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Czym jest eNGO.org.pl?
eNGO.org.pl to publiczna webaplikacja – program uruchamiany i funkcjonujący w prze-

eNGO.org.pl to aplikacja bezpieczna, korzystająca z szyfrowanego połączenia SSL.

glądarce internetowej. Została stworzona z myślą o organach administracji publicznej

Dostawca – SWIG DELTA PARTNER zapewnia pełną ochronę danych osobowych prze-

(głównie samorządach) oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w opar-

twarzanych przez system.

ciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. eNGO.org.pl
daje możliwość niemal pełnej cyfryzacji procedur realizowanych w ramach otwartych
konkursów ofert. W największym skrócie można powiedzieć, że eNGO.org.pl to generator ofert na realizację zadań publicznych przedkładanych organom administracji przez
organizacje pożytku publicznego.
Aplikacja jest zatem kierowana w pierwszej kolejności do organów administracji publicznej (głównie samorządów, ale także organów centralnych). Utworzenie profilu danej jednostki pozwala jej pracownikom na publikację konkursów on-line lub udostępnienie możliwości składania ofert w trybie pozakonkursowym.
Następnie przedstawiciele organizacji pozarządowej, po założeniu unikatowego konta
w systemie, przygotowują oferty realizacji zadania publicznego. eNGO.org.pl pozwala
na przeprowadzenie oceny i wyboru ofert, a także obsługuje proces sprawozdawczości.
eNGO.org.pl to aplikacja publiczna, a zatem każdy organ administracji ma do niej otwarty dostęp. Również organizacje pozarządowe mogą korzystać z eNGO.org.pl bez żadnych
ograniczeń.
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Jak wykorzystać eNGO.org.pl?
Wykorzystanie eNGO.org.pl przez jednostkę administracji publicznej jest niezwykle proste i nie wymaga żadnych działań instalacyjnych, pracy informatyków, itp.
Do uruchomienia aplikacji wystarcza komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę (np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera). Zaangażowanie
informatyków nie jest w zasadzie konieczne, cały proces wdrażania odbywa się przy
udziale zespołu programistów i specjalistów SWIG DELTA PARTNER oraz pracowników danego organu administracji, którzy bezpośrednio odpowiadają za współpracę
z organizacjami pozarządowymi. Aplikacja eNGO.org.pl jest z jednej strony uniwersalna (co oznacza, że może być wykorzystywana przez wszystkie organy administracji),
z drugiej strony jest każdorazowo dostosowywana do specyficznych potrzeb poszcze-

KROK PREZENTACJA SYSTEMU
Prezentacja systemu i udostępnianie zainteresowanemu podmiotowi profilu
testowego, w ramach którego osoby zaangażowane we współpracę z organizacjami pozarządowymi mogą poznać wszystkie funkcjonalności systemu
oraz zasady jego działania
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KROK DECYZJA LIDERA
Decyzja lidera / liderów OAP o wykorzystaniu systemu eNGO do obsługi procedur współpracy finansowej z NGO (na podstawie informacji/prezentacji realizowanych w ramach działań upowszechniających, promocyjnych)
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KROK URUCHOMIENIE PROFILU
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gólnych jednostek. Proces wdrażania ma na celu przygotowanie dedykowanej wersji
skonfigurowanej tak, aby w pełni odwzorować procedury realizowane w danej jednostce administracji publicznej.
Na schemacie zaprezentowano kolejne kroki, które prowadzą do uruchomienia i wykorzystania aplikacji eNGO.org.pl. Kluczowym etapem jest decyzja lidera lub liderów danego
organu administracji publicznej o przystąpieniu do platformy eNGO.org.pl (np. burmistrza,
wójta, zarządu powiatu czy zarządu województwa).
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Uruchomienie profilu OAP w systemie (wariant optymalny – w ramach dedykowanej dla systemu przestrzeni serwerowej zarządzanej przez SWIG DELTA
PARTNER) i prace wdrożeniowe – modyfikacje systemu w zakresie unikatowych
potrzeb danej jednostki

KROK PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ
Przeprowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, adresowanych do przedstawicieli OAP obsługujących procedury współpracy z NGO
(konkurs ofert) oraz przedstawicieli NGO (przygotowujących oferty i sprawozdania)

04

KROK OKRES PRZEJŚCIOWY
Okres przejściowy (np. kilkuletni) podczas którego dopuszczalne jest składanie ofert przy wykorzystaniu systemu eNGO, ale także w formie tradycyjnej
(podstawowe dane dotyczące zadań publicznych realizowanych na podstawie
ofert złożonych w formie tradycyjnej są wprowadzane do systemu eNGO
przez pracowników OAP)
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Wdrożenie eNGO – i co dalej?
Po wdrożeniu systemu eNGO i udostępnieniu danej jednostce administracji dedykowa-

– tj. będzie mogła tworzyć i usuwać konta użytkowników, nadawać użytkownikom

nego profilu jej pracownicy uzyskują dostęp do pełnej funkcjonalności, co oznacza,

uprawnienia, konfigurować zakresy współpracy z NGO i przypisywać je do poszcze-

że mogą również samodzielnie konfigurować jego ustawienia. Przyjmuje się, że w ra-

gólnych wydziałów lub jednostek organizacyjnych.

mach profilu organu administracji jedna osoba będzie pełnić funkcję administratora
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Standardowo użytkownicy, którym przypisano funkcje o niższym poziomie uprawnień

W oparciu o treść zarządzenia lub uchwały odpowiedniego organu możliwe jest opubli-

(np. kierownicy) nie mogą usuwać ani dodawać innych użytkowników lub zarządzać

kowanie w systemie eNGO konkursu wraz z ograniczeniami w zakresie tematyki, kwot,

strukturą organizacyjną obsługi konkursów. Mogą natomiast w pełni zarządzać procedu-

okresów realizacji zadania publicznego. Konkurs opublikowany on-line będzie widoczny

rami związanymi z otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych.

dla potencjalnych oferentów – podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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Administrowanie konkursami pozwala więc na ich publikację w systemie eNGO.org.pl (co oczywiście nie zwalnia
z obowiązku publikacji w innych formach, np. w Biuletynie Informacji Publicznej). W odpowiedzi na opublikowany konkurs spływają oferty realizacji zadań publicznych
opracowane przez organizacje i inne podmioty wskazane
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obsługa ofert – ich weryfikacja formalna, opiniowanie merytoryczne przez komisje konkursowe, generowanie
umów – jest kolejną podstawową funkcjonalnością systemu
eNGO.org.pl.
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Jak organizacje pozarządowe korzystają z eNGO.org.pl?
To bardzo proste – przedstawiciel organizacji, po wejściu na stronę główną profilu danego organu administracji, tworzy w systemie unikatowe konto użytkownika, które od tej pory
jest przypisane do danego NGO. Następnie jest zobligowany do wprowadzenia danych oferenta – podstawowych danych organizacji wraz z danymi osób, które są upoważnione
do jej reprezentacji.
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Od tego momentu przedstawiciele danej organizacji, korzystając z loginu (adres e-mail) oraz unikatowego hasła, mogą logować się do systemu oraz przygotowywać oferty
na realizację zadań publicznych. W przypadku, gdy złożona oferta zostanie wybrana do realizacji, będą również mieli dostęp do sekcji sprawozdań.
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Podczas przygotowywania oferty, która w aplikacji eNGO.org.pl jest podzielona na sekcje,

„małych grantów” w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

system na bieżąco informuje, które elementy oferty nie zostały jeszcze uzupełnione.

System blokuje także złożenie niekompletnej oferty.

Dodatkowo w sekcjach kosztorysu i źródeł finansowania po wprowadzeniu podstawowych danych większość obliczeń jest automatyczna, co uniemożliwia popełnianie

W momencie gdy oferta jest wypełniona poprawnie system umożliwia jej przesłanie

błędów rachunkowych. Jednocześnie aplikacja wymusza zgodność harmonogramu,

do organu administracji publicznej, a następnie wydruk i złożenie w formie tradycyjnej

kosztorysu oraz opisu działań w ramach oferty. Nie jest możliwe także wprowadzenie

lub elektronicznej (przy wykorzystaniu platformy ePUAP).

terminów wykraczających poza te określone w regulaminie konkursu, a w przypadku
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Dlaczego warto korzystać z eNGO.org.pl?
Opracowanie generatora eNGO.org.pl jako ogólnodostępnej aplikacji on-line miało na celu usprawnienie procedur kontraktowania zadań publicznych w oparciu o przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Budowę systemu poprzedziły wszechstronne badania potrzeb poszczególnych grup użytkowników – pracowników
samorządów, którzy w praktyce realizują procedury współpracy, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne na zlecenie organów
administracji. Obie grupy respondentów wskazywały wykorzystanie Internetu do przygotowywania ofert, ich obsługi, rozliczania i sprawozdawczości w ramach kontraktowania
zadań publicznych, jako potrzebny czy wręcz nieunikniony kierunek działania.

Korzyści wynikające z wykorzystania aplikacji eNGO.org.pl

+
+
+

WYELIMINOWANIE BŁĘDÓW
Wyeliminowanie błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych, związanych
z harmonogramem, sprawdzenie wypełnienia wszytkich pól)

AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DOKUMENTÓW
Automatyczne generowanie domkumentów związanych z procesem
kontraktowania – zestawienia, projekty decyzji, umów, itp.

+
+

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Wykorzystanie sysemu eNGO.org.pl do efektywnej komunikacji pomiędzy
pracownikami organu administracji publicznej i oraganizacjami pozarządowymi
PEŁNA BAZA DANYCH
Dostępnośc statystyk i zestawień dotyczących współpracy z organizacjami
pożytku publicznego, pełna baza danych dot. współpracy

PEŁNA CYFRYZACJA
Możliwość pełnej cyfryzacji procedur opiniowania i wyboru ofert
do realizacji (łącznie z obsługą prac komisji)
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Kto już wdraża aplikację eNGO.org.pl
Aplikacja eNGO.org.pl cieszy się rosnącą popularnością, obecnie głównie wśród
samorządów w południowej Polsce. Pilotaż tego rozwiązania przeprowadzono
w 2014 roku w Ustroniu (16 tysięcznym mieście – uzdrowisku), które na współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach rocznego programu współpracy przeznacza co roku ponad 1,1 mln zł. Przetestowany w Ustroniu prototyp
został na początku w 2015 roku udostępniony innym organom administracji
publicznej. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wdrożenie systemu w 20 jednostkach administracji, które kontraktują realizację zadań publicznych. Od samego początku popyt na aplikację przewyższał podaż, to jest liczba samorządów
zainteresowanych wykorzystaniem aplikacji była większa niż przewidywano.
W niektórych samorządach zorganizowano również spotkania konsultacyjne
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w wyniku których uzyskano bardzo pozytywne opinie dotyczące tzw. „przyjazności” interfejsu aplikacji
oraz oczekiwań pozytywnej zmiany efektywności realizowanych procedur konkursowych. Obecnie system eNGO.org.pl jest wdrażany na wszystkich szczeblach
samorządu – poczynając od niewielkich gmin wiejskich, poprzez mniejsze miasta
i powiaty ziemskie, aż po duże miasta na prawach powiatu (w tym ośrodki wojewódzkie), a także samorządy województw.
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1. Bielsko-Biała
2. Bieruń
3. Brenna
4. Brzeg
5. Cieszyn
6. Gorzów Wielkopolski
7. Istebna
8. Katowice
9. Krapkowice
10. Mikołów
11. Pawłowice

12. Pszczyna
13. Rybnik
14. Skoczów
15. Sosnowiec
16. Świętochłowice
17. Tychy
18. Ustroń
19. Żory
20. powiat cieszyński
21. woj. opolskie

Innowacja – kalkulator korzyści społeczno-ekonomicznych
Jednym z elementów systemu eNGO.org.pl jest unikatowa funkcjonalność kalkulatora korzyści społeczno-ekonomicznych. Kalkulator jest narzędziem innowacyjnym
na skalę międzynarodową, które pozwala oszacować korzyści wynikające z realizacji

Wskaźniki bazowe kalkulatora korzyści
społeczno-ekonomiczny

zadań publicznych w formule kontraktowania w sektorze pozarządowym. Działanie
kalkulatora opiera się na wykorzystaniu zestawu algorytmów, które zostały opracowane przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. System eNGO.org.pl udostępnia zestaw 5 wskaźników bazowych
(wyniki stanowiące zawsze wartość wyrażoną w złotówkach są generowane dla każ-

WSKAŹNIK OSZCZĘDNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH SYSTEMU PODATKOWEGO W WYNIKU
PARTYCYPOWANIA W NAKŁADACH NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

dej oferty wprowadzonej do systemu) oraz 78 wskaźników fakultatywnych, które
uwzględniają specyfikę obszaru tematycznego danego zadania publicznego.

WSKAŹNIK ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI LOKALNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO
ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ
POZARZĄDOWĄ

Kalkulator korzyści społeczno-ekonomicznych jest zintegrowany z generatorem ofert
i sprawozdań, jednak z punktu widzenia funkcjonalności stanowi odrębny i niezależny
element aplikacji eNGO.org.pl. Możliwe jest zatem wykorzystywanie wartości wyni-

WSKAŹNIK KOSZTÓW OBSŁUGI SYSTEMU KONTRAKTOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
– WARTOŚĆ UJEMNA

kowych z kalkulatora, np. do wspierania procesu opiniowania ofert. Jednak zarówno
pracownicy organów administracji jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych
mogą pracować w generatorze i nie używać kalkulatora.
Warto jednak wziąć pod uwagę, że rzetelna kalkulacja korzyści społeczno-eko-

WSKAŹNIK OSZCZĘDNOŚCI NA KOSZTACH REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA SPRAWĄ
EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA METODĄ PROJEKTOWĄ W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W FORMIE KONTRAKTOWANIA

nomicznych na poziomie rocznego programu współpracy może być argumentem
w debacie dotyczącej rozszerzania zakresu kontraktowania usług publicznych. Można wyobrazić sobie sytuację, w której radni uzyskawszy wiarygodne, zagregowane

WSKAŹNIK MNOŻNIKOWY W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI WKŁADU FINANSOWEGO
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

dane dotyczące wartości dodanej wynikającej z powierzania lub wspierania zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zdecydują się na zwiększenie kwot przeznaczanych na współpracę z sektorem non-profit.

WSKAŹNIK WZROSTU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI ZADANIA
PUBLICZNEGO, KWANTYFIKOWANY JAKO PRZYROST WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO
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Kilka uwag o współpracy sektora publicznego i organizacji
pozarządowych – dotacje czy usługi?
Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na zlecenie samorządów
jest obecnie standardowym elementem krajobrazu aktywności społecznej w Polsce.
Z punktu widzenia polityki państwa istotnym celem w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego jest zwiększanie zakresu zadań, których realizację sektor publiczny powierza organizacjom społecznym. Samorządy nie dysponują jednak obiektywnymi przesłankami, które pozwalałyby ocenić, czy realizacja danego
zadania jest bardziej efektywna w formule outsourcingu organizacji pozarządowej,
czy też bardziej korzystne jest samodzielne jego wykonanie. W szczególności chodzi
tu o możliwość oceny z punktu widzenia skwantyfikowanych efektów ekonomicznych
i społecznych – przy wykorzystaniu elementów analizy CBA (cost-benefit analysis).
Idea kalkulatora eNGO opiera się na zbudowaniu i udostępnieniu samorządom i organizacjom uniwersalnego narzędzia, które będzie pozwalało na obliczenie, ile zyskuje (lub traci) instytucja, która powierza lub wspiera wykonanie zadania publicznego
przez organizację pozarządową. Narzędzie kalkulatora korzyści społeczno-ekonomicznych jest innowacyjne – zgodnie z przeprowadzonym researchem w zakresie
dostępności analogicznych rozwiązań jest to rozwiązanie nowatorskie w skali światowej. Zarys tematyki efektywności kontraktowania zadań publicznych zaprezentowany został w artykule „Dlaczego współpraca? O tym, co leży u podstaw współpracy
sektora publicznego i organizacji pozarządowych” dostępnym na stronie internetowej
http://kalkulatorngo.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu, który nakreśla szerokie tło związane z zagadnieniami projektu w kontekście jego innowacyjności.
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Informacja o projekcie
Projekt „Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.4

Główne działania w ramach projektu:

Rozwój potencjału trzeciego sektora, poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Przedsięwzięcie jest realizowane jako projekt innowacyjny – testujący, co oznacza,
że jego celem jest wypracowanie, upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu
polityki i praktyki nowych rozwiązań. Celem głównym projektu jest poprawa warunków
do prowadzenia efektywnej, długofalowej polityki rozwoju lokalnego przez JST w Polsce
poprzez zmianę formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie wraz z możliwo-

ETAP 1.:

DIAGNOZA I PROJEKT ROZWIĄZANIA INNOWACYJNEGO,
OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNEJ ENGO.ORG.PL

Uzyskanie pełnego obrazu współpracy JST-NGO (desk research)
Ocena współpracy JST-NGO (case study)

ścią oszacowania korzyści ekonomicznych i społecznych tej zmiany. Cele szczegółowe

Opracowanie architektury i koncepcji funkcjonalnej systemu

zdefiniowano jako:

Opracowanie wersji beta aplikacji eNGO.org.pl

• Poprawa jakości współpracy JST i NGO oraz zwiększenie świadomości realnych

ETAP 2.:

TESTOWANIE I WDROŻENIE ENGO W WARUNKACH RZECZYWISTYCH,
WERSJA FINALNA PRODUKTU

korzyści wynikających z realizacji zadań publicznych w formie kontraktowania,
• Zwiększenie możliwości identyfikacji i analizy rzeczywistych kosztów i korzyści
realizacji zadań publicznych w formie kontraktacji,
• Zwiększenie konkurencyjności i poprawa przejrzystości oraz jakości współpracy
administracji publicznej z NGO.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER w partnerstwie z Miastem Ustroń w latach 2013-2015.

Wdrożenie testowe prototypu systemu eNGO.org.pl w warunkach rzeczywistych
Udoskonalenie systemu – architektura i warstwa funkcjonalna
Publikacja wersji finalnej
Ewaluacja wersji finalnej
Walidacja produktu finalnego

ETAP 3.:

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE – REPLIKACJA WDROŻEŃ I WŁĄCZENIE
DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI

Cykl seminariów promujących system eNGO.org.pl
Wdrożenie systemu eNGO.org.pl w 20 organach administracji publicznej
Publikacja broszury informacyjno-promocyjnej
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Kontakt
LIDER PROJEKTU
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
tel: 33 851 44 81 lub (33) 444 66 90
e-mail: projekt@kalkulatorngo.pl
http://kalkulatorngo.pl/
http://engo.org.pl/

PARTNER PROJEKTU
Miasto Ustroń
43-450 Ustroń, ul. Rynek 1
tel: 33 857 93 00
e-mail: sekretariat@ustron.pl
www.ustron.pl
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Chcesz skorzystać z Generatora eNGO?

W celu wdrożenia aplikacji Generator eNGO prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1
Tel: (33) 851 44 81 lub (33) 444 66 90
Fax: (33) 851 44 82

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

