnienia. 
W tym zakresie podstawowe kryterium stanowi% podzia% administracyjny kraju na województwa. 
Z kolei miejscowo.ci zosta%y podzielone wed%ug wielko.ci gmin w nast&puj$cy sposób: gminy 
powy'ej #"" tys., powy'ej !#" tys. do #"" tys., powy'ej *"" tys. do !#" tys., powy'ej #" tys. do 
*"" tys., powy'ej -" tys. do #" tys., powy'ej *" tys. do -" tys., poni'ej *" tysi&cy mieszka(ców.
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Ponadto celem badania by%a równie' analiza realizowanych projektów pod wzgl&dem 
oddzia%ywania na lokaln$ spo%eczno.1. Podstaw$ tego badania by%a reprezentatywna próba !"4 
ofert do)nansowanych z programu FIO w latach !"*+–!"*0.

Na potrzeby badania przyj&to nast&puj$ce wska3niki: 

• liczbowy wska!nik sukcesu – oznacza liczb& projektów, które otrzyma%y do)nansowanie, 
podzielon$ przez liczb& z%o'onych ofert ogó%em w danym województwie wyra'on$ w procen-
tach;

• "nansowy wska!nik sukcesu – oznacza %$czn$ kwot& do)nansowania podzielon$ przez %$czn$ 
kwot& oznaczon$ w z%o'onych wnioskach w danym województwie wyra'on$ w procentach

• geograficzny liczbowy wska!nik sukcesu – oznacza liczb& projektów dofinansowanych 
w danym województwie podzielon$ przez ogóln$ liczb& projektów do)nansowanych w FIO 
w danym roku wyra'on$ w procentach;

• geogra"czny "nansowy wska!nik sukcesu – oznacza kwot& do)nansowania w danym wojew-
ództwie podzielon$ przez %$czn$ kwot& dofinansowania projektów w FIO w danym roku 
wyra'on$ w procentach.

)+�!�"�Ƒĺ����,����)�$��	�����"�)�����)���$����ƑƏƐƓ҃ƑƏƐѶ
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Na przestrzeni lat !"*+-!"*0 mo'na zaobserwowa1 nie tylko spadek liczby sk%adanych ofert, lecz 
tak'e %$cznej kwoty do)nansowania zada( realizowanych w ramach FIO (Wykres * i5Wykres !). 
Zwraca natomiast uwag& wzrost liczby ofert do)nansowanych mi&dzy edycj$ FIO !"*/ a5FIO !"*, 
przy jednoczesnym do.1 znacznym, bo blisko dwukrotnym spadku z%o'onych ofert ogó%em. 

W ci$gu pi&ciu edycji programu zmienia% si& tak'e stosunek liczby mieszka(ców poszczegól-
nych województw do liczby dofinansowanych projektów. Analizuj$c zmiany wspó%czynnika 
zaanga'owania mieszka(ców wskaza1  na le'y, 'e najw y'szy odsetek mieszka(ców 
zaanga'owanych w zadania publiczne do)nansowane w ramach FIO by% w !"*+, co oczywi.cie 
ma zwi$zek z najwi&ksz$ liczb$ do)nansowanych zada(. W kolejnych latach stosunek ten, poza 
drobnymi wyj$tkami, utrzymuje si&5w danym regionie na zbli'onym poziomie. Statystycznie 
rzecz bior$c w FIO !"*0 najwi&cej zaanga'owanych mieszka(ców (im ni'sza warto.1 liczby 
mieszka(ców przypadaj$ca na jedn$ do)nansowan$ ofert&, tym wi&ksze zaanga'owanie) by%o 
w województwach warmi(sko-mazurskim (* do)nansowane zadanie na -, 00/ mieszka(ców), 
lubelskim (* do)nansowane zadanie na +, #+2 mieszka(ców) i ma%opolskim (* do)nansowane 
zadanie na +0 0,0 mieszka(ców). Jednocze.nie najni'sza warto.1 wska3nik powy'szy osi$gn$% 
w regionach opolskim (* do)nansowane zadanie na *"+ !0, mieszka(ców) oraz pomorskim * 
do)nansowane zadanie na *"+ 02/ mieszka(ców). Jednocze.nie .redni poziom zaanga'owania 
w latach !"*/-!"*0 stale ro.nie. Szczegó%owe dane zawiera tabela *. 

$������Ŵĺ����,������",(�(ࠎ�ࠁ�����ࠎ(	,$)���!,+��	�����������	���	��҃
���"�)��+��!����$�����������",�!,��)���$����ŵųŴŷ҃ŵųŴŻ

�b1�0-�
lb;v�h-ॉ1ॕ�� ſŽžƁ ſŽžƂ� ſŽžƃ ſŽžƄ ſŽžƅ

�-�o�b;1hb; Ƃ�ƀƁƆ�žžƁ ƁŽ�ƂſƁ ƃſ�Ɔƀž ƄƆ�ƅƀƅ ƃƄ�ƄžŽ ƅƀ�ƂƅŽ

�-joroѴvhb; ƀ�ƀƄſ�ƃžƅ ſƃ�ƀƁƆ ſƆ�ŽƄƁ Ƃſ�ƃƆƄ ƄƁ�ſƆƀ Ɓƅ�ƅƄƅ

;Ѵ.vhbࡆ Ɓ�ƂƄŽ�ƅƁƆ ƅƄ�ƆŽž žžž�ƁƅƁ Ɔž�ƁžƄ ƅƄ�ƆŽž ƅƃ�ſƁſ

��0;Ѵvhb; ſ�žƀƆ�Ƅſƃ ƀſ�ƁſŽ ƁŽ�ƁƄſ ƂƄ�ƅƀŽ ƁŽ�ƀƄſ ƁƄ�ƂƁƆ

Podkarpackie ſ�žſƄ�ƃƂƄ ƀƃ�Žƃſ Ɓƅ�ƀƂƃ ƄƂ�Ɔƅƅ ƂŽ�ƃƂƅ ƃƁ�ƁƄƁ

,-1_o7mborolouvhb; ž�ƄžŽ�Ɓƅſ Ɓƀ�ƅƂƆ ƃž�ŽƅƆ ƂƄ�Žžƃ Ɓſ�Ƅƃſ Ƃƅ�Ɔƅſ

	oѴmoঋѴ.vhb; ſ�ƆŽƁ�ſŽƄ ƀƁ�žƃƄ ƁƁ�ŽŽƀ Ƅƅ�ƁƆſ ƄƁ�ƁƃƄ ƅŽ�ƃƄſ

)-ulbॉvhoŊl-��uvhb; ž�ƁƀƆ�ƃƄƂ ƀƃ�ƆžƂ ƁƁ�ƆƆŽ ƁƄ�ƆƅƆ Ɓƃ�ƁƁž ƀƄ�ƅƃƃ

Wielkopolskie ƀ�ƁƄƂ�ƀſƀ ƃƃ�ƅƀƀ Ƅſ�ƁŽƀ žŽſ�ſžƂ žƀƆ�Žžƀ ƅƆ�žžž

�olouvhb; ſ�ƀŽƄ�ƄžŽ ƁƂ�ſƁƆ ƄƆ�ƂƄƃ ƅƂ�ƁƄž Ɔƃ�žƂƂ žŽƁ�ƅƆƃ

�ॕ7�hb; ſ�ƁƆƀ�ƃŽƀ ƃƆ�ſƃƄ Ɔſ�ƀƂƃ žƄƅ�žžƂ žžƅ�ƄƁƀ ƆƆ�ƄƁƁ
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Podlaskie ž�žƅƅ�ƅŽŽ ƁƆ�Ƃƀƀ ƄƆ�ſƂƀ ƄƁ�ƀŽŽ ƃƃ�ŽƁƁ Ƃž�ƃƅƄ

��0�vhb; ž�Žžƅ�ŽƄƂ ƀƂ�žŽƃ Ƃƃ�ƂƃŽ Ƃƃ�ƂƃŽ ƃƄ�ƅƄſ Ƅƅ�ƀžƀ

��f-�vhoŊrolouvhb; ſ�Žƅƃ�ſžŽ žžƂ�ƆŽž žƅƆ�ƃƂƂ žƄƀ�ƅƂž žƃŽ�ƁƄƅ ƅŽ�ſƀƆ

;�b<|ohu��vhbࡆ ž�ſƂƄ�žƄƆ Ɓƅ�ƀƂƀ ƃſ�ƅƂƆ žŽƁ�ƄƃƂ žžƁ�ſƅƆ Ƅƀ�ƆƂſ

Opolskie ƆƆƃ�Žžž ƆŽ�ƂƁƃ ſƁƆ�ŽŽƀ žƁſ�ſƅƃ žƃƃ�ŽŽſ žƁſ�ſƅƄ

-u;7mbࡆ ſ�ƁŽſ�ƀſƄ Ƃƀ�ƃƅƄ ƅſ�ƄƂƁ Ɔž�žƄƄ ƅƅ�ƀſƂ Ƅƃ�Ƅƅž

)+�!�"�ƒĺ��	"�$�����!$�	�����"�)��+���)�!���������ƑƏƐƓ҃ƑƏƐѶ�
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Zwraca jednocze.nie uwag& odsetek do)nansowanych w ramach pi&ciu lat programu FIO odsetek 
ofert, które otrzyma%y wsparcie )nansowe realizowanych przez oferentów posiadaj$cych siedzib& 
w miejscowo.ciach z liczb$ mieszka(ców do *" tys. Przez + lata wska3nik ten utrzymywa% si& 
na zbli'onym poziomie ok. -/4 wszystkich realizowanych zada(, a ró'nice mie.ci%y si& w grani-
cach b%&du statystycznego. Do.1 spora zmiana (wzrost o blisko 0 p.p.) nast$pi%a w edycji programu 
FIO !"*0 (zob. Wykres -).

�	+�������ƑƏƐƓ

W ramach FIO !"*+ najwi&cej ofert uzyska%o do)nansowanie w nast&puj$cych województwach: 

• mazowieckie (*-! ofert);  

• ma%opolskie (*-" ofert);

• dolno.l$skie (0# ofert);

• lubelskie (// ofert). 

$������ŵĺ�	����	�$+�,������!$�!�,"$!,+����$+���)�ŵųŴŷ�!ĺ 
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�-�o�b;1hb; ƄŽƂ žƀſ žƂƂƀžƄƄƃķƀƀ žƆѷ žƂѷ žƂѷ žƂѷ žžƄ�ƃƃƁķƆƄ

�-joroѴvhb; ƁƂŽ žƀŽ žƀƅƁƄƁſŽķƂž ſƆѷ ſƂѷ žƂѷ žƀѷ žŽƃ�Ƃžƅķƃž

;Ѵ.vhbࡆ ƀƃƀ Ƃſ ƃƆƂŽƂƅƆķſƆ žƁѷ žƁѷ ƃѷ Ɔѷ žƀƀƃƃƂķžƅ

��0;Ѵvhb; ſƄƅ ƃƃ ƃƅƃžƄŽŽķƆƁ ſƁѷ ſƀѷ ƅѷ Ƅѷ žŽƀƆƃƂķžƄ

Podkarpackie ſƄƆ ƃŽ ƂƆſſƄŽƆķžſ ſžѷ žƄѷ Ƅѷ ƃѷ ƆƅƄžžķƅſ�

,-1_o7mboroŊ
louvhb; žƃƂ ƀƆ ƁƀƆƅƄſƅķſ ſƁѷ ſſѷ Ƃѷ Ɓѷ žžſƄƅƄķƆŽ

	oѴmoঋѴ.vhb; ƁŽŽ ƅƂ žžƅƂƂƆŽƂķƅž ſžѷ ſŽѷ žŽѷ žſѷ žƀƆƁƅžķſƁ

)-ulbॉvhoŊ
Ŋl-��uvhb; žƆſ ƀƆ ƁƆŽƂƁŽƄķƆƀ ſŽѷ ſžѷ Ƃѷ Ƃѷ žſƂƄƄƆķƃƆ

Wielkopolskie ſƆƀ Ƃſ ƃƃŽžŽƀƂ žƅѷ žƄѷ ƃѷ ƃѷ žſƃƆƁſķƆƅ

�olouvhb; ſſƅ Ƃž ƂƃƃƄƂƂžķŽƄ ſſѷ ſſѷ ƃѷ Ƃѷ žžžžſƅķƁƂ

�ॕ7�hb; žƅƅ ƀƃ ƁƀƅƄƅƀƂķžŽ žƆѷ ſŽѷ Ɓѷ Ɓѷ žſžƅƅƁķƀž
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Podlaskie žƂƆ ſƁ ſƄƅƄƅƄƄķſƁ žƂѷ žƂѷ ƀѷ ƀѷ žžƃžƃžķƂƂ

��0�vhb; žƀƃ ſƆ ƀƅƆƆƆƀƆķƄƀ ſžѷ ſƂѷ ƀѷ Ɓѷ žƀƁƁƅŽķƃƅ

��f-�vhoŊ
rolouvhb; žŽƅ žƅ ƀƀƅƁƂŽſ žƄѷ ſžѷ ſѷ ƀѷ žƅƅŽſƄķƅƆ

;�b<|ohu��vhbࡆ žƁƆ ſƃ ƀƀƁƀžžƅķƄ žƄѷ žƄѷ ƀѷ ƀѷ žſƅƂƅžķƁƆ

Opolskie ƃƃ žž žƅƆƀžƄſķƄŽ žƄѷ ſſѷ žѷ ſѷ žƄſžŽƃķƃž

Z kolei najmniej ofert do)nansowano w województwach: opolskim (** ofert), kujawsko-pomors-
kim (*0 ofert) oraz podlaskim (!+ oferty). Warto zauwa'y1, 'e do)nansowane oferty z%o'one przez 
podmioty pochodz$ce z czterech województw: mazowieckiego, ma%opolskiego, dolno.l$skiego 
i lubelskiego stanowi%y %$cznie blisko #"4 wszystkich do)nansowanych projektów.

Analiza .redniej wysoko.ci do)nansowania zakwali)kowanych projektów pokazuje, 'e najwy'sze 
warto.ci osi$gane by%y w województwach z najmniejsz$ liczb$ do)nansowanych zada(. W wojew-
ództwie kujawsko-pomorskim .rednia warto.1 do)nansowania wynios%a *00 "!,,02 z%. Natomiast 
najni'sza .rednia warto.1 dofinansowania na poziomie blisko *"" tys. z% by%a w wojewódz-
twie podkarpackim.

)+�!�"�Ɠĺ��	"�$����	�����"�)��+�����ƑƏƐƓ�!ĺ(�($,	ࠎ(���(��(�$!�

5%

Mazowieckie 16%

�-joroѴvhb;�ƐƔѷ

Ѵ.vhb;��ѵѷࡆ

��0;Ѵvhb;��Ѷѷ

�o7h-ur-1hb;���ƕѷ

,-1_o7mborolouvhb;��Ɣѷ

	oѴmoঋѴ.vhb;��ƐƏѷ

)-ulbॉvhoŊl-��uvhb;��

)b;ѴhoroѴvhb;��ѵѷ

�olouvhb;��ѵѷ

�ॕ7�hb;��Ɠѷ

��0�vhb;��ƒѷ

��f-�vhoŊrolouvhb;���Ƒѷ

�b<|ohu��vhb;��ƒѷࡆ

�roѴvhb;��Ɛѷ

�o7Ѵ-vhb;��ƒѷ
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W przypadku warto.ci liczbowego wspó%czynnika sukcesu dla */ województw najwy'sze warto.ci 
osi$gn&%y województwa: ma%opolskie (!24), lubelskie (!+4), zachodniopomorskie (!+4) oraz po-
morskie (!!4). Statystycznie wi&c w tych województwach najbardziej prawdopodobne by%o uzys-
kanie do)nansowania. Z kolei, pod wzgl&dem geogra)cznego rozk%adu .rodków, najwi&kszy suk-
ces )nansowy osi$gn&%y województwa: mazowieckie (*#4) oraz ma%opolskie (*+4). Statystycznie 
najwi&kszy udzia% w %$cznej kwocie do)nansowania w ramach ca%ego programu FIO w !"*+ r. 
mia%o województwo mazowieckie. Najni'szy procentowy udzia% w przyznanych do)nansowaniach 
mia%y projekty z województwa opolskiego.

Zbiorcze dane dla wszystkich szesnastu województw przedstawiono w tabeli !.

	oCm-mvo�-m;�o=;u|���;7j�]�Ѵb1�0��lb;v�h-ॉ1ॕ��b�lb;fv1o�oঋ1bķ���h|ॕu;f��m-f7�f;�vb<�
vb;7�b0-�o=;u;m|-

Najwi&ksza liczba projektów (0-) do)nansowanych w ramach FIO !"*+ zgodnie z siedzib$ oferenta 
i z uwzgl&dnieniem wielko.ci miejscowo.ci przypad%a na Warszaw&. Na drugim miejscu znalaz% 
si& Kraków (#! projekty). Kolejne miejsca przypad%y takim miejscowo.ciom, jak: 6ód3 (!-), Lublin 
(!-), Gda(sk (*-), Pozna( (*-), Szczecin (*!), Rzeszów (*!), Bia%ystok (**), Legnica (*"), Gdynia (*"), 
Kielce (0), Olsztyn (,), Zielona Góra (,), Gorzów Wielkopolski (/).

Mniejsze o.rodki, tj. poni'ej *" tys. mieszka(ców, stanowi%y ogó%em ok. -,4 wszystkich do)-
nansowanych ofert w ramach FIO !"*+.  Najwy'szy odsetek udzia%u projektów do)nansowanych 
w ma%ych miejscowo.ciach by% w województwie opolskim – oferty z%o'one przez mniejsze o.rodki 
otrzyma%y w !"*+ roku /+4 do)nansowa( w stosunku do pozosta%ych o.rodków tego wojewódz-
twa. W5innych województwach sytuacja wygl$da%a nast&puj$co: .wi&tokrzyskie – -04, kujawsko-
pomorskie – -24, lubuskie – +04, podlaskie – !24, %ódzkie – *+4, pomorskie – !,4, wielkopolskie 
– -/4, warmi(sko-mazurskie – ++4, dolno.l$skie – !,4, zachodniopomorskie – +/4, podkar-
packie – #04, lubelskie – +*4, .l$skie – !*4, ma%opolskie – ++4, mazowieckie – !-4. 

Szczegó%owe dane dotycz$ce siedziby oferentów realizuj$cych projekty w ramach FIO !"*+ przed-
stawia tabela -.

$������Ŷĺ�����,�����!$�	����ࡆ��	&��+�,�����(���+��(�"����
���ŵųŴŷ!������ࡆ�(��"�����(

)of;�ॕ7�|�o romb৵;f�žŽ�|�vĺ žŽ�|�vĺ�Ŋ�ƀŽ�|�vĺ ƀŽ�|�vĺ�Ŋ�ƂŽ�
tys. 

o7�ƂŽ�|�vĺ�Ŋ�žŽŽ�
tys.

o7�žŽŽ�|�vĺ�Ŋ�
ſƂŽ�|�vĺ

o7�ſƂŽ�
tys. 
ŊƂŽŽ�
ty.

ro��৵;f�
ƂŽŽ�|�vĺ

�roѴvhb;�Ŋ�žž

"|-u;���7ho�b1;�Ŋ�žķ�
��1��m-�Ŋ�ƀķ�)b;Ѵhb;�
Ŋ��_o1b-mo�b1;�Ŋ�žķ�
!;ॉvh-�)b;ঋ�Ŋ�žķ�
�-0ouॕ��Ŋ�ž

�u�7mbh�Ŋ�ž �roѴ;�Ŋ�ƀ
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;�b<|ohu��vhbࡆ
Ŋ�ſƃ
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|ohu��vhb�Ŋ�ſ �b;Ѵ1;�Ŋ�ƅ

��f-�vhoŊroŊ
louvhb;�Ŋ�žƅ

,-v-7��Ŋ�ž
�o�-�)b;ঋ��uॕѴ;�Ŋ

vh-�Ŋ�ž
)b<10ouh�Ŋ�ž

,jo|mbhb���f-�vhb;�
Ŋ�ž

�u�v��b1-�Ŋ�ž
�-hoঋࣀ�Ŋ�ž
�;h1�m�Ŋ�ž

�b;1;�m-7��v.�Ŋ�žࡆ
�_;jlmo�Ŋ�ž
�uo7mb1-�Ŋ�ž
�b;1_o1bm;h�Ŋ�ž

BydŊ
goszcz 
Ŋ�ſ
$ou�ॉ�
Ŋ�Ƃ

��0�vhb;�Ŋ�ſƆ

�o৵�1_ॕ��Ŋ�ž
�vb.৵ࡆ�Ѵ.vhb�Ŋ�ž

��|ol��7u�-ॉvhb�Ŋ�ž
��o�;��b-v|;1�Ŋ

ho�Ŋ�ž
�u��Ѵ;r�Ŋ�ž
�jo�-�Ŋ�ž

"�ruo|-�-�Ŋ�ž
�bo7mb1-�Ŋ�ž
)v1_o�-�Ŋ�ž
�u�;rb;Ѵॕ��Ŋ�ž
)<7u��m�Ŋ�ſ
�uo1_o�o�Ŋ�ž
)b|mb1-�Ŋ�ž

�uovmo��7u�-ॉŊ
vhb;�Ŋ�ž

��o�-�"ॕѴ�
Ŋ�ž

,b;Ѵom-��ॕu-�
Ŋ�Ƅ

�ou�ॕ��
WielkopolŊ
vhb�Ŋ�ƃ

�o7Ѵ-vhb;�Ŋ�ſƁ

�o�bmh-�Ŋ�ž
"��rѴbv�hb�Ŋ�ž
)b৵-fm��Ŋ�ž
"o1_omb;�Ŋ�ž
�oѴb1�m-�Ŋž

)�vohb;��-�o�b;1Ŋ
hb;�Ŋ�ž
��]u�j��Ŋ�ž

)-vbѴhॕ��Ŋ�ž
"b;lb-|�1�;�Ŋ�ž ���]�v|ॕ��

Ŋ�ž "��-jhb�Ŋ�ƀ
�b-j�Ŋ
stok 
Ŋ�žž

�ॕ7�hb;�Ŋ�ƀƃ

"-7ho�b1;�Ŋ�ž
�u�-hb�Ŋ�ž
"|u�hॕ��Ŋ�ž
Ѵ;1_Ѵbm;h�Ŋ�ž;
�oѴomb-��]o|-�Ŋ�ž

�Ѵ;hv-m7uॕ��
�ॕ7�hb�Ŋ�ž
��ouhॕ��Ŋ�ž
�jo�mo�Ŋ�ž
�<1��1-�Ŋ�ž

SkierniewiŊ
1;�Ŋ�ſ

"b;u-7��Ŋ�ž
��|mo�Ŋ�ž �ॕ7৳�Ŋ�ſƀ
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�olouvhb;�Ŋ�Ƃž

)-m7�bm�Ŋ�ſ
��ou�<1bmo�Ŋ�ž
�"loj7�bmo�Ŋ�ž
�u<r-�"j�rvh-�Ŋ�ž

�br�v��Ŋ�ž
��0b-m-�Ŋ�ž
�)�vbm�Ŋ�ž
$�1_olb;�Ŋ�ž
�ou<1��mo�Ŋ�ž
"|<৵�1-�Ŋ�ž

�o���	�ॕu��7-ॉvhb�
Ŋ�ž

"�oum;]-1b;�Ŋ�ž
!-ho�b;1�Ŋ�ž

Starogard 
�7-ॉvhb�Ŋ�ž
);f_;uo�o�

Ŋ�ž
�_ofmb1;�Ŋ�ſ

�"j�rvh�Ŋ�žŽ
$1�;��Ŋ�ž �7�mb-�Ŋ�Ɔ �7-ॉvh�

Ŋ�žƀ

Wielkopolskie 
Ŋ�Ƃſ

!-|�ॉ�Ŋ�ž
,-]ॕuॕ��Ŋ�ž

���]�v|�mॕ��Ŋ�ž
"b;lb-mb1;�Ŋ�ž
)o7�b1�m-�Ŋ�ž
�u-mo�b;1�Ŋ�ž
)|ॕu;h�Ŋ�ž

�o�-�)b;ঋ�&fvh-�Ŋ�ž
�	o0u��1-�Ŋ�ž
���0-v��Ŋ�ž
���ॕ�;h�Ŋ�ſ
�uo0b-�Ŋ�ž
"h�Ѵvh�Ŋ�ž
�;uh-�Ŋ�ž
�_ofmo�Ŋ�ž

��v�1��ho�o�Ŋ�ž
���;uѴ;fmo��Ŋ�ž
uhॕ���Ŋ�ž;

"j�r1-�Ŋ�ſ
�<rmo�Ŋ�ſ
�Ѵ;v�;��Ŋ�ſ
�ov|�ॉ�Ŋ�ž
).]uo�b;1�Ŋž
�0oumbhb�Ŋ�ž �mb;�mo�Ŋ�ž

�ombm�Ŋ�Ƃ
�v|uॕ��)b;ѴhoŊ
roѴvhb�Ŋ�ž
��;v�mo�Ŋ�ƀ

�-Ѵbv��Ŋ�ž �o�m-ॉ�Ŋ�žƀ

)-ulbॉvhoŊ
Ŋl-��uvhb;�

Ŋ�ƀƆ

�ॕuo�o��j-�;1hb;�Ŋ�ž
�um;|-�Ŋ�ſ
�Ѵ-mhb�Ŋ�ž
�-uoѴ;�o�Ŋ�ž
!-7�b;f;�Ŋ�ž

�o�-Ѵ;��Ѵ;1hb;�Ŋ�ž
�b৵;�Ŋ�ž

�Ѵv�|�m;h�Ŋ��ž
	��b|��Ŋ�ž
!o৵�ॉvh�Ŋ�ž
�u�;1_o�o�Ŋ�ž
"|-u;���1_��Ŋ�ž
$oѴhlb1ho�Ŋ�ž
	j�]o0ॕu�Ŋ�ž
"r�1_o�o�Ŋ�ž
,�b;u�;�o�Ŋ�ž

�b৵�1ho�Ŋ�ſ
�b7�0-uh�)-ulbॉŊ

vhb�Ŋž�
)<]ou�;�o�Ŋſ
�!;v�;Ѵ�Ŋ�ž

	o0u;��b-v|o�Ŋ�ž
�oj7-r�Ŋ�ž
�u-mb;�o�Ŋ�ž

�jh�Ŋ�ƀ
�Ѵ0Ѵ.]�Ŋ�ƀ
�Ѵv�|�m�Ŋ�Ƅ
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	oѴmoঋѴ.vhb;�
Ŋ�ƅƂ

�uo1_o�b1;�Ŋ�ž
"b;7Ѵbvh-�Ŋ�ž
�b-j-�Ŋ�ž

"ohojo�vho�Ŋ�ž
�-j-��-lb;mb1-�Ŋ�ž

!<1��m�Ŋ�ž
�-]ॕ��Ŋ�ž

�b<7��]ॕu�;�Ŋ�ž
��u-v�hॕ��Ŋ�ž
)bѴ1��m�Ŋ�ž
�u�vb1;�Ŋ�ž

��v|u��1-��ॕum-�Ŋ�ž
�-u7o�Ŋ�ž

"u;0um-��ॕu-�Ŋ�ž
�uo1_o�b1;�Ŋ�ž
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��-u1bmho�b1;�Ŋ�ž
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�o�-�!�7-�Ŋ�ſ

��v|u��1-��jo7�h-�
Ŋ�ž

��7o�-Ŋ,7uॕf�Ŋ�ž
�bѴb1��Ŋ�ž

,.0ho�b1;ࡆ�Ѵ.vhb;�
Ŋ�ſ

���0-ॉ�Ŋ�ž
�;Ѵ1�Ŋ�-vho�bŊ

1;�Ŋ�ž
�,jo|ou�f-�Ŋ�ž

�-lb;mm-��ॕu-�Ŋ�ž

�j-�-�Ŋ�ž
�b;Ѵ-�-�Ŋ�ž

�;Ѵ;mb-��ॕu-�Ŋ�ƀ
�b7mb1-�Ŋ�žࡆ
���0bm�Ŋ�ſ

)-j0u��1_�
Ŋ�Ƃ

�;]mb1-�Ŋ�žŽ�
)uo1j-��
Ŋ�ſƄ

,-1_o7mboroŊ
louvhb;�Ŋ�ƀƆ

)oѴbm�Ŋ�ſ
$�1_o�o�Ŋ�ž
"��;1f-�Ŋ�ž

�o�b1��)-j;1hb�Ŋ�ž
	-u৵;�o�Ŋ�ž
�o0oѴb1;�Ŋ�ž
"b-mॕ��Ŋ�Ƃ
�ohu;�Ŋ�ž

"�1_-��ov�-Ѵbॉvh-�
Ŋ�ž

�-ub-mo�o�Ŋ�ž
�oj1��mŊ,7uॕf�Ŋ�ž
�uovbmo�Ŋ�ž

	u-�vho��olouŊ
vhb;�Ŋ�ž

)-j1��Ŋ�Ɓ
	u-�vho��olouŊ

vhb;�Ŋ�ž

Stargard SzczeŊ
1bॉvhb�Ŋ�ž �ov�-Ѵbm�Ŋ�ƀ

SzczeŊ
1bm�Ŋ�žſ
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Podkarpackie 
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)b;|u�mo�Ŋž

�jo]ॕ���-joroѴŊ
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Najwi&cej ofert w ca %ym badanym okresie (#/#") z%o'ono w ramach edycji FIO !"*#. 
Do)nansowano wówczas /-2 projektów. Jednocze.nie liczbowy wska3nik sukcesu wyniós% w !"*# 
roku jedynie nieco ponad **4. Podobnie jak w poprzednim roku najwi&cej do)nansowanych ofert 
pochodzi%o z województw:

• ma%opolskiego (**/ ofert); 

• mazowieckiego (0/ ofert);

• dolno.l$skiego (// ofert);

• lubelskiego (#- oferty). 
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Z kolei najmniej ofert do)nansowano w województwach: opolskim (+ oferty), kujawsko-pomors-
kim (** ofert) oraz podlaskim (*/ ofert). Z wymienionych województw )nansowanie otrzyma%o za-
ledwie +,04 wszystkich do)nansowanych w tej edycji ofert, a zatem blisko czterokrotnie mniej ni' 
w samym województwie ma%opolskim. Porównuj$c z poprzednim rokiem roz%o'enie regionalne 
do)nansowanych ofert w ramach edycji FIO !"*#, zwraca uwag& utrzymuj$ce si& zainteresowanie 
konkursem w wybranych regionach. Najwi&ksze zainteresowanie mo'na zauwa'y1  w województ-
wach: mazowieckim, ma%opolskim, dolno.l$skim oraz opolskim. Odsetek do)nansowanych ofert 
w podziale na poszczególne regiony obrazuje wykres #.
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Zauwa'alny jest znaczny spadek liczby ofert zakwali)kowanych do udzielenia wsparcia )nan-
sowego – w niektórych województwach o ponad po%ow& w stosunku do ubieg%orocznej edycji. Tak 
by%o chocia'by w województwie opolskim (+ oferty w stosunku do ** ofert w edycji !"*+). 

Spad%a równie' .rednia warto.1 do)nansowania rok do roku. O ile w edycji FIO !"*+ Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich niemal w 'adnym z województw warto.1 do)nansowania 
nie spad%a poni'ej *"" tys. z%, o tyle w !"*# roku jedynie w czterech regionach (mazowieckim, 
dolno.l$skim, %ódzkim i opolskim) zosta%a ona przekroczona. 

Zauwa'alny jest równie' spadek prawdopodobie(stwa uzyskania do)nansowania. Statystycznie 
naj%atwiej by%o uzyska1 do)nansowanie w województwach lubelskim (*24) i ma%opolskim (*04). 
Jednocze.nie liczbowy wska3nik sukcesu w województwie ma%opolskim spad% o *" punktów 
procentowych. Zarazem jednak nast$pi% niewielki wzrost geogra)cznego wska3nika do)nanso-
wania – z *-4 w !"*+ r. do *04 w edycji !"*#. W pozosta%ych regionach pozosta% on na bardzo 
zbli'onym poziomie.

Zbiorcze dane dla wszystkich szesnastu województw przedstawiono w tabeli +.

	oCm-mvo�-m;�o=;u|���;7j�]�Ѵb1�0��lb;v�h-ॉ1ॕ��b�lb;fv1o�oঋ1bķ���h|ॕu;f��m-f7�f;�vb<�
vb;7�b0-�o=;u;m|-

Najwi&ksza liczba projektów przeznaczonych do do)nansowania w ramach FIO !"*# wed%ug 
siedziby oferenta z uwzgl&dnieniem liczby mieszka(ców przypad%a na Warszaw& (/! projek-
tów). Na drugim miejscu znalaz% si& Kraków (-! projektów). Kolejne miejsca przypad%y takim 
miejscowo.ciom jak: Wroc%aw (!!) Lublin (!*), 6ód3 (!" projektów), Pozna( (*+), Tarnów (*!), 
Legnica (2), Bia%ystok (,), Gda(sk (,), Szczecin (,), Rzeszów (/) Gdynia (/). 

Mniejsze o.rodki, tj. poni'ej *" tys. stanowi%y ogó%em ok. -,4 wszystkich do)nansowanych ofert 
w ramach FIO !"*#. Inaczej ni' w ubieg%ym roku, najwy'szy odsetek ofert do)nansowanych 
w mniejszych miejscowo.ciach w stosunku do pozosta%ych o.rodków by% w województwie pod-
karpackim ,"4. W5innych województwach sytuacja wygl$da%a nast&puj$co: opolskie - !#4, 
.wi&tokrzyskie - /"4, kujawsko - pomorskie - /+4, lubuskie - ++4, podlaskie - *24, %ódzkie - **4, 
pomorskie - -+4, wielkopolskie - !,4, warmi(sko-mazurskie - #24, dolno.l$skie - !/4, zachod-
niopomorskie - -/4, lubelskie - -!4, .l$skie - *24, ma%opolskie - +/4, mazowieckie - */4.

Szczegó%owe dane dotycz$ce siedziby oferentów realizuj$cych projekty w ramach FIO !"*# przed-
stawia tabela #. 
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�	+�������ƑƏƐѵ

Analiza edycji FIO !"*/ wskazuje na utrzymuj$c$ si& tendencj& spadkow$ zarówno w %$cznej 
kwocie do)nansowa( (mniej ni' po%owa kwoty z !"*+ r.), jak i w liczbie ofert zakwali)kowanych 
do wsparcia (+0-) w ramach funduszu Programu. Spadek ten prze%o'y% si& bezpo.rednio tak'e 
na liczb& projektów do)nansowanych w poszczególnych regionach. 

Nie zmieni%o si& jednak, poza jednym wyj$tkiem, roz%o'enie regionalne projektów zakwali-
)kowanych do wsparcia. Najwi&cej ofert otrzyma%o do)nansowanie w województwach mazow-
ieckim (/, ofert), ma%opolskim (/+ ofert), .l$skim (#" ofert), dolno.l$skim (-, ofert) i lubelskim 
(-, ofert). Z kolei najmniej ofert zosta%o z%o'onych z województw: opolskiego (, ofert), kujawsko-
pomorskie (*! ofert) oraz .wi&tokrzyskiego (*! ofert). Odsetek do)nansowanych ofert w podziale 
na poszczególne regiony obrazuje wykres /.

7rednia warto.1 do)nansowania utrzyma%a si& na zbli'onym do !"*# r. poziomie. W # regionach 
(mazowieckim, zachodnio-pomorskim, %ódzkim, .wi&tokrzyskim i opolskim) przekroczy%a ona 
*"" tys. z%otych (o jedno województwo wi&cej ni' w poprzednim roku). W tym w mazowieckim 
.rednia wysoko.1 wsparcia wynios%a *## +20,#* z%. Województwo mazowieckie by%o zarazem re-
gionem z najwy'szym wska3nikiem udzia%u w ca%kowitej kwocie .rodków przeznaczonych na do-
)nansowania w ramach tej edycji Programu (!*4). 

Najtrudniej uzyska1 do)nansowanie by%o w województwach %ódzkim (,4), .wi&tokrzyskim (,4) 
i opolskim (04). Znacznie lepsza sytuacja by%a w regionach lubuskim (*!4), ma%opolskim (*!4) 
oraz warmi(sko-mazurskim (*!4).

Zbiorcze dane dla wszystkich szesnastu województw przedstawiono w tabeli /.
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�-joroѴvhb; ƂſŽ ƃƁ ƃŽƂƆŽƂƂķŽſ žſѷ žƀѷ žƀѷ žſѷ ƆƁƃƄſķƄƀ
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Podlaskie žƅƅ žƃ žƁƂſƆƅŽ ƅķƂѷ Ɔѷ ƀѷ ƀѷ ƆŽƅžžķſƂ

��0�vhb; žƁƂ žƅ žƂžƃƃƅƂķſ žſѷ žſķƂѷ Ɓѷ ƀѷ ƅƁſƃŽķſƅ
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	oCm-mvo�-m;�o=;u|���;7j�]�Ѵb1�0��lb;v�h-ॉ1ॕ��b�lb;fv1o�oঋ1bķ���h|ॕu;f��m-f7�f;�vb<�
vb;7�b0-�o=;u;m|-
Najwi&ksza liczba projektów (++) zakwali)kowanych do do)nansowania w ramach FIO !"*/ 
zgodnie z siedzib$ oferenta i z uwzgl&dnieniem wielko.ci miejscowo.ci przypad%a na Warszaw&. 
Na drugim miejscu znalaz% si&: Kraków (!/). Kolejne miejsca przypad%y takim miastom, jak: 
Wroc%aw (*#), Lublin (**), Katowice (*"), Szczecin (*"), 6ód3 (*"), Bia%ystok (*"), Pozna( (0), Gdynia 
(,), Gda(sk (/), Kielce (/), Toru( (#).

Mniejsze o.rodki, tj. poni'ej *" tys. stanowi%y ogó%em ok. --4 wszystkich do)nansowanych ofert 
w ramach FIO !"*/. Najwy'szy odsetek ofert do)nansowanych w mniejszych miejscowo.ciach 
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w stosunku do pozosta%ych o.rodków by% w województwie lubuskim //4. W5innych wojewódz-
twach sytuacja wygl$da%a nast&puj$co: opolskie - !0,#4, .wi&tokrzyskie - --4, kujawsko - po-
morskie - +!4, podlaskie - /4, %ódzkie - *+4, pomorskie - !/4, wielkopolskie - +*4, warmi(sko-
mazurskie - /"4, dolno.l$skie - !!4, zachodniopomorskie - -"4, podkarpackie - +/4, lubelskie 
- +-4, .l$skie - !+4, ma%opolskie - +*4, mazowieckie - !*4.

Szczegó%owe dane dotycz$ce siedziby oferentów realizuj$cych projekty w ramach FIO !"*/ przed-
stawia tabela ,.
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�	+�������ƑƏƐƕ

W ramach FIO !"*, z%o'ono blisko o po%ow& mniej ofert ni' w edycji !"*# (!0-2). Do)nansowanie 
uzyska%o jedynie #+* projektów, co stanowi zaledwie ok. *24 wszystkich wniosków.

Roz%o'enie regionalne projektów zakwali)kowanych do wsparcia wygl$da podobnie jak w latach 
ubieg%ych z niewielkimi ró'nicami. Najwi&cej ofert otrzyma%o do)nansowanie w województwach 
mazowieckim (,2 ofert), ma%opolskim (,! ofert), lubelskim (#- oferty) .l$skim (#! oferty) i pod-
karpackim (+! oferty). Nie uleg%y zmianie tak'e regiony z najmniejsz$ liczb$ do)nansowanych 
ofert: opolskie (/ ofert), kujawsko-pomorskie (*! ofert) oraz .wi&tokrzyskie (** ofert). Odsetek 
do)nansowanych ofert w podziale na poszczególne regiony obrazuje wykres ,.

7rednia warto.1 do)nansowania spad%a do poziomu z edycji FIO !"*#. Jedynie w - regionach 
przekroczy%a ona  (wielkopolskim, %ódzkim i opolskim) przekroczy%a ona *"" tys. z%otych.  
Najwy'szy poziom – zbli'ony do .redniej wysoko.ci do)nansowania w !"*/ r. – osi$gn&%a ona 
w województwie wielkopolskim (*+!"#",2! z%). Województwo mazowieckie utrzyma%o natomiast 
pozycj& regionu najbardziej do)nansowanego – *+4 %$cznej kwoty do)nansowania. 

$������Żĺ�	����	�$+�,������!$�!�,"$!,+����$+���)�ŵųŴź�!ĺ
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rolouvhb; žƂƁ ƁŽ ƀžžƂƃžƅ ſƃѷ ſƅѷ Ƅѷ Ƅѷ ƄƄƅƆŽķƁƂ

	oѴmoঋѴ.vhb; ſƀƁ ƀƆ ƀƀƅƅƅƁƂ žƄѷ ſŽѷ Ƅѷ Ƅѷ ƅƃƅƆƀķƁƃ

)-ulbॉvhoŊ
Ŋl-��uvhb; žƅƂ ƀž ſƀƀƅŽžƄ žƄѷ Ƃѷ ƃѷ Ƃѷ ƄƂƁžƆķƆŽ
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38

��0�vhb; ƃŽ žƂ žžžƀŽŽƃ ſƂѷ ſƂѷ ƀѷ ſѷ ƄƁſŽŽķƁŽ

KujawskoŊ
Ŋrolouvhb; žžſ žƀ žſƆƄƃƅƄ žſѷ ſžѷ ſѷ ƀѷ ƆƆƅſſķž

�b<|ohu��Ŋࡆ
skie ƄƁ žž ƆƂƆƅŽƁ žƂѷ žƆѷ ſѷ ſѷ ƅƄſƂƁķƆŽ

Opolskie ƀƆ ƃ ƅŽſžƄƂ žƂѷ ƀſѷ žѷ ſѷ žƀƀƃƆƂķƅƀ

W porównaniu z ubieg%ymi latami znacz$co wzrós% wska3nik efektywno.ci ofert z%o'onych 
w ramach FIO !"*,. Najwy'sz$ warto.1 dla liczbowego wska3nika sukcesu osi$gni&to w wojew-
ództwach: podkarpackim (!,4), zachodniopomorskim (!/4), lubelskim (!#4), lubuskim (!#4). 
Najtrudniej by%o otrzyma1 do)nansowanie w regionach: wielkopolskim (*!4), kujawsko-pomor-
skim (*!4), .wi&tokrzyskim (*#4) i opolskim (*#4).

Zbiorcze dane dla wszystkich szesnastu województw przedstawiono w tabeli 0.
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	oCm-mvo�-m;�o=;u|���;7j�]�Ѵb1�0��lb;v�h-ॉ1ॕ��b�lb;fv1o�oঋ1bķ���h|ॕu;f��m-f7�f;�vb<�
vb;7�b0-�o=;u;m|-

Najwi&ksza liczba projektów dofinansowanych w ramach FIO !"*, w zale'no.ci od liczby 
mieszka(ców by%a realizowana w Warszawie (+" projektów). Na drugim miejscu znalaz% sie: 
Lublin (!* projektów). Kolejne miejsca przypad%y takim miejscowo.ciom jak: Kraków (*2 pro-
jektów), 6ód3 (*# projektów), Komorowo 8u%awskie (** projektów), Bia%ystok (*" projektów), 
Szczecin (*" projektów), Gda(sk (2 projektów), Rzeszów (2 projektów) oraz Wroc%aw (0 projek-
tów) i Wa%brzych (0 projektów). 

Mniejsze o.rodki, tj. poni'ej *" tys. stanowi%y ogó%em ok. -/4 wszystkich do)nansowanych ofert 
w ramach FIO Najwy'szy odsetek ofert do)nansowanych w mniejszych miejscowo.ciach w sto-
sunku do pozosta%ych o.rodków by% w województwie warmi(sko-mazurskim /#4. Nale'y zwróci1 
uwag&, 'e w województwie opolskim nie do)nansowano projektu w miejscowo.ci poni'ej *" tys. 
mieszka(ców. Warto przy tym podkre.li1, 'e zaledwie - lata wcze.niej (edycja FIO !"*+) odsetek 
do)nansowanych projektów w takich miejscowo.ciach w tym województwie by% najwy'szy (/-4). 
W5innych województwach sytuacja wygl$da%a nast&puj$co: .wi&tokrzyskie -    +#4, kujawsko - 
pomorskie - #"4, lubuskie - !24, podlaskie - *,4, %ódzkie - *24, pomorskie - +!4, wielkopolskie 
- ++4, warmi(sko-mazurskie - /#4, dolno.l$skie --0 4, zachodniopomorskie - ##4, podkarpackie 
- #,4, lubelskie - -!4, .l$skie - !*4, ma%opolskie - ##4, mazowieckie - !#4.

Szczegó%owe dane dotycz$ce ofert do)nansowanych w FIO !"*, w zale'no.ci od liczby ludno.ci 
w miejscowo.ci przedstawia tabela 2.
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Ŋ�ƁŽ

�	+�������ƑƏƐѶ

W ramach edycji FIO !"*0 z%o'ono blisko tyle samo wniosków, co roku poprzednim (!00+). 
Do)nansowanie uzyska%o jedynie nieca%e *24 wszystkich wniosków (#-2). Oznacza to niewielki 
spadek w stosunku do edycji FIO !"*, projektów do)nansowanych.

Roz%o'enie regionalne projektów zakwali)kowanych do wsparcia wygl$da podobnie jak w latach 
ubieg%ych z niewielkimi ró'nicami. Najwi&cej ofert otrzyma%o do)nansowanie w województ-
wach ma%opolskim (/2 ofert), mazowieckim (/+ oferty), .l$skim (#- oferty), lubelskim (+# ofert) 
wielkopolskim (-2 ofert) i warmi(sko-mazurskim (-0 ofert). Nie uleg%y zmianie tak'e regiony 
z najmniejsz$ liczb$ do)nansowanych ofert: opolskie (, ofert), lubuskie (*- ofert) i .wi&tokrzyskie 
(*, ofert). Odsetek do)nansowanych ofert w podziale na poszczególne regiony obrazuje wykres 0.

$������Ŵųĺ�	����	�$+�,������!$�!�,"$!,+����$+���)�ŵųŴŻ�!ĺ

)of;�ॕ7�Ŋ
two

�b1�0-�o=;u|�
�jo৵om�1_

�b1�0-�o=;u|�
7oCm-mvoŊ
�-m�1_�

�.1�m-�h�oŊ
|-�7oCm-mŊ

sowania 

�b1�0o���
�vh-৳mbh�
sukcesu

Finansowy 
�vh-৳mbh�
sukcesu

�;o]u-C1�Ŋ
m��Ѵb1�0o���
�vh-৳mbh�
sukcesu

�;o]u-C1�Ŋ
m��Cm-mvoŊ
����vh-৳mbh�

sukcesu

�-u;7mbࡆ
��vohoঋࣀ�
7oCm-mvoŊ

wania

�-�o�b;1hb; Ɓƀƀ ƃƁ ƄƁƄƄƁƂƆķƂƄ žƂѷ ƅѷ žſѷ žƀѷ žžƃƅƀƂķƀž

�-joroѴvhb; ſƄſ ƃƆ ƄžƁƂƅƃƆķƃƁ ſƂѷ žƂķƂѷ žƀѷ žſķƂѷ žŽƀƂƃƀķƀƀ

;Ѵ.vhbࡆ ƀŽž Ƃƀ ƁƀſƅƀƂƂķŽž žƅѷ ƅѷ žŽѷ ƅѷ ƅžƃƃƄķŽƅ

��0;Ѵvhb; ſŽƅ ƁƂ ƁžƆƆŽƅƁķƃ ſſѷ žſѷ ƅѷ Ƅѷ ƆƀƀžſķƆƆ

Podkarpackie žƀƄ ƀƀ ƀžƄŽƄƀƃķƂſ ſƁѷ žƂķƂѷ ƃѷ ƂķƂѷ ƆƃŽƅſķƆſ
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,-1_o7mboŊ
rolouvhb; žƅſ ſƆ ƀƀſƅƀƁƆķƄ žƃѷ žƂѷ Ƃѷ ƃѷ žžƁƄƄŽķƃƅ

	oѴmoঋѴ.vhb; žƅſ ƀƃ ƀƃƅƂſƆƄķƁƂ ſŽѷ žŽѷ Ƅѷ ƃķƂѷ žŽſƀƃƆķƀƄ

)-ulbॉvhoŊ
Ŋl-��uvhb; žƃƄ ƀƅ ƁƀƅƀŽƀŽķƅƃ ſƀѷ žƂѷ Ƅѷ ƅѷ žžƂƀƁſķžƃ

WielkopolŊ
skie ſžƆ ƀƆ ƁſſƃžſƁķžƂ žƅѷ žſѷ Ƅѷ Ƅѷ žŽƅƀƃſķžƃ

�olouvhb; žƂƅ ſſ ſžƃſžſƆķžƂ žƁѷ ƄķƂѷ Ɓѷ Ɓѷ ƆƅſƄƅķƃŽ

�ॕ7�hb; žƁŽ ſƂ ſƄžŽƃƅƀ žƅѷ žŽѷ Ƃѷ Ƃѷ žŽƅƁſƄķƀſ

Podlaskie žƀƄ ſƀ ſƆƂƃƅžƃķƂƀ žƄѷ žŽѷ Ɓѷ Ƃѷ žſƅƂƂƄķſƁ

��0�vhb; ƄƆ žƀ žƀƆƃƂƆƄķƅ žƃѷ žŽѷ ſѷ ſķƂѷ žŽƄƁƀŽķƃŽ

KujawskoŊ
Ŋrolouvhb; žſƅ ſƃ ſƆſſƁžƀķƆŽ ſŽѷ žƂѷ Ƃѷ Ƃѷ žžſƁŽŽķƂƀ

�b<|ohu��Ŋࡆ
skie ƆƆ žƄ žƄƅƅžſƆķƁſ žƄѷ žŽѷ ƀѷ ƀѷ žŽƂžƅƁķŽƅ

Opolskie ƅƁ Ƅ žſƃƄƂſƄ ƅѷ ƅѷ žѷ ſѷ žƅžŽƄƂķſƆ
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,-1_o7mborolouvhb;��Ɣѷ

	oѴmoঋѴ.vhb;��ƕѷ

)-ulbॉvhoŊl-��uvhb;��ƕѷ

)b;ѴhoroѴvhb;��ƕѷ

�olouvhb;��Ɠѷ

�ॕ7�hb;��Ɠѷ

�o7Ѵ-vhb;��Ɣѷ

��0�vhb;��Ɠѷ

��f-�vhoŊrolouvhb;���Ɣѷ

�b<|ohu��vhb;��ƒѷࡆ

�roѴvhb;��Ɛѷ

�-�o�b;1hb;�ƐƑѷ

Ѵ.vhb;��ƐƏѷࡆ

��0;Ѵvhb;��Ѷѷ

�-joroѴvhb;�Ɛƒѷ

�o7h-ur-1hb;���ѵѷ

7rednia warto.1 do)nansowania wzros%a w niemal wszystkich regionach. Jedynie w wojewódz-
twie .l$skim spad%a ona poni'ej 2" tysi&cy z%otych na projekt. W pozosta%ych *# regionach .rednia 
kwota do)nansowania wzros%a. Tylko w + regionach(.l$skim, lubelskim, podkarpackim i po-
morskim) wynosi%a ona poni'ej *"" tys. z%otych. Najwy'sza .rednia warto.1 do)nansowania 
wynosz$ca ponad *0" tys. z%otych by%a w województwie opolskim. Regionem z najwy'szym geo-
gra)czno-)nansowym wska3nikiem sukcesu by%o po raz kolejny województwo mazowieckie – 
*-4 %$cznej kwoty do)nansowania w ramach edycji !"*0. Zarazem naj%atwiej by%o uzyska1 do)-
nansowanie w województwie ma%opolskim (!#4), a najtrudniej w województwie opolskim (04). 
7redni liczbowy wska3nik sukcesu utrzyma% si& na porównywalnym poziomie i wyniós% ok. *04 
(w edycji !"*, ok. *24). 
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W porównaniu z poprzednimi latami zmala% )nansowy wska3nik efektywno.ci ofert z%o'onych 
w ramach FIO !"*0. W niektórych regionach ponad dwukrotnie, jak chocia'by w województwach: 
lubelskim (*!4), podkarpackim (*#,#4), ma%opolskim (*#,#4). Jednocze.nie te dwa ostatnie regiony 
osi$gn&%y w tej edycji najwy'sz$ warto.1 analizowanego wska3nika (po *#,#4).

Zbiorcze dane dla wszystkich szesnastu województw przedstawiono w tabeli *".

	oCm-mvo�-m;�o=;u|���;7j�]�Ѵb1�0��lb;v�h-ॉ1ॕ��b�lb;fv1o�oঋ1bķ���h|ॕu;f��m-f7�f;�vb<�
vb;7�b0-�o=;u;m|-

Najwi&ksza liczba projektów dofinansowanych w ramach FIO !"*0 w zale'no.ci od liczby 
mieszka(ców by%a realizowana – podobnie jak w roku ubieg%ym – w Warszawie (!, projektów). 
Na drugim miejscu znalaz% si& Kraków (!" projektów). Kolejne miejsca przypad%y takim miastom, 
jak: 6ód3 (*-), Lublin (*!), Bia%ystok (*"), Toru( (0), Szczecin (,), Bielsko-Bia%$ (,), Radom (/), 
Gdynia (/), Rzeszów (/).  

W edycji FIO !"*0 wzrós% o blisko 0 punktów procentowych odsetek do)nansowanych projektów, 
których realizatorzy posiadali siedzib& w mniejszych o.rodkach, tj. poni'ej *" tys. mieszka(ców 
i wyniós% blisko ++4 wszystkich do)nansowanych ofert. Inaczej ni' w ubieg%ym roku oraz w edy-
cji FIO !"*/, najwy'szy odsetek ofert do)nansowanych w mniejszych miejscowo.ciach w stosunku 
do pozosta%ych o.rodków by% w województwie .wi&tokrzyskim /!,#4. Blisko dwukrotny wzrost 
udzia%u realizatorów do)nansowanych zada( z ma%ych miejscowo.ci zanotowa%o województwo 
lubuskie  (/*,#4). Co ciekawe, w województwie mazowieckim nast$pi%a niewielka „decentralizac-
ja” udzia%u oferentów korzystaj$cych ze wsparcia w ramach programu FIO !"*0 posiadaj$cych 
siedzib& w miejscowo.ciach o liczbie mieszka(ców poni'ej *" tys. Odsetek ten wzrós% bowiem 
o nieco ponad *" punktów procentowych i osi$gn$% poziom -#,#4, przewy'szaj$c nieznacznie 
.redni$ krajow$ z ubieg%ej edycji. W5innych województwach sytuacja wygl$da%a bardzo podobnie 
do ubieg%ego roku: opolskie - *+4, kujawsko - pomorskie - +/4, podlaskie - *-4, %ódzkie - !,4, 
pomorskie - +*4, wielkopolskie - #/4, warmi(sko-mazurskie - #04, dolno.l$skie - #"4, zach-
odniopomorskie - #!4, podkarpackie - #,4, lubelskie - ++4, .l$skie - -"4, ma%opolskie - #/4, 
mazowieckie - -#,#4.

Szczegó%owe dane dotycz$ce ofert do)nansowanych w FIO !"*0 zale'no.ci od liczby ludno.ci 
w miejscowo.ci przedstawia tabela **.
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Ɛĺ����������,+

G%ównym celem przeprowadzonej analizy do)nansowanych ofert FIO w latach !"*+–!"*0 by%o  
zbadanie oddzia%ywania projektów na lokaln$ spo%eczno.1. W tym celu ocenie zosta% podda-
ny zasi&g ofert, które uzyska%y do)nansowanie, oraz zosta%o ustalone, ilu odbiorców przypada 
na jeden program realizowany z programu FIO. Aby osi$gn$1 ten cel, zosta%y postawione dwa 
g%ówne pytania badawcze: 

• Czy projekty realizowane w FIO oddzia%uj$ w dostateczny sposób na lokaln$ spo%eczno.1?

• Czy projekty realizowane w FIO wp%ywaj$ na rozwój spo%ecze(stwa obywatelskiego na ob-
szarach wiejskich i ma%omiasteczkowych?

Ƒĺ���$�	������

Ocena zrealizowanych projektów pod wzgl&dem oddzia%ywania na lokaln$ spo%eczno.1 odby%a 
si& na reprezentatywnej próbie !"4 ofert do)nansowanych z programu FIO w latach !"*+-!"*0. 
Ocenie podlega%y oferty z%o'one w ramach wszystkich priorytetów FIO. W celu wyodr&bnienia 
próby !"4 ofert do)nansowanych z programu FIO przeprowadzona zosta%a najpierw ocena po-
szczególnych województw. W ramach oceny wyliczone zosta%o, ile ofert FIO do)nansowano w po-
szczególnych województwach, w ka'dym z okresów funkcjonowania programu FIO. Wyliczenie to 
zosta%o przeprowadzone w ramach pierwszej cz&.ci badania ewaluacyjnego. Nast&pnie w ramach 
badania w sposób losowy wybranych zosta%o !"4 do)nansowanych ofert. Aby ocena skuteczno.ci 
FIO by%a w pe%ni miarodajna, wybranych zosta%o nie !"4 ofert z ca%ej puli do)nansowanych ofert, 
lecz !"4 ofert do)nansowanych w ka'dym roku w ka'dym województwie. 

Oceniaj$c skuteczno.1 programu FIO, przyj&to za%o'enie badawcze, na podstawie którego od-
biorcy FIO zostali podzieleni na + grupy:

*) liderzy spo%ecze(stwa obywatelskiego; 

!) uczestnicy czynni; 

-) uczestnicy bierni; 

+) uczestnicy bierni po.redni. 

Powy'szy podzia% nie jest uwzgl&dniany w obecnie dost&pnych analizach i raportach z realizacji 
programu FIO. Nie jest równie' explicite uwzgl&dniany w sk%adanych ofertach oraz sprawoz-
daniach z realizowanych projektów. Uznane zosta%o jednak, 'e wprowadzenie podzia%u od-
biorców FIO na poszczególne grupy jest uzasadnione. Oceniaj$c wp%yw dzia%a( FIO na lokaln$ 
spo%eczno.1 i rozwój spo%ecze(stwa obywatelskiego, nale'y zwróci1 uwag& na fakt, 'e nie ka'de 
dzia%anie realizowane przez program FIO, które dotrze do odbiorcy, b&dzie mia%o taki sam skutek.
Dla przyk%adu nie ulega w$tpliwo.ci, 'e przekazanie osobie niepe%nosprawnej umiej&tno.ci 
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pozwalaj$cych na jej aktywizacj& zawodow$, a w konsekwencji na jej socjalizacj&, b&dzie mia%o 
na ni$ wi&kszy wp%yw ni' udzia% w nawet najlepiej zorganizowanym pikniku. Jednocze.nie nie 
mo'na zapomina1, 'e liczba odbiorców w ramach poszczególnego programu ma równie' znacze-
nie. Koncert promuj$cy wolontariat zorganizowany dla *""" mieszka(ców ma%ej wsi mo'e mie1 
wi&kszy wp%yw na lokaln$ spo%eczno.1 ni' zamkni&te szkolenie dla grupy liderów NGO. 

Autorzy badania zdaj$ sobie spraw& z tego, 'e przeprowadzony podzia% na grupy odbiorców FIO 
jest w du'ej mierze umowny i nie oddaje w pe%ni z%o'ono.ci stosunków spo%ecznych i zagadnie( 
takich, jak spo%ecze(stwo obywatelskie i partycypacja spo%eczna. Niemniej jednak podzia% odbior-
ców FIO na poszczególne grupy w wi&kszym stopniu pozwala na ocen& skuteczno.ci programu, 
przede wszystkim pod k$tem kosztoch%onno.ci poszczególnych dzia%a(. Poni'ej przedstawiamy 
krótk$ charakterystyk& grup odbiorców FIO przeprowadzon$ na potrzeby realizacji badania. 

Ɛő��b7;u���vroj;1�;ॉv|�-�o0��-|;Ѵvhb;]o�Ő�"�ő�ŋ��u�r-�Ɛ
Liderzy spo%ecze(stwa obywatelskiego jest to grupa najmniej liczna, jak pokaza%o badanie, 
a jednocze.nie bardzo wa'na. Zaliczaj$ si& do niej osoby aktywnie partycypuj$ce w 'yciu wspól-
notowym, które jednocze.nie koordynuj$ lub inspiruj$ dzia%ania lokalnej wspólnoty. Dzieje si& 
tak z uwagi na pe%nion$ funkcj&, autorytet, którym ciesz$ si& w lokalnej spo%eczno.ci, czy osobiste 
przymioty charakteru. Przyk%adami LSO mog$ by1 prezes lokalnego stowarzyszenia czy Ko%a 
Gospody( Wiejskich, trener lokalnego klubu pi%karskiego, nauczyciel, koordynator wolontariuszy 
etc. Rola lidera jest szczególnie wa'na, poniewa' inspiruje kolejne osoby do zaanga'owania si& 
w 'ycie spo%eczne. Niektóre dzia%ania realizowane w ramach FIO by%y adresowane g%ównie do 
LSO. W takich przypadkach ma%a liczba odbiorców zadania niekoniecznie .wiadczy o jego niepo-
wodzeniu. Skuteczne przeszkolenie !" koordynatorów wolontariuszy, którzy nast&pnie przeka'$ 
swoje do.wiadczenie innym osobom, mo'e mie1 wi&kszy wp%yw ni' dzia%anie adresowane do 
wi&kszej liczby osób, które jednak uzyskan$ wiedz& i umiej&tno.ci zachowaj$ dla siebie i dla 
swojego najbli'szego otoczenia.

Ƒő�&1�;v|mb1��1��mmb�Ő&�ő�ŋ��u�r-�Ƒ
Uczestnicy czynni to najbardziej typowa i oczywista grupa odbiorców programu FIO. Mo'na ich 
scharakteryzowa1 jako osoby w%$czone w realizacj& projektu, takie jak wolontariusze, cz%onkowie 
stowarzysze( realizuj$cych projekt lub uczestnicz$ce w szkoleniu, m%odzi sportowcy uczestnicz$cy 
w zaj&ciach czy osoby niepe%nosprawne uczestnicz$ce w dzia%aniach s%u'$cych ich aktywizacji. 
Osoby te w ramach programu FIO zdobywaj$ pierwsze do.wiadczenia w dzia%alno.ci spo%ecznej. 
Dzieje si& to przez organizowanie przez nie wydarze(, prowadzenie projektów lub aktywne uc-
zestnictwo w szkoleniach czy warsztatach. Jednocze.nie osób tych nie mo'na zakwali)kowa1 
do grupy LSO z racji tego, 'e nie pe%ni$ oni funkcji koordynatorów ani animatorów lokalnych 
.rodowisk. UC jest w stanie wspó%organizowa1 konkurs, wzi$1 udzia% w lokalnym projekcie, ale 
samem nie przejmie inicjatywy, aby zainicjowa1 takie dzia%anie.  

ƒő�&1�;v|mb1��0b;umb�Ő&�ő�ŋ��u�r-�ƒ
Uczestnicy bierni to liczna grupa odbiorców programu FIO. S$ to osoby, które uczestnicz$ 
w wydarzeniach o charakterze masowym, takich jak koncerty, festiwale, pokazy, pikniki, lecz 
nie s$ zaanga'owane w jego wspó%tworzenie. Uczestnik bierny z zainteresowaniem wybierze si& 
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na odbywaj$cy si& w jego okolicy festiwal. Nie b&dzie on jednak wolontariuszem, który we3mie 
udzia% w jego organizacji. UB we3mie udzia% w zawodach sportowych, ale w roli widza na trybu-
nach, a nie zawodnika na boisku. Uczestnik taki wys%ucha prelekcji o postaci wa'nej dla lokalnej 
wspólnoty, ale nie zaanga'uje si& w kreatywny warsztat dotycz$cy wypracowania pomys%u na jego 
upami&tnienie. Jednocze.nie tej grupy, mimo 'e ma ona charakter odbiorców, a nie kreatorów 
dzia%a( spo%ecznych, w opinii autorów badania nie nale'y ignorowa1 i deprecjonowa1 z dwóch 
podstawowych przyczyn. Po pierwsze nawet bierne uczestnictwo w wydarzeniach realizowanych 
dla lokalnej wspólnoty stanowi zaanga'owanie obywateli w 'ycie publiczne. Bior$c udzia% w ta-
kich wydarzeniach UB, wchodz$ w interakcje z innymi osobami oraz manifestuj$ przywi$zanie 
do pewnych warto.ci. Po drugie ich udzia% stanowi cz&sto motywacj& i inspiracj& dla dwóch 
pierwszych grup. Organizowanie konferencji nie mia%oby wi&kszego sensu, je'eli pojawiliby si& 
na niej tylko wyk%adowcy. Tak samo zawody sportowe bez publiczno.ci na pewno cieszy%yby si& 
du'o mniejszym zainteresowaniem. 

Ɠő�&1�;v|mb1��0b;umb�roঋu;7mb�Ő&��ő�ŋ�]u�r-�Ɠ
Uczestnicy bierni po.redni to osoby, które by%y odbiorcami wydarzenia za po.rednictwem 
mediów spo%eczno.ciowych (np. Facebook, Twitter), mediów tradycyjnych (radio, telewiz-
ja) lub innych kana%ów informacyjnych s%u'$cych komunikowaniu na odleg%o.1 lub w sposób 
po.redni (plakaty, newslettery, poczta tradycyjna, ulotki, broszury). Z uwagi na rozwój mediów 
masowych i spo%eczno.ciowych UBP stanowi$ co do zasady (poza wydarzeniami o charak-
terze wewn&trznym, jak np. zamkni&te warsztaty dla liderów organizacji) najliczniejsz$ grup& 
odbiorców zdecydowanej wi&kszo.ci dzia%a( FIO. Jednocze.nie osoby te cz&sto nie s$ w ogóle 
uwzgl&dniane w ofertach i sprawozdaniach. Po cz&.ci wynika to z trudno.ci w oszacowa-
niu ich liczby. Jest to jednak trudno.1 pozorna z racji tego, 'e zarówno media tradycyjne, jak 
i spo%eczno.ciowe maj$ mo'liwo.1 oceny odbiorców poszczególnych tre.ci, przynajmniej w sposób 
szacunkowy. Przede wszystkim jednak osób tych nie uznaje si& za „pe%nych” uczestników z uwagi 
na to, 'e osobi.cie nie uczestnicz$ w dzia%aniach. Niemniej jednak nawet bierne odbieranie tre.ci 
prowadzi1 mo'e do zwi&kszenia udzia%u w 'yciu publicznym, chocia'by przez przyj&cie pewnych 
wzorców kulturowych i postaw. Dla przyk%adu nie jest konieczne wzi&cie udzia%u w wydarzeniu 
dotycz$cym wa'nej lokalnej postaci, je'eli mo'na informacje o niej uzyska1 z mediów. 

ƒĺ�"���(ࠎ���$"�,�&�����(������,�(ࠎ$,"���+������ࠎ"�!��!��&

W ramach badania ka'dy z wniosków wyselekcjonowanych w ramach próby losowej zosta% pod-
dany analizie kosztów. Analiza ta polega%a na podzieleniu kosztów realizacji zadania przez liczb& 
uczestników. Przeprowadzone zosta%y cztery operacje dzielenia, polegaj$ce na podzieleniu ca%ej 
kwoty wniosku przez liczb& odbiorców w ramach ka'dej grupy. Dzia%anie to mo'na zobrazowa1 
w nast&puj$cy sposób:

x – kwota wniosku

LSO, UC, UB, UBP – liczba odbiorców w ramach grupy

x / LSO = y
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x / UC = y

x / UB = y

x / UBP = y

Powy'szy system liczenia zosta% uzasadniony tym, 'e w przypadku dzia%a( realizowanych 
przez FIO co do zasady nie ma mo'liwo.ci oddzielenia poszczególnych elementów  kosz-
towych oferty i przyporz$dkowania, które z nich oddzia%uj$ na dan$ grup&. Wprawdzie niek-
tóre dzia%ania, np. o charakterze warsztatów, nale'y bez w$tpienia uzna1 za kierowane co 
do zasady do grup LSO i UC, ale ju' ocena tego, w jakim stopniu ich koszt pos%u'y% wspar-
ciu jednej lub drugiej z tych grup, nie jest w wi&kszo.ci przypadków mo'liwa. Ponadto pro-
jekty realizowane w ramach FIO nale'y uwzgl&dnia1 w sposób kompleksowy, poniewa' 
w zdecydowanej wi&kszo.ci dzia%a( jeden element nie znajduje uzasadnienia przy wyelimi-
nowaniu pozosta%ych, np. szkolenia aktywizuj$ce grup& liderów osób niepe%nosprawnych 
.ci.le koresponduj$ z piknikiem, który ma nast&pnie zosta1 przez nich zrealizowany. 

u;7mb�hov�|�]u�rࡆ
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�"(�(ࠎ$,"���������!������&!����+��ࠎ��,�,"��)�"������!��&�)�
��$����ƑƏƐƓ҄ƑƏƐѶ

Powy'szy wykres ilustruje .redni koszt wsparcia grupy w ramach jednej oferty w poszczególnych 
latach oraz .redni$ dla wszystkich lat dzia%ania programu FIO b&d$cych przedmiotem badania 
(!"*+–!"*0). Wyliczenie to opiera si& na danych z wszystkich województw, w których odbywa% 
si& program FIO, przy wybranej próbie !"4 ofert. Analiza danych pozwala na postawienie sze-
regu wniosków.

Ɛĺ��ouo1�m����uov|�hov�|ॕ���vr-u1b-�]u�r��Ɛ�ŋ��"�
Jak wynika z powy'szych danych ka'dego roku, z wyj$tkiem roku !"*,, kiedy odnotowano niew-
ielki spadek, ro.nie .redni koszt wsparcia odbiorców w grupie LSO. W !"*+ roku wyniós% on niew-
iele ponad ** #""" z%, a w !"*0 roku prawie +#5""" z%. Jednocze.nie – jak zaznaczono w pierwszej 
cz&.ci opracowania – na przestrzeni lat !"*+–!"*0 mo'na zaobserwowa1 spadek %$cznej kwoty 
do)nansowania zada( realizowanych w ramach Programu FIO (Wykres * i Wykres !) z pierwszej 
cz&.ci opracowania. Jednocze.nie na przestrzeni lat !"*+–!"*0 nie wyst$pi% znaczny wzrost do-
)nansowania pojedynczej oferty, który wyja.nia%by tak du'y wzrost wydatków na uczestników 
w grupie LSO. 

Coroczny wzrost wysoko.ci .rodków przeznaczanych na uczestników grupy LSO musia% zatem 
zosta1 spowodowany innym czynnikiem. Czynnika w postaci zmniejszenia liczby bene)cjentów 
programu zaliczaj$cych si& do Liderów Spo%ecze(stwa Obywatelskiego, którego konsekwencj$ jest 
wzrost .rodków przeznaczanych na jedn$ osob&. Mo'na postawi1 robocz$ hipotez&, 'e zjawisko 
to powodowane jest przez oferentów, którzy ograniczaj$ dzia%ania adresowane do LSO. Mo'e to 
by1 spowodowane negatywnym ocenianiem tego rodzaju dzia%a( przez ekspertów rozpatruj$cych 
wnioski lub swoist$ „autocenzur$”. Podmioty wnioskuj$ce o .rodki w ramach programu FIO 
mog$ chcie1 unika1 stwarzania wra'enia, 'e otrzymane w ramach programu .rodki przeznaczaj$ 
na swoje osobiste potrzeby rozwojowe. Dlatego te' rola odbiorców z grupy * w ramach projektów 
jest celowo umniejszana. Zjawisko to nale'y oceni1 jednoznacznie negatywnie, bior$c pod uwag& 
fakt, 'e LSO odgrywaj$ szczególnie istotn$ rol& w lokalnych spo%eczno.ciach. Dlatego te' pozyty-
wnie nale'y oceni1 nowy element w ramach programu FIO, w którym organizacje pozarz$dowe 
mog$ uwzgl&dnia1 wydatki na rozwój instytucjonalny, w tym wydatki na szkolenia ich liderów. 
Rozwi$zanie to jest sygna%em, 'e inwestycje organizacji w ich liderów znajduj$ uzasadnienie i nie 
nale'y ich ogranicza1 czy ukrywa1. Jednocze.nie rozwi$zanie to zwi&ksza transparentno.1 real-
izowanych dzia%a( poprzez jasne okre.lenie, 'e pewne wydatki s$ przeznaczane na liderów po-
szczególnych NGO. 

Ƒĺ�&v|-0bѴb�o�-mb;�vb<���7-|hॕ��m-��vr-u1b;�]u�r��ƒ�ŋ�&�
Ostatnie - lata programu FIO (!"*#–!"*0) stanowi$ okres, w którym .redni koszt wsparcia uc-
zestnika zaliczanego do grupy - – uczestnika biernego – uleg% wyrównaniu, osi$gaj$c poziom 
powy'ej -"" z%otych. W latach poprzednich .rodki przeznaczane na jednego odbiorc& z tej grupy 
by%y ni'sze i wynosi%y !*" z%otych w roku !"*+ i *-# w roku !"*# (najni'szy wynik z lat anal-
izowanych w ramach badania). Zwraca uwag& fakt, 'e o ile lata !"*+ i !"*# stanowi%y pocz$tki 
funkcjonowania programu FIO w obecnej formie, o tyle w latach !"*#–!"*0, kiedy mo'na mówi1 
ju' o pewnym do.wiadczeniu instytucjonalnym (zarówno instytucji prowadz$cej program, jak 
i podmiotów wnioskuj$cych), .rednia kwota wsparcia uczestnika grupy - uleg%a ustabilizowa-
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niu. Informacja ta umo'liwia dokonywanie efektywno.ci kosztowej przysz%ych ofert pod k$tem 
efektywno.ci kosztowej. Praktycznie wszystkie dzia%ania wspierane w programach FIO zawieraj$ 
komponent adresowany do grupy -. Nale'y mie1 jednak na uwadze, 'e miernika tego nie nale'y 
uwzgl&dnia1 w projektach, które nie s$ kierowane do odbiorców biernych, np. tych adresowanych 
g%ównie do LSO i UC. 

ƒĺ��"|-j����uov|�hov�|ॕ���vr-u1b-�]u�r��Ɠ�ŋ�&��
Z wyj$tkiem !"*+ roku ka'dy kolejny rok programu FIO wi$za% si& ze wzrostem kosztów dot-
arcia do uczestników biernych po.rednich. Wysokie koszty dotarcia do uczestników bi-
ernych po.rednich w !"*+ roku by%y najprawdopodobniej spowodowane niedostatecznym 
uwzgl&dnieniem tej grupy w ofertach. Z racji tego, 'e UBP nie uczestnicz$ w wydarzeniach, ich 
rola, a w konsekwencji liczba, mo'e by1 cz&sto niedoceniania i niedoszacowana. Systematyczny 
wzrost kosztów dotarcia do UBP wynika1 mo'e ze stopniowego zmniejszania si& zasi&gu w me-
diach spo%eczno.ciowych takich jak Facebook. Obecnie uzyskanie du'ego zasi&gu materia%ów 
w mediach spo%eczno.ciowych wi$'e si& z konieczno.ci$ zakupu p%atnej promocji na tym portalu. 

Jednocze#nie brakuje zauwa$alnego trendu w przypadku kosztów ponoszonych na uczest-
ników skupionych w grupie % – uczestnicy czynni.

��",$+�)"��!������&!����+��ࠎ��,�,"��)���$����ƑƏƐƓ҄ƑƏƐѶĹ
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�j�ƒ�ƏƕƑķƑƓ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

	oѴmoঋѴ.vhb;

Grupa 1 �j�ƒƑ�ƏƑƑķƓƓ

�j�ƑѶѶķѶƕ

�j�ƔƏƒķƔƕ

�j�Ɛ�ƑѶƔķƕƖ

�j�Ɣ�ƓƔƑķƒƔ

�j�ƑƓƔķƒƔ

�j�ƒƕƔķѵѵ

�j�Ɛ�ƔƐƔķƖƏ

�j�ƑƖ�ѵѵƐķƔѶ

�j�ƐƓķѵƏ

�j�Ɛ�ƑƑѵķƖƏ

�j�Ɛ�ƑƑѵķƖƏ

�j�ƑƔ�ƒƒѵķƑƏ

�j�ѵƔƕķѵѶ

�j�ѵƐķѶƐ

�j�Ɛ�ƑƓƏķƐѶ

�j�Ɠƒ�ƏƑƒķƕƐ

�j�ƑƐƒķƖƒ�

�j�ƓƏķƒƖ

�j�ƖƒƖķѶѶ

�j�ѵƒ�ƕƑƔķƖƒ

�j�ѵѶƕķѵƖ

�j�ƒƓķƏƐ

�j�Ɛ�ƔƔƑķƒƔ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�jĽŊ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
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�ov�|��vr-u1b-�rov�1�;]ॕѴm�1_�]u�r���rov�1�;]ॕѴm�1_��of;�ॕ7�|�-1_�
��Ѵ-|-1_�ƑƏƐƓŋƑƏƐѶ

��f-�vhoŊ�olouvhb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑƖ�ƕƐƐķƐƏ

�j�ƐƔƔķƑƏ

�j�ƕѵķƔƒ

�j�Ƒ�ƑƓƕķƖƒ

�j�ƒƐ�ƐƑѵķƕƑ

�j�ƐƒƖķѵƕ

�j�ƐƑƓķƒѵ

�j�Ɛ�ƔƑƑķƔƕ

�j�ѵ�ƕƔƏķƏƏ

�j�ѵƒķƑƕ

�j�ƐķƔƏ

�j�ƕƕƕķƕѶ

�j�ƒƖ�ѶƒƕķƑƕ

�j�ѶƓķѶƐ

�j�ƖƕķƔƔ

�j�Ɛ�ƑƓƖķƐƑ

�j�ƓƏ�ƖƐƕķƔѶ

�j�ƒƑķƓƕ

�jƐƔķƔƖ

�j�Ɠ�ƒƏƖķƏƑ

�j�ƑƑ�ƓƕƐķƒƓ

�j�ƒƑѶķƕƑ

�j�ƔƐķƖƓ

�j�ƒ�ƏƕƑķƑƓ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

	oѴmoঋѴ.vhb;

Grupa 1 �j�ƒƑ�ƏƑƑķƓƓ

�j�ƑѶѶķѶƕ

�j�ƔƏƒķƔƕ

�j�Ɛ�ƑѶƔķƕƖ

�j�Ɣ�ƓƔƑķƒƔ

�j�ƑƓƔķƒƔ

�j�ƒƕƔķѵѵ

�j�Ɛ�ƔƐƔķƖƏ

�j�ƑƖ�ѵѵƐķƔѶ

�j�ƐƓķѵƏ

�j�Ɛ�ƑƑѵķƖƏ

�j�Ɛ�ƑƑѵķƖƏ

�j�ƑƔ�ƒƒѵķƑƏ

�j�ѵƔƕķѵѶ

�j�ѵƐķѶƐ

�j�Ɛ�ƑƓƏķƐѶ

�j�Ɠƒ�ƏƑƒķƕƐ

�j�ƑƐƒķƖƒ�

�j�ƓƏķƒƖ

�j�ƖƒƖķѶѶ

�j�ѵƒ�ƕƑƔķƖƒ

�j�ѵѶƕķѵƖ

�j�ƒƓķƏƐ

�j�Ɛ�ƔƔƑķƒƔ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�jĽŊ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

Lubelskie

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ƒƒ�ƓƕƒķƒƐ

�j�ƒƏѵķƕƔ

ƖƏ

ѵƑ

ƐƐƔ

ƕƐ

ƐѶƏ

ƔƑ

ƐѵƏ

ƐƒѶ

91

ƔƔ

�j�ƕƕķѶƕ

�j�Ɛ�ƔѵƕķƏƔ

�j�ƐƏ�ѶѶƔķƒƓ

�j�ѵƏķƑƔ

�j�ƐƑѵķѵѶ

�j�Ɛ�ƏƐѵķƏƖ

�j�ƑƏ�ƔƕƑķƐƏ

�j�ƐƖƖķƑƖ

�j�ƐƏķƓƕ

�j�ѶƑƕķƔƏ

�j�ƒѵ�ƐѶƑķƕƑ

�j�ƑƔѵķѵƏ

�j�ƑƕķƐƒ

�j�Ɛ�ƖƏѶķƏƒ

�j�ƑƓ�ƑƑƖķƒƑ

�j�ƔƐƏķƑƐ

�jƐƏѶķƔѶ

�j�Ɛ�ѵѵƖķƖƒ

�j�ƑѶ�ƕƖѶķƏƖ

�j�ƓƕƓķƖƔ

�j�ƐƐƒķƒƕ

�j�Ƒ�ѵƒƏķƖѵ

�-joঋࣀ ƑƏƐƓ ƑƏƐƔ ƑƏƐѵ ƑƏƐƕ ƑƏƐѶ
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��0;Ѵvhb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑƖ�ƕƐƐķƐƏ

�j�ƐƔƔķƑƏ

�j�ƕѵķƔƒ

�j�Ƒ�ƑƓƕķƖƒ

�j�ƒƐ�ƐƑѵķƕƑ

�j�ƐƒƖķѵƕ

�j�ƐƑƓķƒѵ

�j�Ɛ�ƔƑƑķƔƕ

�j�ѵ�ƕƔƏķƏƏ

�j�ѵƒķƑƕ

�j�ƐķƔƏ

�j�ƕƕƕķƕѶ

�j�ƒƖ�ѶƒƕķƑƕ

�j�ѶƓķѶƐ

�j�ƖƕķƔƔ

�j�Ɛ�ƑƓƖķƐƑ

�j�ƓƏ�ƖƐƕķƔѶ

�j�ƒƑķƓƕ

�jƐƔķƔƖ

�j�Ɠ�ƒƏƖķƏƑ

�j�ƑƑ�ƓƕƐķƒƓ

�j�ƒƑѶķƕƑ

�j�ƔƐķƖƓ

�j�ƒ�ƏƕƑķƑƓ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

��0�vhb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑƑ�ѵƕƔķѵƏ

�j�ƑƕƒķѵƑ

�j�ƐѶѶķƒƒ

�j�Ɛ�ƏƓѵķƑƒ

�j�ƕ�ƐƔƐķѵƑ

�j�ƓƐѵķѶƒ

�j�ƒѶѶķƕƕ

�j�Ɛ�ƐƒƔķѵƒ

�j�ƒƔ�ƓѵƏķƓƕ

�j�ƑƒƒķƖƕ

�j�ƐƐķƕƑ

�j�Ɛ�ƑƒƕķƕƑ

�j�ƓƐ�ƖѶƒķƖƔ

�j�ƐƔѵķƐƐ

�j�ƑƖķƒƏ

�j�ѵƑƓķƐƕ

�j�Ѷ�ѶѵƔķƐƑ

�j�Ŋ

�jƑķƖƒ

�j�ƒƏƖķƓƒ

�j�ƒѵ�ƑƒƓķƕƕ

�j�ƖѵķƖƕ

�j�ƑƖķƓƖ

�j�Ɛ�ƒƏƐķƑƑ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�-�o�b;1hb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑѶ�ƕƏƓķƓƕ

�j�ƑѶѵķƕƏ

�j�ƕƓķƐƐ

�j�Ƒ�ƕƔƕķƖƕ

�j�ƐѶ�ƏѶѵķƖƑ

�j�ƑƏѶķƒѵ

�j�ƐƓƐķƐѵ

�j�Ƒ�ƏѵƏķƓƒ

�j�ƑƓ�ƕƒƓķƔѵ

�j�ƐƐѶķƒƖ

�j�ƑƑķƕƏ

�j�ѵ�ƔƕѶķƓƕ

�j�ƒƔ�ƕƒƒķѵƑ

�j�ƓƖƔķƒƔ

�j�ѵƔķƑƑ

�j�Ɛ�ѵƖƖķƏƒ

�j�ƑѶ�ƖƑƖķƕƖ

�j�ƓƑѵķƕƖ

�j�ѵƏķƐƕ

�j�Ɛ�ƔƑƕķƏƒ

�j�Ɠƒ�ѶƔƓķƐƔ

�j�ƑƒƖķƓƖ

�j�ѵѶķƓƕ

�j�Ɛ�ƏѵѵķƓѵ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�ॕ7�hb;

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ɛѵ�ƑƏƑķѵƑ

�j�ƑѶƖķƖƒ

�j�ƐƔƑķƒƑ

�j�Ɛ�ƓƑƕķƏƑ

�j�Ɩ�ƏƒѵķƐƖ

�j�ƐƔƏķѵѶ

�j�ƒѶƕķƕƒ

�j�Ɛ�ƖƑƖķƕѵ

�j�ƐѶ�ƐƏƕķƐƓ

�j�ƒƑƓķƔƕ

�j�ƐƓķƔƏ

�j�ƖƏƔķƑƖ

�j�Ƒѵ�ѶƓƒķѶƖ

�j�ѶƐƑķƓƔ

�j�ƖķƐƔ

�j�Ɛ�ƐƕƒķѶƑ

�j�ƑƔ�ѶƑѶķƔƐ

�j�ƐѶƖķƔѵ

�j�ƔƖķƏƕ

�j�Ɛ�ƒѵƒķƖѶ

�j�ƐƓ�ƐѵƓķƔѶ

�j�ƑƖƒķѵѵ

�j�ƕķƒѶ

�j�Ɛ�ƑƓƖķƖƕ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ
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�-�o�b;1hb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑѶ�ƕƏƓķƓƕ

�j�ƑѶѵķƕƏ

�j�ƕƓķƐƐ

�j�Ƒ�ƕƔƕķƖƕ

�j�ƐѶ�ƏѶѵķƖƑ

�j�ƑƏѶķƒѵ

�j�ƐƓƐķƐѵ

�j�Ƒ�ƏѵƏķƓƒ

�j�ƑƓ�ƕƒƓķƔѵ

�j�ƐƐѶķƒƖ

�j�ƑƑķƕƏ

�j�ѵ�ƔƕѶķƓƕ

�j�ƒƔ�ƕƒƒķѵƑ

�j�ƓƖƔķƒƔ

�j�ѵƔķƑƑ

�j�Ɛ�ѵƖƖķƏƒ

�j�ƑѶ�ƖƑƖķƕƖ

�j�ƓƑѵķƕƖ

�j�ѵƏķƐƕ

�j�Ɛ�ƔƑƕķƏƒ

�j�Ɠƒ�ѶƔƓķƐƔ

�j�ƑƒƖķƓƖ

�j�ѵѶķƓƕ

�j�Ɛ�ƏѵѵķƓѵ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�ॕ7�hb;

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ɛѵ�ƑƏƑķѵƑ

�j�ƑѶƖķƖƒ

�j�ƐƔƑķƒƑ

�j�Ɛ�ƓƑƕķƏƑ

�j�Ɩ�ƏƒѵķƐƖ

�j�ƐƔƏķѵѶ

�j�ƒѶƕķƕƒ

�j�Ɛ�ƖƑƖķƕѵ

�j�ƐѶ�ƐƏƕķƐƓ

�j�ƒƑƓķƔƕ

�j�ƐƓķƔƏ

�j�ƖƏƔķƑƖ

�j�Ƒѵ�ѶƓƒķѶƖ

�j�ѶƐƑķƓƔ

�j�ƖķƐƔ

�j�Ɛ�ƐƕƒķѶƑ

�j�ƑƔ�ѶƑѶķƔƐ

�j�ƐѶƖķƔѵ

�j�ƔƖķƏƕ

�j�Ɛ�ƒѵƒķƖѶ

�j�ƐƓ�ƐѵƓķƔѶ

�j�ƑƖƒķѵѵ

�j�ƕķƒѶ

�j�Ɛ�ƑƓƖķƖƕ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�o7Ѵ-vhb;

Grupa 1 �j�ƑƑ�ƒƖƓķƖƒ

�j�ƑƔƐķƏѵ

�j�ƐѵƐķƒƐ

�j�ƒ�ѶѶƒķƖƓ

�j�Ѷ�ƏѵѵķƑƓ

�j�ƐƒѶķѶƖ

�j�ƐƓƓķƔƐ

�j�ѶƑƔķѶƕ

�j�ƐƐ�ƒѵƐķƐƐ

�j�ƐƔķƓѶ

�j�ƑƒķƑƓ

�j�ƒƐƖķƒƑ

�j�Ƒƕ�ƓƕƏķƏƏ

�j�ƖƏķƓƏ

�j�ƒѶķƖƒ

�j�ѵ�ƔƐƐķѶƒ

�j�ƐƖ�ƏƏƏķƑƓ

�j�ѵƒƒķƓƓ

�j�ƓƏƔķƖƕ

�j�ƐƔ�ƖƑƕķƓƏ

�j�Ɣƕ�ƒƓƒķƒƏ

�j�ƓƏƕķƑƑ

�j�ƐƔƔķƓƔ

�j�ƖƑƕķƒƒ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�jĽŊ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�o7h-ur-1hb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ƒѵ�ƏƏƑķƕƓ

�j�ƑƓƖķƏѵ

�j�ƕƖķƔƒ

�j�ѵƖƔķƖƏ

�j�ƒ�ƔƔƓķѵƓ

�j�ƒƑƐķƒѶ

�j�ƐƔƓķƕƓ

�j�Ɠƒƒķƕƒ

�j�Ƒѵ�ƓƓƏķƓƒ

�j�ƐƑѵķƕƖ

�j�ƓѶķƏѵ

�j�ѵѵѶķƏƓ

�j�ƑƖ�ƑƏƏķѶƖ

�j�ƒƑƕķѶƒ

�j�ƑƑķƒƐ

�j�ƔƕƐķƏƖ

�j�ƒƒ�ƏƓƖķƖƑ

�j�ƑƔƖķƑƓ

�jƐƑƑķƖƑ

�j�Ɛ�ƑƑѵķѶƕ

�j�ƓƑ�ƓƖƖķѶѶ

�j�ƑƒƑķƕƏ

�j�ƐѵķƔƒ

�j�ƓƖƒķƐƑ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ
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�o7Ѵ-vhb;

Grupa 1 �j�ƑƑ�ƒƖƓķƖƒ

�j�ƑƔƐķƏѵ

�j�ƐѵƐķƒƐ

�j�ƒ�ѶѶƒķƖƓ

�j�Ѷ�ƏѵѵķƑƓ

�j�ƐƒѶķѶƖ

�j�ƐƓƓķƔƐ

�j�ѶƑƔķѶƕ

�j�ƐƐ�ƒѵƐķƐƐ

�j�ƐƔķƓѶ

�j�ƑƒķƑƓ

�j�ƒƐƖķƒƑ

�j�Ƒƕ�ƓƕƏķƏƏ

�j�ƖƏķƓƏ

�j�ƒѶķƖƒ

�j�ѵ�ƔƐƐķѶƒ

�j�ƐƖ�ƏƏƏķƑƓ

�j�ѵƒƒķƓƓ

�j�ƓƏƔķƖƕ

�j�ƐƔ�ƖƑƕķƓƏ

�j�Ɣƕ�ƒƓƒķƒƏ

�j�ƓƏƕķƑƑ

�j�ƐƔƔķƓƔ

�j�ƖƑƕķƒƒ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�jĽŊ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�o7h-ur-1hb;

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ƒѵ�ƏƏƑķƕƓ

�j�ƑƓƖķƏѵ

�j�ƕƖķƔƒ

�j�ѵƖƔķƖƏ

�j�ƒ�ƔƔƓķѵƓ

�j�ƒƑƐķƒѶ

�j�ƐƔƓķƕƓ

�j�Ɠƒƒķƕƒ

�j�Ƒѵ�ƓƓƏķƓƒ

�j�ƐƑѵķƕƖ

�j�ƓѶķƏѵ

�j�ѵѵѶķƏƓ

�j�ƑƖ�ƑƏƏķѶƖ

�j�ƒƑƕķѶƒ

�j�ƑƑķƒƐ

�j�ƔƕƐķƏƖ

�j�ƒƒ�ƏƓƖķƖƑ

�j�ƑƔƖķƑƓ

�jƐƑƑķƖƑ

�j�Ɛ�ƑƑѵķѶƕ

�j�ƓƑ�ƓƖƖķѶѶ

�j�ƑƒƑķƕƏ

�j�ƐѵķƔƒ

�j�ƓƖƒķƐƑ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�olouvhb;

Grupa 1 �j�ƐƔ�ƐƔƐķѶƐ

�j�ƒƏƏķƒƔ

�j�ѶƏķѶƓ

�j�Ɛ�ƒѵƓķƖѵ

�j�Ѷ�ƏƓƒķƕѶ

�j�ƓƑƏķѵƓ

�j�ƐѶƑķѶƐ

�j�Ɛ�ѵƕƔķƓƏ

�j�ƑƐ�ƕƔƔķƓѶ

�j�ƐƏƒķƖƕ

�j�ƓѵķƔƖ

�j�Ƒ�ƕƏƐķƕѶ

�j�Ɛƒ�ƕƔƕķƑƏ

�j�ƐƕƔķƓƓ

�j�ƒƓķƒƑ

�j�ƕƏƑķѶƑ

�j�Ѷ�ѵƏƐķƕƒ

�j�ѶѵķƓƏ

�j�ƐѶķƏƔ

�j�ѵƏƕķƐƓ

�j�ƒƒ�ƑƖƔķƖƑ

�j�ƕƓѶķƖƖ

�j�ƑƔķƔƐ

�j�ƔƑƓķƐƑ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

;Ѵ.vhbࡆ

Grupa 1 �j�ƐѶ�ѶƔƏķƏѶ

�j�ƑѵѶķѵѶ

�j�ѵƔķƔѶ

�j�Ƒ�ƒƕƐķѵƑ

�j�ƐƏ�ѵƕƏķѵƕ

�j�ƑƏѶķƕƕ

�j�ƐƓѶķƓƒ

�j�ѵƖƕķƑƒ

�j�ƑƏ�ѵѵƒķƖƏ

�j�ƕƐķƐѶ

�j�ƖƏķƒƖ

�j�ƕƖƖķѶƔ

�j�ƐƓ�ƖƐƐķѶƕ

�j�ƒƐƔķѶƑ

�j�ƐƒķƏƐ

�j�ƖƐƐķƑƒ

�j�ƐƓ�ƏƕƖķѶƒ

�j�ƑƕƖķƏѵ

�j�ƑƐķƒƕ

�j�Ɣ�ƑƑƏķƖƖ

�j�ƒƒ�ƒƐƕķƑƏ

�j�ƓƐƒķƔƑ

�j�ѵƓķƑƒ

�j�ƒ�ƔƐƔķƐƔ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ
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�olouvhb;

Grupa 1 �j�ƐƔ�ƐƔƐķѶƐ

�j�ƒƏƏķƒƔ

�j�ѶƏķѶƓ

�j�Ɛ�ƒѵƓķƖѵ

�j�Ѷ�ƏƓƒķƕѶ

�j�ƓƑƏķѵƓ

�j�ƐѶƑķѶƐ

�j�Ɛ�ѵƕƔķƓƏ

�j�ƑƐ�ƕƔƔķƓѶ

�j�ƐƏƒķƖƕ

�j�ƓѵķƔƖ

�j�Ƒ�ƕƏƐķƕѶ

�j�Ɛƒ�ƕƔƕķƑƏ

�j�ƐƕƔķƓƓ

�j�ƒƓķƒƑ

�j�ƕƏƑķѶƑ

�j�Ѷ�ѵƏƐķƕƒ

�j�ѶѵķƓƏ

�j�ƐѶķƏƔ

�j�ѵƏƕķƐƓ

�j�ƒƒ�ƑƖƔķƖƑ

�j�ƕƓѶķƖƖ

�j�ƑƔķƔƐ

�j�ƔƑƓķƐƑ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

;Ѵ.vhbࡆ

Grupa 1 �j�ƐѶ�ѶƔƏķƏѶ

�j�ƑѵѶķѵѶ

�j�ѵƔķƔѶ

�j�Ƒ�ƒƕƐķѵƑ

�j�ƐƏ�ѵƕƏķѵƕ

�j�ƑƏѶķƕƕ

�j�ƐƓѶķƓƒ

�j�ѵƖƕķƑƒ

�j�ƑƏ�ѵѵƒķƖƏ

�j�ƕƐķƐѶ

�j�ƖƏķƒƖ

�j�ƕƖƖķѶƔ

�j�ƐƓ�ƖƐƐķѶƕ

�j�ƒƐƔķѶƑ

�j�ƐƒķƏƐ

�j�ƖƐƐķƑƒ

�j�ƐƓ�ƏƕƖķѶƒ

�j�ƑƕƖķƏѵ

�j�ƑƐķƒƕ

�j�Ɣ�ƑƑƏķƖƖ

�j�ƒƒ�ƒƐƕķƑƏ

�j�ƓƐƒķƔƑ

�j�ѵƓķƑƒ

�j�ƒ�ƔƐƔķƐƔ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

�roѴvhb;

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ѶƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƖƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƐƏƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ɛƒ�ƒƐѶķѶƐ

�j�ƑѵƑķƐƐ

�j�ѶƓķƓƕ

�j�ƕѵƒķѶƏ

�j�ƕ�ѵƏƒķƔƓ

�j�ƐƐƕķƏƓƓ

�j�ƐƏƒķƒѶѵ

�j�ѵƐƓķѶƕƓ

�j�ƐƑƑƖѶķƕƔ

�jƐѵƒķƖѶƒƒƒƒƒ

�jƐѵƒķƓƒѶƔƒѶƑ

�j�ƖƒƕķƏƓƕѵƐƖ

�j�ƒƏ�ƏѵѶķƕƔ

�j�ƓƏƒķƔƒ

�j�ƓƖķƕѵ

�j�Ɛ�ѶƓѶķƐƒ

�j�Ɩ�ƏƓƏķƏƏ

�j�ƔѵƔķƏƏ

�j�ƑƑķѵƏ

�j�ƓƒѶķѶƒ

�j�ƖƓ�ƔƒƖķƔƏ

�j�ƖƑƑķƒƓ

�j�ƖķƓƔ

�j�ƔѵƐķƏƕ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�-joroѴvhb;

�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑѶ�ƖƔƖķƒѵ

�j�ƐƕѵķƑƏ

�j�ƓƖķѵƐ

�j�Ɛ�ƔƐѵķƕƒ

�j�ƒƏ�ƕƒƔķѶƔ

�j�ƐƔѶķѵƑ

�j�ƔƐķѶƔ

�j�ƖƕƖķƓƑ

�j�ƑƏ�ƕƏѵķƖƒ

�j�ƐѶƒķƓƒ

�j�ƔƐķƒѶ

�j�Ɛ�ƑƑƑķѵƑ

�j�ƓƏ�ƑƑƑķƒƐ

�j�ƑƏƒķƖѶ

�j�ƓƏķƔƒ

�j�Ɛ�ƕƔƕķƒƑ

�j�ƑƏ�ƏƐѵķƔƖ

�j�ƓƏķƔƏ

�j�ƖƒķƐѵ

�j�Ƒ�ƐѶƑķѶƑ

�j�ƒѵ�ƔѶƕķƕƕ

�j�ƑƓѶķƔƑ

�j�ƑƑķƔƓ

�j�Ɛ�ѵѵƒķƔƒ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ
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�roѴvhb;

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƔƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƕƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ѶƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƖƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ
�j�ƐƏƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�Ɛƒ�ƒƐѶķѶƐ

�j�ƑѵƑķƐƐ

�j�ѶƓķƓƕ

�j�ƕѵƒķѶƏ

�j�ƕ�ѵƏƒķƔƓ

�j�ƐƐƕķƏƓƓ

�j�ƐƏƒķƒѶѵ

�j�ѵƐƓķѶƕƓ

�j�ƐƑƑƖѶķƕƔ

�jƐѵƒķƖѶƒƒƒƒƒ

�jƐѵƒķƓƒѶƔƒѶƑ

�j�ƖƒƕķƏƓƕѵƐƖ

�j�ƒƏ�ƏѵѶķƕƔ

�j�ƓƏƒķƔƒ

�j�ƓƖķƕѵ

�j�Ɛ�ѶƓѶķƐƒ

�j�Ɩ�ƏƓƏķƏƏ

�j�ƔѵƔķƏƏ

�j�ƑƑķѵƏ

�j�ƓƒѶķѶƒ

�j�ƖƓ�ƔƒƖķƔƏ

�j�ƖƑƑķƒƓ

�j�ƖķƓƔ

�j�ƔѵƐķƏƕ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

�-joroѴvhb;

�j�ƓƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƒƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƔ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�Ɣ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ

Grupa 1 �j�ƑѶ�ƖƔƖķƒѵ

�j�ƐƕѵķƑƏ

�j�ƓƖķѵƐ

�j�Ɛ�ƔƐѵķƕƒ

�j�ƒƏ�ƕƒƔķѶƔ

�j�ƐƔѶķѵƑ

�j�ƔƐķѶƔ

�j�ƖƕƖķƓƑ

�j�ƑƏ�ƕƏѵķƖƒ

�j�ƐѶƒķƓƒ

�j�ƔƐķƒѶ

�j�Ɛ�ƑƑƑķѵƑ

�j�ƓƏ�ƑƑƑķƒƐ

�j�ƑƏƒķƖѶ

�j�ƓƏķƔƒ

�j�Ɛ�ƕƔƕķƒƑ

�j�ƑƏ�ƏƐѵķƔƖ

�j�ƓƏķƔƏ

�j�ƖƒķƐѵ

�j�Ƒ�ƐѶƑķѶƑ

�j�ƒѵ�ƔѶƕķƕƕ

�j�ƑƓѶķƔƑ

�j�ƑƑķƔƓ

�j�Ɛ�ѵѵƒķƔƒ

�-joঋࣀ 2014 2015 2016 2017 2018

�u�r-�Ƒ

�u�r-�ƒ

�u�r-�Ɠ

;�b<|ohu��vhbࡆ

�j�ƐѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƐƏƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѶƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ѵƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƓƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�j�ƑƏ�ƏƏƏķ�ƏƏ

�jĽŊ
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Uwag& zwracaj$ znaczne dysproporcje .rodków przeznaczanych na poszczególne grupy w wojew-
ództwach. W !"*0 roku w przypadku grupy LSO w a' trzech województwach rekordowy ko-
szt wsparcia LSO wyniós% powy'ej *"" tysi&cy z%otych (zachodniopomorskie, warmi(sko-
mazurskie i .wi&tokrzyskie), w województwie opolskim z kolei osi$gn$% on warto.1 ponad 2+ 
tysi&cy z%otych. Jednocze.nie w tym samym roku koszt wsparcia tej samej grupy w województwie 
%ódzkim wyniós% niewiele ponad *+5""" z%otych. To niemal dziesi&ciokrotnie mniej ni' rekordowe 
pod tym wzgl&dem województwo .wi&tokrzyskie (ponad *-+5""" .rednio na LSO). O podob-
nych nierówno.ciach mo'na mówi1 w przypadku grupy UC. Rekordowo niski koszt jej wsparcia 
w wysoko.ci +2- z%otych w województwie podkarpackim (podobny poziom – #/* z%otych wyst$pi% 
w województwie opolskim) jest ponad dziesi&ciokrotnie mniejszy ni' .rodki .rednio przeznac-
zane na grup& ! w rekordowym je'eli chodzi o wysoko.1 wsparcia województwie warmi(sko-
mazurskim, gdzie .redni koszt przeznaczany na UC wynosi ##2" z%. Jeszcze wyra3niejsze ró'nice 
mo'na zaobserwowa1 w grupie - – UB. Koszt wsparcia w województwie zachodniopomorskim 
w !"*0 roku wynosi% nieca%e /" z%otych, a w warmi(sko-mazurskim – *"02. Stanowi to ró'nic& 
ponadpi&tnastokrotn$. Nie inaczej wygl$da sytuacja w grupie + – UBP. W województwie opols-
kim .rednia wysoko.1 .rodków przeznaczonych na przedstawiciela tej grupy wynosi%a 2 z% i +# gr, 
a w warmi(sko-mazurskim ponad *#/ z%otych, co równie' stanowi ró'nic& ponadpi&tnastokrotn$. 
To tylko przyk%adowy rok programu FIO. W pozosta%ych latach ró'nice mi&dzy województ-
wami by%y podobne. Jednocze.nie nie sposób zaobserwowa1 tendencji, zgodnie z któr$ .rodki 
przeznaczone na oddzia%ywanie na pojedynczego uczestnika by%y uzale'nione od zamo'no.ci 
regionu czy stanu rozwoju organizacji obywatelskich. Wysokie koszty oddzia%ywania na uczest-
nika wyst&powa%y zarówno w województwach, w których sektor obywatelski jest s%abo rozwini&ty 
– .wi&tokrzyskie, jak i w województwach, w których mo'na mówi1 o jego stosunkowo du'ej sile 
– mazowieckie z Warszaw$. 
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Oceniaj$c .redni koszt wsparcia przedstawicieli poszczególnych grup, nale'y doj.1 do wniosku, 
'e najwi&ksz$ efektywno.1 kosztow$ wsparcia grupy LSO osi$gni&to w województwie opolskim. 
Jest to jednocze.nie województwo, na rzecz którego w ramach programu FIO nie przeznaczano 
nigdy znacznych .rodków. 7redni koszt na rzecz LSO w tym województwie w przeci$gu # lat 
programu FIO (!"*+–!"*0) wyniós% *-5-*0, 0* z%otych. Z kolei rekordowo niski koszt wsparcia 
przedstawiciela grupy ! – UC w przeci$gu # lat programu FIO mia% miejsce w województwie 
podkarpackim, gdzie wyniós% on /2#,2" z%otych. W przypadku grupy trzeciej – UB najwi&ksza 
efektywno.1 mia%a miejsce w przypadku województwa lubelskiego i kujawsko-pomorskiego (*## 
!" z%otych). Jednocze.nie w grupie tej wyst&puj$ najmniejsze ró'nice mi&dzy województwami, 
je'eli chodzi o .rodki przeznaczane na przedstawiciela tej grupy. W wi&kszo.ci województw (**) 
.redni koszt wsparcia waha si& mi&dzy !"" a -"" z%otych na osob&. W przypadku grupy + – UBP 
najmniejszy koszt wsparcia wyst$pi% w województwie ma%opolskim, gdzie osi$gn$% on poziom 
+2, /* z%.

Najwy'sze .rednie koszty wsparcia poszczególnych grup odnotowano odpowiednio dla grupy * – 
województwo warmi(sko-mazurskie – -25/!#,// z%otych. Dla grupy ! –  województwo podlaskie 
– -00-, 2+ z%ote. Dla grupy - – ponownie województwo warmi(sko-mazurskie – +!+,!/ z%ote, a dla 
grupy + – województwo dolno.l$skie – #"-,", z%ote.

Zwraca uwag& fakt, 'e województwa, które w niewielkim stopniu s$ bene)cjentami programu 
FIO, osi$gaj$ jedne z najlepszych wska3ników kosztowych. 
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