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Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszej EUlotki. Jak zwykle chcemy Państwa zainteresować 
szeregiem tematów europejskich istotnych z punktu widzenia organizacji pozarządowych. | Piszemy o propozycjach 
zmian przyjętych przez Komisję Europejską w maju tego roku, które mają ułatwić dostęp do funduszy UE poprzez 
ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów dofinansowania ponoszonych przez podmioty z niego korzystające. Jeśli 
nowelizacja zostanie przyjęta przez Radę UE i Parlament Europejski, to prawdopodobnie od 2012 roku beneficjenci 
nie będą musieli rozliczać poszczególnych kosztów, ale otrzymają kwoty ryczałtowe na konkretne działania. | Dwa 
kolejne teksty poświęcone są problematyce zbliżającej się Prezydencji polskiej w Radzie UE. Z pierwszego dowie-
dzą się Państwo, co nowego wydarzyło się w związku z Prezydencją w ostatnich miesiącach, natomiast z drugiego, 
jaką rolę mogą w tym ważnym półroczu odegrać regiony. | Wywiadem z Aleksandrą Piotrowską z Departamen-
tu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczynamy wątek polskich przygotowań do 
Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (przypada w 2011 roku – tak jak nasze 
Przewodnictwo w UE). | Opisujemy unijny Program Europa dla Obywateli, w którym organizacje pozarządowe mogą 
uzyskać dotacje na różnorodne działania związane z pobudzaniem aktywności obywateli UE i integracją europejską 
oraz prezentujemy dwa udane projekty zrealizowane w tym Programie przez polskie podmioty. | W kolejnym arty-
kule przyglądamy się sukcesom, problemom i potrzebom serbskich organizacji pozarządowych. | Kontynuujemy 
wątek Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajowych – nowej organizacji działającej na poziomie europejskim, w której 
aktywną rolę odgrywa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, oraz przedstawiamy jej plany na przy-
szłość i nowy projekt „Partycypacja na rzecz zmian”. | Zastanawiamy się ponadto, czym zajmuje się i jakie wsparcie 
oferuje beneficjentom programów UE nowa instytucja administracji rządowej: Centrum Projektów Europejskich. | 
Opisujemy rodzaje wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją, jakie można uzyskać w ramach dwóch poddzia-
łań w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL), nowy poradnik dotyczący wspierania w ramach PO KL osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz projekt, w którym zastosowano niestandardowe metody 
wsparcia. | Opowiadamy także o tym, jak i dlaczego samorząd warszawski poszukuje partnerów do wspólnych pro-
jektów finansowanych z funduszy unijnych. | Na koniec staramy się zachęcać Państwa organizacje do aktywności na 
poziomie unijnym: zapowiadamy warte uwagi wydarzenia i zamieszczamy informacje o konkursach i konsultacjach 
społecznych prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej. | REDAKCJA
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II WYDARZENIA EUROPEJSKIE 2010

EUlotka jest wydawana przy wsparciu  
Programu „Wspieranie Organizacji Poza
rządowych 2010 – ścieżka EURONGO+”  
PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

EUlotka ukazuje się jako wkładka w co dru-
gim numerze dwumiesięcznika gazeta.ngo.pl 
(ISSN 17326249) dostępnego w prenume-
racie. Więcej informacji: www.gazeta.ngo.pl.

Wydawca
Federacja Organizacji 
Pozarządowych 
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Redakcja 
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Marcela Wasilewska

Korekta
SKRYPTORIUM/Ewa Biernacka

Kontakt
ul. Szpitalna 5/5
00031 Warszawa
tel.: +22 828 91 28
faks: +22 828 91 29
email:  
programeuropejski@eu.ngo.pl

Elektroniczna wersja EUlotki 
dostępna jest na stronie 
www.eu.ngo.pl.

6 – 7 września
KONfERENcJA: cUltURE AND thE POlIcIES Of chANgE
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizator: Rada Europy
Więcej informacji: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage

16 – 17 września
KONfERENcJA: tAKINg cARE Of fOStER cARE. NEW WAYS AND 
chAllENgES fOR fOStER cARE
Miejsce: Leuven, Belgia
Organizator: Pleegzorg Vlaanderen vzw
Więcej informacji: www.fostercareflanders.be

19 – 22 września
Dni Mobilności Miejskiej ekes: Move it! (the eesc’s urban 
mObIlItY DAYS)
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizator: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Więcej informacji: www.eesc.europa.eu 
(zakładka: Events & Activities)

20 – 21 września
european congress on e-inclusion: Delivering Digital 
EUROPE IN PUblIc lIbRARIES
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizatorzy: flamandzki Departament ds. Kultury,  
Młodzieży, Sportu i Mediów, Komisja Europejska
Więcej informacji: www.ecei10.eu

24 września
KONfERENcJA: lAYINg thE fOUNDAtIONS fOR A fAIRER EUROPE
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizator: Europejska Sieć Przeciwko Ubóstwu (EAPN)
Więcej informacji: www.eapn.org 
(zakładka: News & Publications, dalej: Events)

2 paźDziernika
3RD EUROPEAN hERItAgE fORUm ON cUltURAl hERItAgE,  
PARtIcIPAtION, PROSPERItY
Miejsce: Stambuł, Turcja
Organizatorzy: Rada Europy, Komisja Europejska, 
tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki
Więcej informacji: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage 

4 – 7 paźDziernika
8. Dni otwarte 2010: europejski tyDzień regionów i Miast 
(8th OPEN DAYS: EUROPEAN WEEK Of REgIONS AND cItIES)
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizatorzy: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej  
ds. Polityki Regionalnej, Komitet Regionów
Więcej informacji: www.opendays.europa.eu 

13 – 14 paźDziernika
3. europejskie Dni bezpieczeństwa Drogowego  
(3RD EUROPEAN ROAD SAfEtY DAYS)
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizator: Komisja Europejska
Więcej informacji: www.ec.europa.eu/transport/road_safety 
(zakładka: Events)

14 – 15 paźDziernika
EUROPEAN fAmIlY cONfERENcE: SOcIAl INclUSION Of fAmIlIES 
AND EU POlIcIES. WhERE DO WE StAND?
Miejsce: Bruksela, Belgia
Organizator: Konfederacja Organizacji na rzecz Rodziny 
w Unii Europejskiej (COFACE)
Więcej informacji: www.cofaceeu.org 
(zakładka: European Year 2010, dalej: For COFACE)

17 paźDziernika
MięDzynaroDowy Dzień walki z ubóstweM
Więcej informacji: www.oct17.org 
www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl
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IfUNDUSZE UE  

– WRESZcIE mNIEJ bIUROKRAcJI?

Pod koniec maja 2010 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła propozycję zmian ułatwiających dostęp do funduszy UE poprzez 
ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów pomocy unijnej ponoszonych przez beneficjentów. Nowe zasady mają zwięk-
szyć również możliwości łączenia finansowania ze źródeł publicznych i prywatnych, co zapewni lepsze efekty inwestycji. 
Zmiany te pomogą w przygotowaniu nowej generacji programów UE po 2013 roku. Komisarz ds. budżetu Janusz Lewan-
dowski zapowiada przełom dla beneficjentów.

marcela wasilewska (na Podst. informacji Prasowych ke), federacja centrum szPitalna

Rozporządzenie finansowe to dokument określający zasady 
wydawania funduszy pochodzących z budżetu UE. Znoweli-
zowane zasady dotyczą 20 – 25% budżetu Unii, czyli tylko 
dotacji przekazywanych przez samą Komisję (pozostała cześć 
funduszy wydawana jest na poziomie krajów członkowskich). 
Komisarz Lewandowski zapewnił, że w przyszłym roku mają 
zostać przyjęte tzw. rozporządzenia sektorowe (np. dotyczące 
polityki spójności, w ramach której państwa członkowskie, 
zwłaszcza 12 „nowych” członków UE, dostają fundusze 
strukturalne), które obejmą uproszczeniami procedur resztę 
funduszy.

korzyści z konsultacji
Poprzedniej nowelizacji rozporządzenia finansowanego doko-
nano w 2007 r. Postulaty zmian w procedurach regulujących 
wydawanie funduszy z budżetu UE płyną do Komisji Euro-
pejskiej ze strony beneficjentów od wielu lat. Nowa debata 
na rzecz reformy finansowania UE rozgorzała pod koniec 
października 2009 r., kiedy to Dyrekcja ds. Budżetu ogłosiła 
oficjalne, ogólnounijne konsultacje publiczne w tej sprawie 
(trwały do połowy grudnia). O ich rezultatach pisałam  
w EUlotce nr 7 (30).

W konsultacjach wzięły udział (zaledwie!) 243 podmioty: 
obywatele, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz 
władze publiczne. Konsultacje miały na celu zebranie do-
świadczeń i opinii na temat możliwości poprawy dostępu do 
grantów, uproszczenia procedur finansowych, zwiększenia 
efektywności funduszy. Sugestie reform, na które wskazywa-
no najczęściej, to: podawanie przez Komisję więcej informacji 
na temat ogłaszanych konkursów, stworzenie specjalnej stro-
ny internetowej, kalendarza oraz możliwości subskrybowania 
powiadomień e-mailowych (dzięki którym można by łatwo 
znaleźć wszystkie planowane na dany rok konkursy), większa 
elastyczność w ustalaniu warunków dofinansowania, obniże-
nie progu wkładu własnego i akceptowanie wkładu rzeczo-
wego jako kosztów kwalifikowalnych, podwyższenie do 15% 
– 20% progu dla kosztów pośrednich (administracyjnych), 
przedyskutowanie przyznawania dotacji wyłącznie projektom 
o charakterze niezarobkowym, elastyczniejsze procedury 
związane z prefinansowaniem, wprowadzenie dwuetapowe-
go trybu składania wniosków (najpierw wstępna propozycja 

projektu, a następnie kompletny wniosek) oraz systemu na-
dawania odrębnego statusu organizacjom, które zrealizowały 
już projekty dofinansowane z pieniędzy UE, dzięki któremu 
nie musiałaby ponownie przedkładać dokumentów prawnych 
i finansowych. Wszystkie podmioty postulowały ponadto 
uproszczenie procedur.

JAKIE ZmIANY?
Organizacje pozarządowe ucieszą się przede wszystkim z pod-
wyższenia pułapu, poniżej którego obowiązują uproszczone 
procedury administracyjne, z obecnego poziomu 25 tys. do 
50 tys. euro. Kolejnym ułatwieniem będzie zniesienie uciążli-
wego obowiązku otwierania osobnego rachunku dla zaliczek 
przekazywanych przez Komisję. Ponadto beneficjenci nie będą 
musieli zwracać odsetek od płatności z góry (zaliczkowych), 
czyli narosłych do momentu wykorzystania dotacji. Bruksela 
zamierza również ułatwić beneficjentom wykorzystywanie 
dotacji do płacenia pozostałym partnerom projektu.
Zmiany przedstawione przez Komisję obejmują także pro-
pozycję uproszczeń dla przedsiębiorstw, które ubiegają się 
o kontrakty UE, m.in. korzystanie z dokumentów złożonych 
wcześniej, zamiast wymagania ich na nowo przy każdym 
kolejnym zgłoszeniu.

zapłata za efekty
Długoterminowym celem Komisji jest modyfikacja systemu 
dotacji unijnych poprzez przesunięcie nacisku ze zwrotu 
kosztów na zapłatę za osiągnięte wyniki. Po przyjęciu no-
welizacji Komisarz Lewandowski stwierdził: – W większości 
przypadków beneficjentom spłaca się ich rzeczywiste koszty, 
co oznacza, że muszą oni wyszczególnić wszystkie wydatki, 
aby otrzymać ich zwrot. Wymaga to czasochłonnych i kosz-
townych formalności zarówno dla beneficjenta, jak i Komisji, 
która, zamiast się skupić na wynikach, musi sprawdzić otrzy-
mane rachunki. Istnieją wprawdzie rozwiązania uproszczone 
(płatności lub wskaźniki ryczałtowe), ale nie były one do tej 
pory szeroko stosowane. Komisja proponuje zniesienie pułapu 
obecnie ograniczającego wartość dotacji, w przypadku któ-
rych można stosować płatności ryczałtowe. Beneficjenci nie 
musieliby zgłaszać poszczególnych pozycji kosztów, lecz otrzy-
mywaliby kwoty ryczałtowe na konkretne zadania, a następnie 
musieliby wykazać, że zrealizowali je skutecznie i oszczędnie.
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iv Możemy z tej wypowiedzi wywnioskować, że w przyszłości 
beneficjenci nie musieliby już rozliczać poszczególnych pozy-
cji kosztów, lecz otrzymywaliby kwoty ryczałtowe na konkret-
ne działania. Po zakończeniu projektu musieliby się wykazać 
skutecznym i oszczędnym zrealizowaniem zadania.

uproszczenia a naDzór
Według Komisarza Lewandowskiego skomplikowane pro-
cedury prowadzą do wielu błędów w wydawaniu funduszy 
unijnych. Najwyższy poziom nieprawidłowości notowany jest 
w wydatkowaniu pieniędzy dystrybuowanych w ramach poli-
tyki spójności: 11%. Znane wielu beneficjentom z własnego 
doświadczenia pomyłki biorą się m.in. z nieprawidłowego ob-
liczenia kursu walutowego z danego dnia. Komisja proponuje 
wyższy poziom dopuszczalnego błędu w różnych kategoriach 
wydatków i przekonuje, że nie zwiększy to skali nieprawidło-
wości i nadużyć, ponieważ jednocześnie znikną biurokratycz-
ne absurdy, natomiast kontrola będzie tańsza.

Komisja stara się więc zachować w swoich propozy-
cjach równowagę między krokami upraszczającymi 

a zapewnieniem skutecznego nadzoru nad pieniędzmi 
podatników. Jak zostało wspomniane wyżej, około 80% 
budżetu Unii wykorzystuje się na szczeblu krajowym, dlate-
go też Komisja proponuje dalsze kroki w celu usprawnienia 
rozliczania państw członkowskich ze sposobu, w jaki wyko-
rzystują one fundusze UE. Usprawnienia i uproszczenia nie 
będą bowiem oznaczać mniejszej kontroli. Krajowe agencje 
płatnicze zajmujące się wdrażaniem funduszy struktural-
nych byłyby zobowiązane do wydawania poświadczeń zgod-
ności dotyczących zarządzania funduszami (tak jak dzieje 
się w przypadku płatności dla sektora rolnictwa), podlegają-
cych niezależnemu audytowi.

KIEDY SKORZYStAmY
Aby zmiany weszły w życie, nowelizacja musi zostać przyjęta 
przez Radę UE i Parlament Europejski. Pierwsze uproszczenia 
mogłyby zacząć obowiązywać od 2012 r. Tymczasem Komi-
sja Europejska pracuje nad nowym okresem programowania, 
czyli nowym budżetem i nowymi programami na lata 2014 
– 2020.
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cO NOWEgO KONKREtNEgO?
O roli Polski jako kraju przewodniczącego Radzie Unii Euro-
pejskiej w drugiej połowie 2011 r. organizacje członkowskie 
OFOP dyskutowały 27 maja podczas Walnego Zebrania 
z Joanną Skoczek, Dyrektor Departamentu Koordynacji 
Przewodnictwa Polski w Radzie UE w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych (MSZ), i doktor Agnieszką Ładą, ekspert Insty-
tutu Spraw Publicznych. W spotkaniu wzięła udział również 
Marzena Krysiak z kancelarii Senatu pracująca przy obsłudze 
Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, jako że Prezydencja ma wymiar nie tylko 
rządowy, ale i parlamentarny.

Niejednokrotnie na różnego rodzaju spotkaniach organizacji 
obywatelskich (np. na Mazowieckim Forum Inicjatyw Poza-
rządowych jesienią 2009 r. w Warszawie) przedstawiciele 
trzeciego sektora byli informowani o jego niebagatelnej roli 
w sprawowaniu przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE. 
I w zasadzie to sformułowanie mówi samo za siebie: „byli 
informowani” – dodajmy, że ogólnikowo i językiem biurokra-
tycznym. Mamy nadzieję, że podczas panelu udało się nam 
uzyskać nie tylko konkretne wiadomości na temat udziału 
polskich organizacji w ramach Prezydencji przewidzianego 
przez MSZ, ale również deklaracje dotyczące dalszych  
działań.

PO cO ObYWAtElOWI PREZYDENcJA
Wyszliśmy od pytania oczywistego i może właśnie przez to 
pomijanego często w rozmowach na ten temat: po co w ogóle 
obywatelom wiedza o Prezydencji? Obywatelom – a więc 
również organizacjom obywatelskim. Odpowiedź przedstawi-
cielki MSZ była tyleż zaskakująca, co oczywista – otóż po to, 
by byli dumni ze swojego kraju.

Tematyka unijna jest wciąż mało znana tzw. zwykłym lu-
dziom, chociaż bezpośrednio ich dotyczy, np. w zakresach 
podatków czy wiz. Podczas dyskusji okazało się, że sprawa 
stricte polityczna, jaką jest Przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej (sprawowane realnie przez rząd, we współpracy 
z parlamentem), ma posłużyć nie tylko do promowania Polski 
w Unii Europejskiej, ale również do przybliżenia obywatelom 
Polski unijnych instytucji, mechanizmów rządzących UE itd. 
I to jest właśnie ta przestrzeń, w której MSZ, dyskontując 

POlSKA PREZYDENcJA  
– bliżej konkretów?

Od pewnego czasu coraz częściej również w mediach pozarządowych pojawia się hasło polskiego Przewodnictwa w Radzie 
Unii Europejskiej w 2011 roku. W tym kontekście wspomina się też o organizacjach pozarządowych1. Mamy wrażenie, że 
jednak wciąż brakuje konkretów w tej materii. Podczas dyskusji na majowym Walnym Zebraniu Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych (OFOP) staraliśmy się to zmienić. Czy nam się udało? Zapraszamy do lektury!

agata wiśniewska-górczewska i Paweł sieczkowski, ogólnoPolska federacja organizacji Pozarządowych

autorytet, jakim się cieszą w społeczeństwie, najbardziej liczy 
na aktywność polskich organizacji. Powiedzmy sobie jasno – 
przestrzeń dość tradycyjna. Na szczęście nie jedyna.

JAKA ROlA DlA ORgANIZAcJI?
MSZ, koordynator przygotowań rządu polskiego do Prezyden-
cji, upatruje dla organizacji potrójnej roli:
• mogą one brać udział w dyskusjach nad założeniami i prio-
rytetami Przewodnictwa – ta oferta skierowana jest przede 
wszystkim do organizacji eksperckich typu think tank,
• mogą pomagać rządowi w prowadzeniu działań informa-
cyjnych skierowanych do organizacji i obywateli za pośredni-
ctwem portalu ngo.pl,
• mogą istotnie wesprzeć polski rząd w promocji polskiej 
Prezydencji podczas jej trwania, prowadząc działania edu-
kacyjne dotyczące UE i jej instytucji, skierowane do różnych 
grup społecznych.

pozyskaj patronat prezyDencji i zDobąDź Dotację
W zakresie działań promujących Unię Europejską MSZ 
proponuje formę patronatu. Miałby on wspierać promocję 
różnorodnych inicjatyw obywatelskich związanych z UE, ale 
uzyskanie patronatu MSZ nie miałoby się wiązać z dofinanso-
waniem działań.
Z zasadami nadawania patronatu można się zapoznać na 
stronie MSZ poświęconej polskiej Prezydencji: www.prezy-
dencjaue.gov.pl/patronaty.
Dyrektor Joanna Skoczek poinformowała, że w niedługim 
czasie ministerstwo planuje również ogłoszenie konkursu 
grantowego na działania promujące Prezydencję.

wciąż za Mało inforMacji
Doktor Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych zwró-
ciła uwagę na wciąż niewystarczającą liczbę i na zbytnią 
ogólnikowość informacji dotyczących Prezydencji kierowa-
nych przez polskie władze do sektora obywatelskiego. W tym 
kontekście dużą nadzieję budzi mająca wkrótce powstać na 
portalu ngo.pl tematyczna strona internetowa adresowana do 
organizacji.

Ekspertka zwróciła również uwagę na potrzebę zapewnienia 
przez rząd organizacjom możliwości wymiany doświadczeń 
z obywatelami innych państw unijnych, podobnie jak to się 
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działo podczas poprzednich Prezydencji – w formie konferen-
cji, na które były zapraszane organizacje również spoza kraju 
sprawującego Przewodnictwo w UE.

Dyrektor Joanna Skoczek dodała, że promocja Przewodni-
ctwa może i wręcz powinna mieć również wymiar regionalny: 
MSZ już od 2008 r. zachęca do współpracy samorządy wo-
jewództw.

PREZYDENcJA A fUNDUSZE UE 2014 – 2020
Na sali nie zabrakło przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Resort ten odpowiada za realizację unijnej 
polityki spójności, w tym za wydatkowanie funduszy UE 
w Polsce. Naczelnik Wydziału Zdolności Instytucjonalnej 
Systemu w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy 
Unii Europejskiej Rafał Laskowski podkreślił, że ministerstwo 
planuje przyspieszenie w czasie Prezydencji polskiej prac 
dotyczących nowej polityki spójności i prac nad nowymi fun-
duszami unijnymi na lata 2014 – 2020. Polska bowiem ma 
już określoną wizję przyszłości polityki w tym obszarze i wy-
trwale pracuje nad pozyskaniem dla niej sojuszników wśród 
pozostałych krajów Unii.

co ustaliliśMy
Panel dyskusyjny, dzięki dużemu zainteresowaniu organizacji 
oraz przygotowaniu gości, zakończył się konkretnymi ustale-
niami:
• Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP), 
którego następna edycja planowana jest na jesień 2011 r., 
zostanie w znacznej mierze poświęcone Prezydencji oraz 
wolontariatowi na rzecz aktywności obywatelskiej (jako że rok 
2011 został ogłoszony przez UE Europejskim Rokiem Dzia-
łalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa; 
w skrócie Europejskim Rokiem Wolontariatu),
• MSZ zadeklarowało upublicznienie na portalu ngo.pl oraz 
poddanie pod konsultacje programu komunikacji i promocji 
Prezydencji (prawdopodobnie najpóźniej w lipcu),
• MSZ przekaże wkrótce organizacjom (również za pośredni-
ctwem portalu ngo.pl) informacje dotyczące planowanej na 
lipiec i organizowanej dla nich konferencji na temat Prezy-
dencji,
• na początek lipca zaplanowano posiedzenie Parlamentar-
nego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowy-
mi, które poświęcone będzie roli organizacji obywatelskich 
w podczas Prezydencji. Informacja o tematyce i terminie 

Rada Unii Europejskiej:
• jest głównym organem decyzyjnym ue,
• wraz z Parlamentem europejskim przyjmuje 

akty prawne,
• w jej skład wchodzą ministrowie odpowie-

dzialni za poruszane na danym posiedzeniu za-
gadnienia, np. sprawy związane z rolnictwem  
ministrowie rolnictwa,

• podejmuje decyzje w miarę możliwości na dro-
dze uzyskania konsensusu.

prezydencja państwa członkowskiego ue w ra-
dzie UE:
• trwa sześć miesięcy,
• sprawowana jest w tzw. trójkach lub trio: trzy 

kraje, które przewodniczą radzie ue bezpośred-
nio po sobie, koordynują swoje działania, po to 
by prowadzona przez okres 18 miesięcy polityka 
była jednolita i spójna,

• ma za zadanie prowadzenie polityki unii oraz 
wypracowywanie kompromisów w kwestiach 
spornych między państwami członkowskimi,

• formalnie jest sprawowana przez rząd, jednak 
może się w nią włączyć także parlament.

w ramach prezydencji organizowane są m.in.:
• posiedzenia: rady europejskiej (spotkanie głów 

państw i rządów mające na celu wytyczanie kie-
runków rozwoju ue) oraz rad ministerialnych  
(sektorowych),

• zebrania ok. 250 grup i komitetów roboczych,
• szczyty ue z krajami trzecimi,
• spotkania i konferencje dotyczące bieżących 

spraw unii europejskiej.

pod jakim względem polska może szczególnie sko-
rzystać na prezydencji:
• politycznym – wzrośnie znaczenie Polski w ue,
• gospodarczym – zwiększy się liczba inwestycji 

w Polsce,
• kulturalnym – wypromujemy w ue naszą kulturę,
• turystycznym – wzrośnie liczba odwiedzających 

nasz kraj.

kilka podstawowych faktów dotyczących rady unii europejskiej  
i roli państwa przewodniczącego jej pracom
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ispotkania zostanie podana do wiadomości organizacji z wy-

przedzeniem: na stronie internetowej Senatu i na portalu 
ngo.pl.

W momencie przygotowywania tego tekstu powyższe zapo-
wiedzi pozostawały w sferze projektów. Mamy nadzieję, że 
w chwili dotarcia tego numeru EUlotki do rąk Czytelników 
i Czytelniczek się skonkretyzują!

Działania podejmowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji 
Pozarządowych w ramach Programu Europejskiego są finansowane 
ze środków Programu „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2010 
– ścieżka EURO-NGO+, działania rzecznicze” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności.

Agata WiśniewskaGórczewska – z wykształcenia etnoloż-
ka. Obecnie Dyrektorka Programu Europejskiego Ogólno-
polskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, odpowie-
dzialna za projekty monitorujące działania pozarządowych 
członków Komitetów Monitorujących, zaangażowana od 
połowy 2006 r. w konsultacje dokumentów związanych 
z okresem programowania funduszy UE na lata 2007  
– 2013. Z ramienia OFOP pełni funkcję zastępczyni człon-
ka Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia (KK NSRO) oraz Przewodniczącej Grupy 
roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, powołanej 
przy KK NSRO w kwietniu 2008 r. Jest również członkinią 
Grupy roboczej ds. dobrego rządzenia przy Komitecie Mo-
nitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Paweł Sieczkowski – pracuje w Programie Europejskim 
OFOP; od niedawna absolwent Instytutu Stosowanych 
Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Spo-
łecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

KtO I KIEDY
Nasz kraj obejmie Przewodnictwo w Radzie UE w lipcu 
2011 r. – po raz pierwszy od wstąpienia siedem lat temu do 
Unii. Będzie pierwszym i największym państwem naszego 
tria, w skład którego wchodzą także (kolejno) Dania i Cypr. 
Obecne trio to: Hiszpania (właśnie zakończyła Prezydencję), 
Belgia (rozpoczęła ją 1 lipca) i Węgry (będą ją sprawować 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.). Kolejna Prezydencja 
może przypaść Polsce za ok. 15 lat!

JAKI JESt PlAN PRZEWODNIctWA?
W styczniu 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program wielo-
letni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa 
Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, 
którego celem jest zaprezentowanie zadań – niezbędnych do 
realizacji (od końca 2008 do 2011 r.) przez administrację 
publiczną do zagwarantowania sprawnego przeprowadzenia 
Prezydencji. Zadania zostały podzielone następująco: dys-
kusja nad polską polityką w UE – wypracowanie priorytetów 
Prezydencji polskiej; organizacja i logistyka; zarządzanie za-
sobami ludzkimi oraz informacja i promocja.

cO OZNAcZA PREZYDENcJA DlA NASZEgO KRAJU?
Według ministra Mikołaja Dowgielewicza Prezydencja daje 
możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podej-
mowane w Unii Europejskiej. „Będziemy mieć szansę przed-
stawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej 
polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedło-
żenia własnych pomysłów i inicjatyw” – deklaruje minister na 
stronie dotyczącej Prezydencji.

Przez pół roku będziemy więc nadawać ton polityce Unii 
Europejskiej. W tym celu rząd ustali listę zagadnień 

priorytetowych, nad których realizacją będzie pracował przez 
ten okres. Dziś ocenia się, że wstępne priorytety Prezydencji 
polskiej to: partnerstwo wschodnie, bezpieczeństwo ener-
getyczne, przyszły wieloletni budżet UE po 2013 r. oraz 
wzmocnienie rynku wewnętrznego, jednak ostateczna lista 
priorytetów upubliczniona zostanie dopiero tuż przed rozpo-
częciem Prezydencji. Jak poinformował podczas czerwcowe-
go spotkania w Brukseli minister Dowgielewicz, Pełnomocnik 
Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej 
i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie UE, obec-
nie trwa identyfikacja priorytetów: sektorowych dotyczących 
poszczególnych polityk UE i tematycznych – mająca być pod-
dana dyskusjom na posiedzeniach rad ministrów (transport, 
energia, ochrona środowiska, rolnictwo itd.).

Nasza przyszła Prezydencja stanowi wielką szansę na wzrost 
znaczenia politycznego i gospodarczego Polski w Europie, jak 
również doskonałą okazję do promowania naszego kraju, za-
razem będzie wymagać ogromnego wysiłku organizacyjnego 
i logistycznego. W związku z organizowanymi różnorodnymi 
spotkaniami odwiedzi nas przecież mnóstwo osób z krajów 
członkowskich Unii, jak i spoza niej: urzędnicy szczebla 
międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego, 
przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, organizacji 
poza rządowych, świata kultury itd. (potencjalnie wraz z krę-
giem przyjaciół i rodziny). Kalendarz oficjalnych spotkań (ok. 
130 na wysokim szczeblu) został już ustalony i przekazany 
Radzie Europejskiej. Odbędą się one w Gdańsku, Katowi-
cach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, Toru-
niu z Bydgoszczą, Wrocławiu i w Warszawie.

PROgRAm KUltURAlNY
Cieszy nas fakt, że istotnym aspektem naszej Prezydencji 
będzie kultura. Program kulturalny opracowany przez De-
partament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza, 

OD REDAKcJI
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ii jakie Działania prowaDzone są w tyM roku?

W 2010 r. w ramach programu wieloletniego planuje się 
sfinansowanie m.in. realizacji zadań związanych z:
• przygotowaniem osób zaangażowanych w przygotowania 
do polskiej Prezydencji (szkolenia dla członków Korpusu 
Prezydencji, tj. przyszłych przewodniczących grup roboczych 
oraz delegatów z języków obcych oraz wiedzy o UE);
• organizacją i obsługą spotkań odbywających się podczas pol-
skiego Przewodnictwa (m.in. w zakresie bezpieczeństwa i ob-
sługi teleinformatycznej spotkań odbywających się w kraju);
• działaniami promocyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi 
Prezydencji, w tym z programem kulturalnym.

cO PREZYDENcJA OZNAcZA DlA UNII EUROPEJSKIEJ?
Na stronie polskiej Prezydencji czytamy: „Od sprawności 
i fachowości polskiego Przewodnictwa w dużym stopniu 
zależeć będzie skuteczność funkcjonowania UE oraz jakość 
podejmowanych decyzji, które przełożą się na życie prawie 
500 milionów obywateli”.

W jednym z wywiadów minister Dowgielewicz mówił:  
– Musimy pokazać, że mamy własną wizję, pomysły w klu-
czowych dla Unii obszarach. W programie naszej Prezydencji 
pewne są negocjacje na temat kształtu unijnego budżetu na 
lata 2014 – 2020 i w tej sprawie musimy wypracować kon-
kretne propozycje.

Jak widać, duży nacisk kładziony jest na wzmocnienie pozycji 
Polski w UE. Ale przecież te pół roku nie ma służyć załatwia-
niu polskich interesów, tylko przyczynieniu się do skutecz-
nego, bezkonfliktowego podejmowania decyzji ważnych dla 
wszystkich obywateli Unii. Sukces polskiego Przewodnictwa 
będzie równocześnie sukcesem całej Unii.

Z wyliczeń MSZ:
• 184 dni trwać będzie sprawowanie Przewodnictwa w Ra-
dzie Unii Europejskiej,
• 4 416 godzin na prowadzenie rozmów i rozwiązywanie 
problemów,
• 264 960 minut na wzmocnienie pozycji UE w świecie 
dzięki polskiemu Przewodnictwu.

Wymienione wyżej dokumenty, a także wywiady ministra  
Dowgielewicza można znaleźć na stronie:  
www.prezydencjaue.gov.pl w zakładce: Do pobrania.

PRZYPISY 
1 Temat przygotowań do Prezydencji i roli w nich organizacji pozarządowych był już poruszany w EUlotce. W numerze 6 (29) 
prezentowany był pozarządowy głos w dyskusji: artykuł „Prezydencja w UE a trzeci sektor” Agaty Wiśniewskiej z OFOP. Dys-
kusja na temat możliwości współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową w kontekście Prezydencji konty-
nuowana była w numerze 7 (30) w formie wywiadu z Joanną Skoczek, Dyrektor Departamentu Koordynacji Przewodnictwa 
Polski w Radzie UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) i Magdaleną Kudlicką, Naczelniczką Wydziału ds. Strategii 
Komunikacyjnych w Departamencie Informacji Europejskiej MSZ.

Narodowy Instytut Audiowizualny w konsultacji z międzyre-
sortowym zespołem opiniodawczo-doradczym ds. promocji 
i kultury będzie realizowany w Polsce i poza nią. We wstępie 
do przyjętego w sierpniu 2009 r. dokumentu „Strategiczne 
założenia programu kulturalnego polskiej Prezydencji w II po-
łowie 2011 r.” czytamy: „Program kulturalny polskiego Prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej jest integralną częścią 
przygotowań do objęcia Prezydencji oraz istotnym elementem 
jej sprawowania”, a następnie: „Program kulturalny polskiej 
Prezydencji ma za zadanie kształtować obraz Polski jako pań-
stwa nowoczesnego, dynamicznego, posiadającego własne 
tradycje i historię, ma zatem służyć: promocji Polski w UE, 
promocji Polski i UE na świecie (Polska w roli ambasadora 
UE) oraz promocji UE w Polsce”.

PROmOcJA
MSZ deklaruje, że Przewodnictwu w Radzie UE towarzyszyć 
będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna skiero-
wana do społeczeństw polskiego i międzynarodowego. W jej 
ramach bezpośrednio przed i w trakcie naszego półrocza 
organizowane będą spotkania, konferencje oraz akcje spo-
łeczne. W celach promocyjnych wykorzystane zostaną media 
społeczne, a w sieci pojawią się „niestandardowe kampanie 
promocyjne”. Ważnym partnerem działań promocyjnych będą 
też media tradycyjne. Partnerami inicjatyw mają być także 
m.in. organizacje pozarządowe, szkoły i ośrodki uniwersyte-
ckie oraz instytucje rządowe i samorządowe.

MSZ podaje, że elementem promocji będą m.in. upominki, 
gadżety, specjalny, spójny wystrój wnętrz w miejscach spot-
kań. Oficjalne logo i motto Prezydencji zostanie zaprezento-
wane publiczności na kilka tygodni przed 1 lipca 2011 r.

Na kilka tygodni przed tą datę ruszy oficjalny portal Prezy-
dencji: www.pl2011.eu, który będzie zawierał m.in. aktualne 
wiadomości dotyczące Przewodnictwa, kalendarz spotkań 
i wydarzeń, a także specjalną zakładkę promującą Polskę 
jako kierunek turystyczny.

ile to wszystko bęDzie kosztowało?
Łączne nakłady na realizację zadań związanych z Prezyden-
cją w latach 2010 – 2012 wyniosą 430,4 mln zł, w tym: 
w 2010 r. 130,3 mln zł, w 2011 r. 285,8 mln zł, w 2012 r. 
14,3 mln zł. 377 mln zł będzie pochodziło z budżetu pań-
stwa, a pozostała kwota z pieniędzy pozabudżetowych.
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Przygotowania Polski do sprawowania jej pierwszego Prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 
2011 r. z dnia na dzień nabierają tempa. Czas Przewodni-
ctwa należy wykorzystać nie tylko do wzmocnienia pozycji 
Polski na arenie europejskiej oraz zaprezentowania się jako 
sprawnego moderatora i kraju inicjującego dalsze działania 
na rzecz pogłębiania integracji europejskiej, ale także do 
promowania Polski za granicą oraz poszerzenia wiedzy na 
temat Unii Europejskiej i wzmocnienia poparcia Polaków dla 
członkostwa w niej naszego kraju. Zwłaszcza w tych dwóch 
ostatnich przypadkach regiony i organizacje pozarządowe 
oraz ich wspólna praca mogą odegrać istotną rolę.

PRZYgOtOWANIA W ASPEKcIE REgIONAlNYm
Sprawowanie Przewodnictwa w pracach UE przez półtora 
roku w ramach trio: Polska – Dania – Cypr to wyjątkowa 
szansa na zaprezentowanie państwom członkowskim oraz 
obywatelom UE Polski jako kraju o wielowiekowej tradycji 
państwowej, odpowiedzialnego partnera dobrze zakorzenio-
nego w strukturach Unii. Jednym z najważniejszych zadań 
państwa sprawującego Prezydencję jest organizowanie prac 
Rady UE, a w szczególności urządzanie spotkań Rady (tak-
że jej licznych organów pomocniczych, tj. komitetów i grup 
roboczych) i przewodniczenie im. Program przygotowań do 
Prezydencji wyznacza polskim regionom trzy funkcje:
1. współgospodarza spotkań na różnym szczeblu;
2. realizatora części programu kulturalnego Prezydencji;
3. promotora własnych i polskich walorów turystycznych.

 1. Współgospodarz spotkań
Polski rząd zadecydował, że nieformalne spotkania rad będą 
w większości zorganizowane w regionach. Wśród rekomendo-
wanych miast znalazły się obok Gdańska, Katowic, Krakowa, 
Łodzi i Poznania, również Rzeszów, Sopot, Toruń z Bydgosz-
czą i Wrocław. Część spotkań odbędzie się w Warszawie, 
gdzie przewidziane są także szczyty unijne. Przyjęcie tej 
koncepcji ostatecznie potwierdza posiadaną od dawna opinię 
rządu na temat dużego znaczenia regionów w trakcie przygo-
towań i sprawowania Prezydencji.
Zorganizowanie spotkań poza Warszawą daje możliwość 
zaprezentowania na forum europejskim potencjału gospodar-
czego, kulturalnego i turystycznego naszego kraju. Spotkania 
na poziomie regionalnym będą niewątpliwie atrakcyjne dla 
delegacji zagranicznych.

PREZYDENcJA:  
współpracujMy w regionach

Za rok, w lipcu 2010 roku, Polska obejmie półroczne Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie Prezydencji 
ważną rolę odegrają regiony. Będą one miały za zadanie promocję swojego terenu wśród przybyłych do Polski zagranicz-
nych gości. Ponadto powinny włączyć się w kampanię informującą obywateli o Prezydencji. W obu tych obszarach admi-
nistracja regionalna oraz organizacje trzeciego sektora powinny podjąć współpracę. Co mamy teraz do zrobienia? Należy 
prowadzić konsultacje w procesie przygotowań regionu do Prezydencji oraz wypracować formy kooperacji mające na celu 
informowanie obywateli.

agnieszka łada, instytut sPraw PuBlicznych

 2. Program kulturalny w regionach
W trakcie polskiego Przewodnictwa województwa zostaną 
włączone w realizację przygotowywanego przez rząd na 
czas tego specjalnego półrocza programu kulturalnego. Jak 
pokazują obserwacje doświadczeń dotychczasowych Prezy-
dencji, program kulturalny stanowi wizytówkę państwa: jest 
narzędziem jego promocji zarówno w Unii Europejskiej, jak 
i w świecie. Jest również nośnikiem idei integracji europej-
skiej wśród obywateli państwa sprawującego Prezydencję.

Podobnie jak w przypadku Prezydencji sprawowanych do tej 
pory przez inne kraje, realizację wydarzeń kulturalnych prze-
widziano w kraju sprawującym Prezydencję (czyli w Polsce), 
oczywiście w Brukseli, dodatkowo w wybranych stolicach 
państw członkowskich UE, a także poza nią, np. w Pekinie, 
Moskwie, New Delhi, Waszyngtonie. Ich celem jest wspoma-
ganie wydarzeń politycznych, które zaplanowano do organi-
zacji w wybranych województwach w kraju.

Przewodnictwo Polski w Radzie UE stanie się także prioryte-
tem projektów kulturalnych dofinansowywanych w 2011 r. 
ze wszystkich pieniędzy publicznych – zarówno na poziomie 
resortów, jak i regionów oraz miast. Wydarzenia odbywające 
się w miastach goszczących oficjalne spotkania Prezydencji 
zostaną przygotowane przy współpracy miast gospodarzy. 
W ich efekcie mogą powstać projekty, które będą promowały 
Polskę także za granicą.

Oprócz wydarzeń centralnych, ze względu na fakt, iż więk-
szość dużych polskich miast będzie starała się o tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016, należy spodziewać się inten-
syfikacji działań promocyjnych w okresie poprzedzającym 
Prezydencję. Poza tym miasta będące organizatorami spotkań 
muszą przygotować ofertę kulturalną dla swoich gości. Za 
całość przygotowań w tym aspekcie odpowiada Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy w zakresie 
wydarzeń krajowych z Narodowym Instytutem Audiowizual-
nym, zaś w zakresie wydarzeń za granicą z Instytutem Ada-
ma Mickiewicza.
W trakcie Prezydencji należy się również spodziewać po-
wstania licznych, oddolnych inicjatyw „europejskich” organi-
zowanych przez niezależne instytucje, takie jak organizacje 
pozarządowe, uniwersytety i stowarzyszenia.
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X  3. Promocja potencjału turystycznego i inwestycyjnego
Sprawowanie przez Polskę Przewodnictwa jest również szan-
są na zaprezentowanie walorów turystycznych i inwestycyj-
nych poszczególnych regionów kraju. Dla wszystkich spotkań 
w Polsce, które znajdą się w kalendarzu Prezydencji, należy 
przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną dla ich uczestni-
ków i osób im towarzyszących, w tym przedstawicieli bizne-
su. Należy starać się uwzględnić w programie „element zwie-
dzania”, co oprócz promowania turystycznego danych miej-
scowości, będzie pozytywnie wpływało na odbiór poszczegól-
nych wydarzeń. Prezydencja stanowi w związku z tym okazję 
do zaprezentowania poszczególnych województw i miast jako 
przestrzeni przyjaznej zagranicznym inwestorom.

współpraca regionów z organizacjaMi pozarząDowyMi
Istotnym partnerem administracji rządowej i samorządowej 
podczas przygotowań oraz sprawowania Prezydencji powin-
ny być podmioty trzeciego sektora. Potrafią one skutecznie 
docierać do opinii publicznej, informując ją i motywując do 
podjęcia konkretnych działań. Jest to szczególnie istotne 
z uwagi na fakt niedostatecznej wiedzy społeczeństwa na 
temat Unii Europejskiej oraz konieczności podejmowania 
działań zachęcających obywateli do aktywności społecznej 
oraz angażowania się w proces integracji europejskiej.

Z drugiej strony organizacje stanowią istotne źródło wiedzy 
dla władz na temat poglądów i potrzeb społecznych. Dotych-
czasowe doświadczenie organizacji pozarządowych w prze-
prowadzaniu kampanii społecznych, akcji informacyjnych 
oraz konsultowania przez nie projektów rządowych, w tym 
na tematy europejskie, pokazuje, że są one w tym zakresie 
istotnym partnerem. Podczas Prezydencji będą więc mogły 
nie tylko przekazać obywatelom wiedzę na temat samego 
Przewodnictwa – zasad jego sprawowania, polskich priory-
tetów oraz kompetencji poszczególnych organów – ale także 
wykorzystać ten czas do promowania wśród społeczeństwa 
samej idei integracji europejskiej oraz tworzenia poczucia 
współodpowiedzialności za Wspólnotę.

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, działania orga-
nizacji w tym zakresie są skuteczne i mogą być zintensyfiko-
wane pod warunkiem nawiązania konstruktywnej współpracy 
między tymi podmiotami a administracją różnych szczebli. 
Dla organizacji natomiast współpraca z lokalnymi władza-
mi podczas Prezydencji jest szansą na pozyskanie nowego 
doświadczenia, rozwinięcie swojej działalności, nawiązanie 
nowych kontaktów oraz przedstawienie się szerszej publicz-
ności. Organizacje trzeciego sektora mogą współpracować 
podczas Prezydencji w regionach przede wszystkim w dwo-
jaki sposób: poprzez włączenie organizacji w proces kon-
sultowania przebiegu w regionie działań związanych z Prze-
wodnictwem oraz poprzez wsparcie ich inicjatyw w zakresie 
informowania społeczeństwa na temat polskiej Prezydencji.

KONIEcZNE KONSUltAcJE
Organizacje pozarządowe posiadają niekiedy większą wiedzę 
na temat możliwości oraz potrzeb i problemów lokalnej spo-
łeczności niż władze regionu. W związku z tym, chcąc wyko-
rzystać czas Prezydencji do promowania idei integracji  

europejskiej wśród danej społeczności, administracja powin-
na zasięgnąć opinii trzeciego sektora już na etapie planowa-
nia wydarzeń poprzedzających oraz trwających w drugim 
półroczu 2011 r. Organizacje szukać zaś możliwości podzie-
lenia się tą wiedzą z lokalnymi władzami.

Szczególnie istotne będzie omówienie, jakie wyzwania stoją 
przed danym regionem w związku z planowanymi przez rząd 
spotkaniami mającymi odbyć się na jego terenie oraz jak 
włączyć w nie obywateli, a także jakie działania wojewódz-
two powinno podjąć niezależnie od centralnego kalendarza 
przygotowań i przebiegu Prezydencji. W tym celu warto 
zorganizować serię spotkań, w których uczestniczyć powinni 
urzędnicy, przedstawiciele funkcjonujących w regionie orga-
nizacji pozarządowych, uczelni oraz związków zawodowych. 
Na spotkaniach przedstawić powinno się plany administracji 
centralnej oraz wojewódzkiej oraz omówić pomysły  
organizacji.

W ramach prezentowania planów rządu niezbędne będzie:
• poinformowanie przedstawicieli trzeciego sektora o planach 
rządu dotyczących roli regionu podczas Prezydencji – za-
równo wydarzeń gromadzących polityków i urzędników, jak 
i imprez kulturalnych;
• poinformowanie uczestników spotkania o planowanych 
przez rząd konkursach grantowych;
• zaprezentowanie planów kampanii informacyjnej w społe-
czeństwie na temat Prezydencji, przeprowadzanej na szczeb-
lu centralnym oraz przewidzianej przez rząd roli trzeciego 
sektora w tym procesie.

W ramach omawiania planów województwa należy nie tylko 
zaprezentować pomysły administracji regionalnej, ale także:
• przedyskutować kwestie obszarów, w których podmioty 
trzeciego sektora mogłyby się włączyć w plany administracji 
wojewódzkiej;
• wspólnie zastanowić się, jak najskuteczniej można informo-
wać obywateli danego województwa, jakie w tym zakresie są 
potrzeby i wyzwania;
• omówić inicjatywy trzeciego sektora (zwłaszcza te realizo-
wane we współpracy z administracją), które odniosły suk-
cesy, a mogłyby być wykorzystane w kampanii informującej 
społeczeństwo o Prezydencji;
• zwrócić uwagę na potencjał lokalnych organizacji w dzie-
dzinie promowania kultury i turystyki regionu i ustalić możli-
wości współpracy w tej dziedzinie.

Wskazane jest, aby w ramach spotkań umożliwić nie tylko 
wymianę poglądów między urzędnikami a przedstawicielami 
trzeciego sektora, ale także przedsiębiorcami, uczelniami, 
organizacjami turystycznymi oraz szkołami. Konieczna jest 
także obecność Regionalnych Centrów Informacji Europej-
skiej. Umożliwi to połączenie sił i znalezienie najlepszych 
rozwiązań promowania regionu oraz dotarcie z informacją 
o Prezydencji do obywateli.

Proces konsultacji można następnie kontynuować drogą 
elektroniczną. Istotne jest, aby uczestniczące w nich podmio-
ty dostały następnie od administracji wiadomość zwrotną, 
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XIw jakim zakresie ich wskazówki zostały wykorzystane. Wnio-
ski z rozmów dotyczące działań administracji centralnej nale-
ży przekazać natomiast rządowi.

wspólna praca w regionach
Metody współpracy administracji regionalnej z lokalnymi 
podmiotami trzeciego sektora przed i w trakcie Prezydencji 
należy omówić podczas konsultacji. Uzyskać należy także 
wskazówki opracowane w tej dziedzinie przez rząd. Koopera-
cja ta może przyjąć różne formy, zależnie od sytuacji regionu. 
Jeżeli w danym województwie przewidziane jest przez rząd 
zorganizowanie ważnego spotkania przedstawicieli państw 
członkowskich UE, należy rozważyć przygotowanie w tym 
samym czasie przez organizacje pozarządowe wydarzenia 
dla podmiotów trzeciego sektora i obywateli, które przybliży 
tematykę unijnych obrad lub zaprezentuje region od strony 
turystycznej i/lub kulturalnej.

Poza takim wydarzeniem, w procesie konsultacji należy 
ustalić, jakie inne spotkania warto w regionie zorganizować 
z udziałem trzeciego sektora. Szczególnie warte rozważenia 
są debaty na uczelniach wyższych z udziałem lokalnych 
ekspertów, posłów do Parlamentu Europejskiego z regionu 
oraz zapraszanych zagranicznych gości, imprezy kulturalne, 
na których wątki europejskie promowałyby lokalne grupy 
artystyczne czy akcje w szkołach przygotowane przez Klu-
by Europejskie. Administracja wojewódzka powinna w tym 
celu rozważyć, jakiego wsparcia mogłaby udzielić. Poza 
przyznawaniem grantów, cenną pomocą jest udostępnianie 
sal, pośredniczenie w zapraszaniu urzędników rządowych 
oraz osób z zagranicy. Istotna będzie także obecność władz 
regionu podczas zorganizowanych przez trzeci sektor wyda-
rzeń i obejmowanie ich patronatem. Poza tym administracja 
powinna przekazać organizacjom, szkołom i uczelniom odpo-
wiednią ilość przygotowanych przez rząd materiałów informu-
jących o Prezydencji. Podmioty te, jak wynika z doświadcze-
nia, sprawnie zajmą się dalszą dystrybucją tych materiałów. 
Organizacje natomiast powinny zaoferować włączenie się 
w te obszary przygotowań, w których się specjalizują, oraz 
zainicjować projekty dla swojej grupy docelowej.

Warto przy tym wykorzystać sprawdzone już metody działa-
nia, ale także otworzyć się na nowe, których wdrożenie umoż-
liwi czas Prezydencji. Należy także pamiętać, że zwłaszcza 
w trakcie Przewodnictwa urzędnicy, jak wynika z doświadczeń 
innych krajów, są bardzo zajęci, lepiej więc samemu wycho-
dzić z pomysłami i kontaktować się z administracją.

bliżej obywateli
Na każdym etapie działań warto podejmować współpracę 
z lokalnymi mediami, które przyczynią się do przybliżenia 
tematu Prezydencji obywatelom. W celu szerszego rozpro-
pagowania wiedzy o planowanych inicjatywach organizacje 
pozarządowe powinny korzystać z narzędzi opracowanych 
centralnie dla polskiego trzeciego sektora. Jeżeli, zgodnie ze 
wskazówkami ekspertów i planami rządu, stworzona zostanie 
podstrona na portalu ngo.pl służąca wymianie informacji 
przez organizacje pozarządowe na temat ich projektów do-
tyczących polskiej Prezydencji, wskazane jest wpisywanie 
tam swoich planów. Umożliwi to z jednej strony lokalnym 
podmiotom nawiązywanie współpracy oraz szerokie poinfor-
mowanie o wydarzeniu społeczeństwa i mediów, ale także 
zapobiegnie powtarzaniu się tematów lub nakładaniu dat. 
Będzie to także doskonała szansa na promocję danej organi-
zacji i regionu w skali kraju.

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest wspólnym zada-
niem władz różnego szczebla. W celu jak najefektywniejszego 
wypromowania regionu oraz dotarcia z informacją o Pre-
zydencji do lokalnej społeczności powinna zostać podjęta 
współpraca między administracją różnych szczebli, organiza-
cjami pozarządowymi, uczelniami, organizacjami turystycz-
nymi oraz innymi podmiotami. Umożliwi to wykorzystanie 
lokalnego potencjału oraz będzie miało szansę zaowocować 
w przyszłości dzięki wykorzystywaniu stworzonych podczas 
Przewodnictwa mechanizmów kooperacji.

Agnieszka Łada – doktor nauk humanistycznych w za-
kresie nauk o polityce, kierownik Programu Europejskiego 
w Instytucie Spraw Publicznych, analityk Instytutu. Spe-
cjalizuje się w tematyce europejskiej (Prezydencja w Ra-
dzie UE, Parlament Europejski, europejskie społeczeństwo 
obywatelskie, polityka wschodnia) i niemieckiej oraz w za-
gadnieniu edukacji obywatelskiej.

Tekst wykorzystuje tezy zawarte w tekście Agnieszki Łady i Mikołaja 
Tomaszyka „Rola regionów i organizacji pozarządowych w trakcie 
polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej”, który ukazał 
się w serii Instytutu Spraw Publicznych „Analizy i Opinie” nr 105, 
luty 2010 r., oraz wnioski z innych ekspertyz Instytutu. Z publika-
cjami można się zapoznać na stronie: www.isp.org.pl
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I przygotowujeMy się Do  

EURO PEJSKIEgO ROKU WOlONtARIAtU
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) jest krajowym organem koordynującym w Polsce obchody Europejskiego 
Roku Wolontariatu 2011 (ERW), propagującego aktywność obywatelską. O tym, na jakim etapie znajdują się przygotowa-
nia do obchodów, rozmawiamy z Aleksandrą Piotrowską z Departamentu Pożytku Publicznego, która zajmuje się koordyno-
waniem działań związanych z ERW.

rozmawiał dariusz mól, Portal ngo.Pl

– Kogo zaprosiliście do współpracy przy organizacji obcho-
dów ERW na szczeblu krajowym, regionalnym, lokalnym?

– Od początku postawiliśmy sobie za cel koordynację opartą 
na działaniu międzysektorowym, włączającym wszystkie 
zainteresowane strony w tworzenie polskich obchodów ERW 
i w odpowiedzialność za ich długofalowe rezultaty.. Dokładnie 
w dniu, kiedy zapadła decyzja, że MPiPS będzie krajowym 
organem koordynującym, czyli 26 lutego 2010 r., zwróci-
liśmy się do wszystkich resortów oraz wybranych urzędów 
centralnych z zapytaniem, które spośród nich prowadzą dzia-
łania w obszarze wolontariatu. Najobszerniejsze odpowiedzi 
otrzymaliśmy od Ministerstw: Kultury, Edukacji Narodowej, 
Spraw Zagranicznych oraz Sportu i Turystyki.

Z kolei drogą elektroniczną wysłaliśmy wiadomość do gru-
py około 30 organizacji, które – po konsultacji z Marcinem 
Dadelem, przedstawicielem Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego odpowiedzialnym z jej ramienia za ERW – zostały 
zidentyfikowane jako aktywnie działające na rzecz wolonta-
riatu. Otrzymaliśmy odpowiedź od 80% spośród tych organi-
zacji. Ale zaczęły się do nas zgłaszać także te, które innymi 
kanałami dowiedziały się o tym, że zależy nam na szerokiej 
współpracy w związku z obchodami ERW. W ten sposób 
powstała grupa kilkunastu organizacji pozarządowych, które 
na bieżąco doradzają nam, jak powinien wyglądać program 
tych obchodów.

Ważnym punktem naszych planów jest także szerokie włą-
czenie regionów i środowisk lokalnych w prace związane 
z ERW. W tym celu chcemy zwrócić się do pełnomocników 
ds. organizacji pozarządowych w województwach. Dobrą 
okazją do tej inicjatywy było ogólnopolskie spotkanie peł-
nomocników, które sieć SPLOT zorganizowała 30 czerwca 
2010 r. Jednym z punktów w dyskusji tego spotkania był 
właśnie Europejski Rok Wolontariatu. Jest to jeden z pomy-
słów na kooptację partnerów na poziomie regionalnym do 
obchodów Roku.

Nie zapominamy także o wymiarze europejskim ERW, tym 
ważniejszym dla Polski, że w II półroczu 2011 r. obejmie 
ona przewodnictwo w Radzie UE. Polska może nie tylko 
czerpać z doświadczeń innych państw, ale także jako jeden 
z kilku krajów europejskich, który posiada regulacje prawne 

dotyczące wolontariatu, może odegrać rolę kraju dobrze 
znającego problematykę i podzielić się swoim doświadcze-
niem z innymi państwami członkowskimi w ramach spotkań 
eksperckich, konferencji i innych wydarzeń o charakterze 
między narodowym.

– A co z biznesem? Czy chcielibyście, aby przedsiębiorcy 
czy szerzej sektor biznesu włączył się w ERW?

– Zdecydowanie tak. Dotarcie do sektora biznesu, do praco-
dawców jest dla nas bardzo ważne. Oprócz włączenia w pra-
ce przygotowawcze tzw. fundacji korporacyjnych, chcieliby-
śmy także zaangażować do współpracy Zespół ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który w zeszłym roku 
został utworzony przy Prezesie Rady Ministrów i działa przy 
Ministerstwie Gospodarki. Przecież w społecznej odpowie-
dzialności biznesu ważnym instrumentem jest właśnie wo-
lontariat – wolontariat pracowniczy. Zależy nam na dotarciu 
do pracodawców także, a może przede wszystkim dlatego, 
aby przekonać ich, jak wiele poszukiwanych przez nich kom-
petencji i umiejętności ludzie nabywają poprzez działalność 
społeczną.

Chcielibyśmy, aby wszystkie strony zainteresowane wolon-
tariatem, nie tylko w ramach ERW, uczestniczyły w przygo-
towaniu naszego krajowego planu działania. Partnerzy ze 
wszystkich sektorów, z którymi współpracujemy, tworzą Mię-
dzysektorowy Zespół Roboczy ds. ERW 2011 – nieformalną 
strukturę doradczą, z którą konsultujemy każdy etap przygo-
towywania krajowego planu prac.

– Czy lista partnerów i członków zespołu jest już zamknięta?

– Absolutnie nie. Jeżeli jakaś organizacja czy instytucja 
chciałaby się włączyć w przygotowania ERW, jesteśmy jak 
najbardziej otwarci. Można napisać do mnie na adres e-mail: 
aleksandra.piotrowska@mpips.gov.pl Z przyczyn logistycz-
nych nie możemy zagwarantować udziału wszystkich zainte-
resowanych w organizowanych przez nas spotkaniach, ale na 
pewno będziemy reagować na wszystkie postulaty i pomysły. 
Chcielibyśmy tak przygotować założenia krajowego planu 
działania, aby każdy podmiot, każda osoba zaangażowana 
lub chcąca zaangażować się w wolontariat mogła znaleźć 
w nim miejsce dla siebie.
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II– Czy ustaliliście już priorytety Roku?

– 18 maja odbyło się robocze spotkanie z naszymi partnera-
mi, podczas którego dyskutowaliśmy właśnie nad prioryte-
tami. Nasza propozycja została przygotowana na podstawie 
informacji wcześniej przekazanych przez wszystkich, którzy 
wyrazili chęć współpracy w ramach obchodów ERW, mię-
dzy innymi podczas dwóch spotkań konsultacyjnych. W ten 
sposób udało się uzgodnić trzy główne obszary priorytetowe, 
które obejmują po pierwsze: promocję wolontariatu i korzy-
ści z niego płynących – kreowanie mody na wolontariat. Po 
drugie: wzmocnienie organizatorów wolontariatu i po trzecie: 
wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu.

– Nad czym jeszcze pracujecie?

– Bardzo ważne jest wskazanie dobrych praktyk w obszarze 
wolontariatu, które w trakcie obchodów ERW będą promo-
wane zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. 
Zwróciliśmy się już do naszych partnerów, aby wskazali te 
najlepsze. Kolejnym ważnym elementem jest sposób komu-
nikowania i promowania działań przewidzianych w ramach 
obchodów ERW. Planujemy spotkanie z mediami trzeciego 
sektora, aby skonsultować najlepsze formy komunikacji 
i promocji ERW. Ale równie ważna jest komunikacja na 
poziomie ogólnym. Tutaj będziemy mieć wsparcie z Komisji 
Europejskiej. W ramach przetargu wyłoniła ona firmę, która 
na poziomie europejskim będzie w ramach działań PR wspie-
rać w komunikacji społecznej krajowe organy koordynujące. 
Będzie to zestaw działań podejmowanych w całej Unii Euro-
pejskiej. Ale jeszcze nie znamy ich szczegółów.

– A czy w Polsce będzie ogólnopolska kampania w ramach 
ERW?

– Tak, planujemy taką kampanię. Obecnie wspólnie z na-
szymi partnerami z różnych sektorów jesteśmy na etapie 
wypracowania treści strategii komunikacji ERW 2011. 
18 czerwca odbyło się robocze spotkanie z mediami sektora 
pozarządowego (portal ngo.pl oraz kwartalnik „Trzeci Sek-
tor”), które było jednym z etapów przygotowywania polskie-
go podejścia do komunikowania o ERW. Chcemy skorzystać 
z doświadczenia mediów trzeciego sektora, aby skutecznie 
informować i promować obchody Roku. Działania komu-
nikacyjne w Polsce będą korespondować z kampanią pro-
wadzoną przez Komisję Europejską. Chcemy poświęcić na 
nie część pieniędzy z grantu, który otrzymamy z budżetu 
unijnego na ERW.

– Zatrzymajmy się w takim razie przy kwestiach finanso-
wych. Ile pieniędzy dostanie Polska na obchody Roku?

 – Przydział na każde państwo członkowskie jest liczony we-
dług specyficznego algorytmu. W ramach alokacji na działa-
nia podczas ERW Komisja Europejska przyznała 8 mln euro. 
W ramach grantu z Komisji Europejskiej Polska otrzyma mak-
symalnie 225 tys. euro. Według wytycznych Komisji wniosek 
o ten grant musimy złożyć do 15 września.

– To niewiele. Czy w takim razie zamierzacie się starać 
o dodatkowe pieniądze na obchody ERW?

– Staramy się o te środki w różnych miejscach. Komisja 
Europejska przeznaczyła oddzielne fundusze na konferencje 
otwierające i zamykające ERW na poziomie europejskim. 
W związku z Prezydencją Polski w Radzie UE w 2011 r. bę-
dziemy wspólnie z MSZ organizować konferencję zamykającą 
całość europejskich obchodów ERW – będziemy odciążeni 
finansowo w związku z tym wydarzeniem. Ważne jest też 
wsparcie ze strony MSZ, które w ramach naszej Prezydencji 
przewiduje szereg działań o charakterze komunikacyjnym 
dotyczących ERW.

– Czy na polskim gruncie też będziecie szukać pieniędzy?

– Jako instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) profilujemy ten 
fundusz jako jedno z narzędzi do finansowego wspierania 
inicjatyw związanych z rozwojem wolontariatu. Już w tym 
roku zostały przewidziane kryteria strategiczne, które promu-
ją projekty nastawione na rozwój wolontariatu. Za spełnianie 
tego kryterium można otrzymać 10 dodatkowych punktów. 
Jesteśmy jeszcze na etapie ustaleń, jak będzie to wyglądało 
w przyszłym roku, ale na pewno projekty dotyczące wolonta-
riatu mogą liczyć na wsparcie w ramach programu. PO FIO 
to ważny instrument wsparcia, gdyż jest to 60 mln zł rocznie. 
Zależy nam na tym, aby wspierać projekty, zarówno te, które 
angażują wolontariuszy, jak i te dotyczące działań związa-
nych z rozwojem wolontariatu.

– A jakie będą inne programy czy konkursy grantowe?

– Działania związane z rozwojem wolontariatu będą pro-
mowane w ramach instrumentów wsparcia dla organizacji 
pozarządowych w różnych resortach. Na przykład Minister-
stwo Sportu i Turystyki czy Ministerstwo Edukacji Narodowej 
planują uwzględnienie w swoich konkursach grantowych dla 
organizacji pozarządowych premiowanie projektów związa-
nych z wolontariatem.

– Jakie działania przewidujecie w ramach obchodu ERW?

– Planowane są seminaria, konferencje, badania, publikacje, 
konkursy o bardzo różnym charakterze, od specjalistycznych, 
jak na przykład konferencje dotyczące wolontariatu europej-
skiego czy sportowego, po ogólnospołeczne, jak choćby Gala 
Wolontariatu. Zresztą wiele z tych działań jest już planowa-
nych wspólnie przez organizacje pozarządowe i ministerstwa. 
Będzie ich naprawdę sporo.

W tym miejscu chciałabym podkreślić, że MPiPS jako koordy-
nator nie tyle samodzielnie organizuje obchody ERW, co stara 
się pośredniczyć w kontakcie, wspierać i promować inicja-
tywy, które podejmują środowiska ze wszystkich sektorów. 
Oczywiście planujemy bezpośrednie przygotowanie kilku wy-
darzeń, lecz kwestie sprawnej koordynacji czy dbania o dobry 
przepływ informacji, o uwzględnienie wszystkich ważnych 
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W związku z tym, że w tym roku znowelizowano Ustawę 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planuje-
my również zorganizowanie seminarium lub konferencji po-
święconej regulacjom prawnym związanym z wolontariatem. 
Chcielibyśmy, aby to spotkanie było przyczynkiem do dyskusji 
na temat rozwiązań prawnych dotyczących wolontariatu 
w różnych państwach i impulsem do wyłonienia dobrych 
praktyk w tym zakresie. Myślimy też, aby zaangażować w tę 
konferencję kraje z Partnerstwa Wschodniego, a także te, 
które są na etapie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. 
Wiadomo, że każdy obszar Europy ma trochę inne tradycje 
aktywności społecznej, i taka wymiana doświadczeń byłaby 
niezwykle cenna.

Główny Urząd Statystyczny planuje też duże i nowoczesne 
badania dotyczące wolontariatu, a konkretnie „uczestnictwa 
ludności w pracy społecznej” w Polsce. Chcielibyśmy wy-
niki tych badań zaprezentować przed końcem ERW. Jest to 
bardzo ważne, tym bardziej że fragmentaryczność badań 
dotyczących wolontariatu była wskazywana przez naszych 
partnerów jako duży minus w rozwoju wolontariatu w naszym 
kraju. Oczywiste jest, że aby coś rozwijać, trzeba to poznać 
i zrozumieć. Badania GUS na pewno w tym pomogą.

– Czego pani oczekuje po ERW?

– Bardzo zależy nam, aby ERW był nie tylko trwającym 
12 miesięcy sezonem na wolontariat, ale przyczynkiem do 
stworzenia długotrwałej mody na aktywność społeczną wśród 
Polaków. Chciałabym, aby organizatorzy wolontariatu rozpo-
czynali 2012 r. z większymi kompetencjami, a pracodawcy 
patrzyli na doświadczenie wolontariackie jako cenny punkt 
w CV swoich aktualnych i przyszłych pracowników. Dlatego 
właśnie ważnym elementem planu na 2011 r. jest wskaza-
nie, co zostanie po ERW. Ten wątek był podnoszony podczas 
wszystkich dyskusji z naszymi partnerami. Ważne jest to, 
żeby z końcem 2011 r. wartości związane z wolontariatem 
utrwaliły się w świadomości społecznej i procentowały na 

przyszłość, żeby przynosiły trwałe rezultaty. Dlatego przy 
tworzeniu krajowych priorytetów bardzo braliśmy pod uwagę 
długofalowość efektów wszystkich podejmowanych działań.

Chcielibyśmy również, żeby ERW pokazał całemu społe-
czeństwu, że warto angażować się w coś więcej niż tylko we 
własne sprawy, że dzięki działaniom społecznym można się 
rozwijać i mieć z takiej pracy ogromną satysfakcję. Ostatnio 
z naszymi partnerami odbyliśmy mailową dyskusję doty-
czącą hasła ERW. Komisja Europejska przysłała propozycję 
tłumaczenia angielskiego sloganu Roku „Volunteer! Make 
a difference!” na język polski, która brzmiała – „Zostań wo-
lontariuszem! Zmieniaj świat”. Podczas dyskusji pojawiła 
się sugestia, żeby słowo „zostań” zamienić na słowo „bądź”, 
ponieważ zależy nam na tym, aby nie tylko zachęcić nowe 
osoby do angażowania się w wolontariat, ale żeby także te 
osoby, które teraz poświęcają swój czas na pracę społeczną, 
uświadomiły sobie, że są wolontariuszami. Istnieje w naszym 
kraju pewien paradoks – wielu wolontariuszy nie ma świa-
domości, że to, co robią, to wolontariat. Mam nadzieję, że 
po zakończeniu ERW takich paradoksów już nie będzie i że 
w Polsce będzie więcej zaangażowanych, świadomych warto-
ści swych działań wolontariuszy.

Aleksandra Piotrowska – absolwentka indologii, nauk 
społecznych i zarządzania projektami unijnymi na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz warsztatów praw człowieka dla 
studentów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W cza-
sach studenckich współzałożycielka koła naukowego Klub 
Miłośników Indii „Minakszi”. Pracowała jako wolontariusz-
ka w organizacjach pozarządowych oraz administracji 
publicznej. Nieobcy jest jej także wolontariat pracowniczy. 
W Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS pracuje od 
2006 r.

Tekst ukazał się w portalu ngo.pl 28 maja 2010 r. W związku 
z publikacją w EUlotce został zaktualizowany w drugiej połowie 
czerwca.
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Charakterystyczne dla Programu Europa dla Obywateli jest 
to, że największymi beneficjentami działań realizowanych 
w jego ramach mają być zwykli obywatele pochodzący z róż-
nych krajów europejskich. Założeniem Programu jest groma-
dzenie Europejczyków i zachęcanie ich do współpracy, dys-
kusji i refleksji dotyczących różnorodnych aspektów integracji 
europejskiej. Program Europa dla Obywateli adresowany jest 
przede wszystkim do lokalnych aktywistów (pracowników 
administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego), 
którzy rozumieją potrzeby społeczności lokalnej i potrafią 
najefektywniej odpowiadać na jej oczekiwania oraz angażo-
wać do działania jej członków.

Dotacje, które można pozyskać w ramach Programu, mają 
wspierać zarówno konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze 
ponadnarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego pracujących na poziomie euro-
pejskim. Dotacje na realizację projektów lub granty operacyj-
ne obliczane są w zależności od działania lub poddziałania 
według stawek ryczałtowych lub na podstawie szczegółowej 
prognozy budżetowej. W większości działań istnieje możli-
wość pozyskania prefinansowania (poza Poddziałaniem 1.1 
– Spotkania mieszkańców miast partnerskich).

Należy podkreślić, że działania współfinansowane w ramach 
Programu powinny odpowiadać jego celom ogólnym, szcze-
gółowym (określonym dla poszczególnych działań) oraz rocz-
nym priorytetom i zagadnieniom horyzontalnym.

W obrębie pięciu ogólnych priorytetów Programu: Aktywne 
obywatelstwo europejskie, Przyszłość Unii Europejskiej i jej 
wartości podstawowe, Dialog międzykulturowy, Jakość życia 
ludzi w Europie oraz Skutki polityki UE dla społeczeństw 
ustalane są corocznie specyficzne tematy koncentrujące uwa-
gę na aktualnych priorytetach Unii Europejskiej. Powinny one 
zostać uwzględnione w trakcie realizacji projektów współ-
finansowanych przez Komisję Europejską. I tak, inicjatywy 
realizowane w 2011 r. powinny w pewnym stopniu łączyć się 

europa jest Dla obywateli!

Program Europa dla Obywateli na lata 2007 – 2013 z budżetem wynoszącym 215 mln euro został uruchomiony w grudniu 
2006 roku decyzją Rady Unii Europejskiej po to, by pobudzać aktywność obywateli Europy i zaangażować ich w realizację 
wspólnych projektów.

anna samel, Punkt kontaktowy Programu euroPa dla oBywateli

m.in. z promowaniem wolontariatu oraz Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2011.

Byłoby wskazane, by wnioskodawcy w swoich projektach 
uwzględniali również europejskie zagadnienia horyzontalne, 
takie jak np. równość, różnorodność kulturowa czy solidar-
ność międzypokoleniowa. Wytyczne do pisania wniosków  
zawarte są w Przewodniku Programowym Europa dla Obywa-
teli, który znaleźć można na stronie instytucji odpowiedzial-
nej za wdrażanie Programu – Agencji Wykonawczej  
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA):  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship 

W zależności od działania lub poddziałania wnioskodawcami 
w Programie mogą być organizacje pozarządowe, władze 
lokalne, zespoły ekspertów, związki zawodowe, instytucje 
edukacyjne, sieci wolontariuszy, organizacje sportowe, samo-
rządy i komitety miast partnerskich, muzea, stowarzyszenia 
i in., działające na terenie 27 państw członkowskich UE, 
a także Albanii, Chorwacji oraz Macedonii.

Nabór wniosków, w zależności od działania lub poddziałania, 
prowadzony jest w różnych terminach – dla części działań 
obowiązują stałe terminy naborów, jednak nierzadko ogła-
szane są również dodatkowe lub specjalne nabory do innych 
działań.

Maksymalny czas trwania projektów to dla większości  
działań i poddziałań 12 miesięcy. Aktualny kalendarz 
naboru wniosków można znaleźć na stronie EACEA:  
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010 

StRUKtURA PROgRAmU
Program Europa dla Obywateli składa się z czterech działań 
umożliwiających realizację różnorodnych projektów angażują-
cych obywateli w proces integracji europejskiej.

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy
W ramach tego działania organy władz lokalnych i regio-
nalnych oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować 
o dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast stymu-
lujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy 
i rozwijające trwałe relacje między miastami/regionami i ich 
obywatelami.
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i Poddziałanie 1. Partnerstwo miast

1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich
1.2 Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich

Wysokość dotacji wyliczana jest na podstawie stałych stawek 
ryczałtowych, różnych dla każdego poddziałania. W spotka-
niach mieszkańców miast (1.1) musi uczestniczyć co naj-
mniej 25 uczestników zagranicznych pochodzących z miast 
partnerskich i najwyżej połowa z nich może reprezentować 
organy władz lokalnych. Tematyczne sieci miast partnerskich 
(1.2) mogą realizować organy władz lokalnych lub regio-
nalnych z co najmniej czterech państw członkowskich, zaś 
w trakcie trwania projektu (do 24 miesięcy) powinny zostać 
zorganizowane co najmniej trzy wydarzenia o wymiarze po-
nadnarodowym.

Poddziałanie 2. Projekty obywatelskie i środki wsparcia
2.1 Projekty obywatelskie
2.2 Środki wsparcia

Współfinansowanie projektów inicjowanych przez organy 
władz lokalnych i regionalnych lub organizacje pozarządowe, 
mających na celu zachęcanie obywateli do dyskusji na temat 
procesu integracji europejskiej i wyzwań współczesności 
(w ramach Poddziałania 2.1) oraz promujących ideę partner-
stwa miast i współpracy organów władz lokalnych na pozio-
mie europejskim (w ramach Poddziałania 2.2).

Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie zbilansowanej, 
szczegółowej prognozy budżetowej. Projekty obywatelskie 
(2.1) mają gromadzić co najmniej 200 uczestników pocho-
dzących z co najmniej pięciu państw, kwota dotacji może zaś 
pokryć maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych. Środki 
wsparcia (2.2) pokrywają 80% kosztów kwalifikowanych. 
Projekty w ramach tego poddziałania muszą obejmować co 
najmniej dwa państwa członkowskie.

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
To działanie umożliwia organizacjom społeczeństwa obywa-
telskiego pozyskiwanie grantów operacyjnych oraz dotacji 
na realizację przedsięwzięć prowadzonych na szczeblu 
europejskim i angażujących obywateli w debatę publiczną. 
Projekty finansowane w ramach tego działania mają wspierać 
współpracę trzeciego sektora w całej Europie w celu zapew-
nienia lepszej reprezentacji interesów obywateli na szczeblu 
ponadnarodowym.

Poddziałania 2.1 i 2.2 Wsparcie strukturalne dla zespołów 
ekspertów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Zespoły ekspertów i organizacje społeczeństwa obywatel-
skiego prowadzące działania na szczeblu europejskim mają 
możliwość pozyskania wsparcia strukturalnego, określanego 
jako „dotacje operacyjne” na działalność bieżącą. Dotacje te 
zapewniają wsparcie finansowe pokrywające część kosztów 
operacyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji zwykłych 
działań wybranej organizacji. Wsparcie to może zostać przy-
znane w zależności od pewnych kryteriów, w formie rocznej 
dotacji lub wieloletniego partnerstwa.

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla projektów inicjowanych przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Współfinansowane są konkretne przedsięwzięcia, realizowane 
we współpracy instytucji pochodzących z co najmniej dwóch 
państw członkowskich, których celem jest zapewnienie sze-
rokiemu gronu obywateli różnych państw europejskich możli-
wości do dyskusji, współpracy, wymiany dobrych praktyk czy 
tworzenia sieci w różnorodnych obszarach tematycznych.

Wsparcie finansowe udzielane jest na realizację projektów 
wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń itd. – dotacje obli-
czane na podstawie stałych stawek ryczałtowych) i projektów 
produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, materiały 
audiowizualne itd. – dotacje, pokrywające maksymalnie 60% 
kosztów kwalifikowanych, obliczane są na podstawie szcze-
gółowej prognozy budżetowej). Prowadzony jest jeden nabór 
w roku. Maksymalna kwota dotacji to 55 tys. euro.

Działanie 3: Razem dla Europy
Celem tego Działania jest upowszechnianie rezultatów pro-
jektów zrealizowanych w Programie. Ponadto w jego ramach 
organizowane są wydarzenia medialne promujące Program 
oraz przeprowadzane badania i sondaże opinii publicznej. 
Działania te nadzoruje bezpośrednio Komisja Europejska, 
dlatego nie ma w nim zastosowania konkursowa droga wybo-
ru projektów.

Działanie 4: Aktywna pamięć europejska
Współfinansowanie otrzymują projekty upamiętniające: miej-
sca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskie-
go. Inicjatywy prowadzone w ramach tego działania powinny 
umożliwiać spotkania i dyskusje międzypokoleniowe, po to 
by młodzi Europejczycy potrafili pielęgnować pamięć o histo-
rii i czerpać z niej naukę na przyszłość.

Wsparcie finansowe udzielane jest na realizację projektów 
wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń itd. – dotacje 
obliczane na podstawie stałych stawek ryczałtowych) i pro-
jektów produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, 
materiały audiowizualne itd. – dotacje, pokrywające maksy-
malnie 60% kosztów kwalifikowanych, obliczane są na pod-
stawie szczegółowej prognozy budżetowej). Prowadzony jest 
jeden nabór w roku. Maksymalna kwota dotacji to 55 tys. 
euro.

fUNKcJONOWANIE PROgRAmU
Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu na pozio-
mie wspólnotowym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Strona interneto-
wa Programu: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

W krajach członkowskich za promocję Programu odpowiada-
ją Punkty Kontaktowe Europa dla Obywateli, które informują 
potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania 
dotacji, organizują bezpłatne szkolenia informacyjne, poma-
gają w poszukiwaniu partnerów zagranicznych oraz prowadzą 
nieodpłatne konsultacje dotyczące wypełniania wniosków.
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Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
tel.: +22 44 76 125
faks: +22 44 76 152
e-mail: edo@iam.pl
strona: www.europadlaobywateli.pl

szukając pomysłu na projekt, warto dowiedzieć się, ja-
kiego rodzaju projekty zostały wybrane podczas poprzed-
nich naborów. zachęcamy do zapoznania się z publikacja-
mi Punktu kontaktowego europa dla obywateli – katalogi 
dobrych praktyk polskich beneficjentów można pobrać ze 
strony: www.europadlaobywateli.pl. Pomysły na działania 
można również czerpać z publikacji komisji europejskiej 
– corocznie wydawany jest katalog projektów (do pobra-
nia ze strony: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship), 
które w uznaniu za innowacyjność i osiągnięte re-
zultaty uzyskały złotą gwiazdę – europejską nagrodę 
przyznawaną najlepszym inicjatywom realizowanym 
w ramach Programu. warto zajrzeć również na stronę: 
www.ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve. eVe to 
internetowa platforma gromadząca przykłady udanych 
projektów realizowanych w ramach różnorodnych progra-
mów europejskich (w tym Programu europa dla obywateli) 
we wszystkich państwach członkowskich ue.

elektroniczne formularze wniosków (zamieszczone na 
stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship) publiko-
wane są wyłącznie w językach: francuskim, angielskim, 
niemieckim, mimo że wniosek można wypełnić w języku 
polskim (w językach angielskim, francuskim lub niemie-
ckim należy przedstawić wyłącznie krótki opis realizo-
wanego przedsięwzięcia). warto jednak pamiętać, że 
wniosek w języku polskim będzie tłumaczony przez osobę, 
która nie zna realiów danej społeczności lokalnej i może 
nie przekazać w pełni idei projektu zawartej we wniosku. 
dlatego zachęcamy do wypełniania formularza w języku 
obcym, odsuwając na bok puryzm językowy.

zagranicznych partnerów do realizacji projektu można 
poszukiwać na kilka różnych sposobów – za pośredni-
ctwem wspomnianej wcześniej platformy eVe (wówczas 
pozyskujemy dane kontaktowe organizacji/ instytucji, 
posiadających już doświadczenie w realizacji projektów 
współfinansowanych z Programu europa dla obywateli 
i innych) lub poprzez platformę sieci miast partnerskich 
european town twinning (www.twinning.org), na której 
miasta poszukujące partnerów mogą zamieszczać swo-
je ogłoszenia. warto korzystać również z newslettera 

programu eurodesk (subskrypcja za pośrednictwem 
strony: www.eurodesk.pl), w którym zamieszczane są 
informacje o organizacjach/ instytucjach poszukujących 
partnerów do różnorodnych programów europejskich. 
na stronie polskiego Punktu kontaktowego europa dla 
obywateli (www.europadlaobywateli.pl) zamieszcza-
ne są aktualne ogłoszenia wnioskodawców z innych 
krajów europejskich, pozyskiwane od pozostałych 
krajowych Punktów kontaktowych. Ponadto niektóre 
z Punktów stworzyły specjalne platformy poszukiwania 
partnerów, na które również warto zajrzeć (słoweń-
ska platforma: www.partners.mojforum.si węgierska: 
http://english.tpf.hu/pages/partner).

warto podkreślić, że komisja europejska szczególnie do-
cenia te projekty, które zapewniają Programowi europa 
dla obywateli rozpoznawalność na poziomie europejskim. 
należy więc zadbać o wypromowanie projektu i jego 
rezultatów w mediach lokalnych, regionalnych, ogólno-
krajowych i europejskich oraz zachęcać partnerów do 
umieszczania informacji o projekcie na swoich stronach 
internetowych.

zazwyczaj największą bolączkę polskich beneficjentów 
stanowi pozyskanie wkładu własnego (warto przypomnieć, 
że przy dotacjach obliczanych na podstawie stawek ry-
czałtowych wkład własny nie został określony, w innych 
przypadkach stanowi zazwyczaj 40% kosztów kwalifi-
kowanych). Przy realizacji spotkań miast partnerskich 
organy samorządu lokalnego brakujące środki finansowe 
pokrywają zazwyczaj z własnego budżetu. jednak organi-
zacje pozarządowe posiadające ograniczone możliwości 
finansowe są zmuszone do poszukiwania innych źródeł 
finansowania. należy pamiętać, że wkład własny musi 
pochodzić z innego źródła niż programy unii europejskiej. 
mogą to być np. publiczne dotacje celowe, sponsoring lub 
granty pozyskane w innych programach (finansowanych 
nie z budżetu ue), np.: Program operacyjny fundusz inicja-
tyw obywatelskich, fundusz wyszehradzki, fundusz trust, 
programy dotacyjne fundacji Batorego, programy granto-
we Banku światowego, programy Polsko-amerykańskiej 
fundacji wolności, fundacji konrada adenauera i innych.

praktyczne wskazówki dla wnioskodawców:

Działalność Punktu Kontaktowego finansowana jest ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisji  
Europejskiej. Punkt Kontaktowy prowadzony jest w ramach struktury 
organizacyjnej Instytutu Adama Mickiewicza.
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– Rozległe kontakty zagraniczne Tarnowa Podgórnego są 
efektem spójnej strategii rozwoju gminy czy też starań wójta 
lub poszczególnych pracowników?
– W rzeczywistości inicjatywy nawiązywania kontaktów mię-
dzynarodowych z innymi gminami wychodziły bardzo często 
od naszych lokalnych działaczy – przedstawicieli różnorodnych 
lokalnych stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.

– Co jest dla Pani jako koordynatorki przedsięwzięcia naj-
większym sukcesem projektu?
– Najbardziej mnie cieszy, że w projekcie wzięły udział nie 
tylko nasze gminy partnerskie, z którymi współpracujemy od 
wielu lat, ale również partnerzy naszych partnerów, co znacz-
nie poszerzyło spektrum dyskusji, a dla nas stało się okazją 
do nawiązania nowych kontaktów. Jednym z rezultatów 
projektu było podpisanie nowej umowy partnerskiej z włoską 
gminą, z którą Tarnowo współpracuje dopiero od niedawna.

– Co stanowiło trudność w realizacji projektu? O czym 
powinni pamiętać inni beneficjenci programu Europa dla 
Obywateli?
– Współpraca z zagranicznymi partnerami wymaga czasu, 
dlatego nie można odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę 
i należy odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania. Dla 
nas trudnością był krótki czas dzielący moment przyznania 
dotacji od rozpoczęcia konferencji. W tak krótkim okresie 
trudno było ustalić składy delegacji, szczególnie że uczestni-
kami byli nie tylko przedstawiciele administracji samorządo-
wej, ale również nauczyciele czy dyrektorzy szkół.

– Jak przebiegał kontakt z Agencją Wykonawczą (instytucja 
odpowiedzialna za wdrożenie Programu na poziomie wspól-
notowym)? Nasi beneficjenci często narzekają na długi czas 
oczekiwania na decyzję lub odpowiedź ze strony Agencji.

DObRE PRAKtYKI W PROgRAmIE 
EUROPA DlA ObYWAtElI
projekty zrealizowane przez polskich beneficjentów

Działanie 1, Poddziałanie 1.2 
Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne – grant z 2008 r.

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, dzięki pieniądzom 
pozyskanym w ramach Programu Europa dla Obywateli 
(8,32 tys. euro, co stanowiło ok. 56% całego budżetu pro-
jektu) zorganizował międzynarodową konferencję na temat 
partnerstwa w edukacji. Partnerami zagranicznymi były 
gminy: Cologno al Serio i Rosate (Włochy), Czeskie Skalice 
(Czechy), Livani (Łotwa), Noordenveld (Holandia), Soleczniki 
i Ukmerge (Litwa). Podczas trzydniowej konferencji (30 maja 
– 1 czerwca 2008 r.) uczestnicy (troje przedstawicieli władz 
lokalnych oraz czworo przedstawicieli sektora edukacji z każ-
dej gminy) dyskutowali na temat możliwości prowadzenia 
efektywnej edukacji i kształtowania u młodych ludzi aktyw-
nych postaw obywatelskich, dzięki współpracy zagranicznej 
i wykorzystaniu grantów oferowanych przez Unię Europejską.

Jednym z najważniejszych elementów konferencji była pre-
zentacja projektów edukacyjnych realizowanych w każdej 
z uczestniczących w projekcie gmin, która posłużyła wy-
mianie dobrych praktyk. Rezultaty dyskusji zostały opisane 
i przedstawione w publikacji pokonferencyjnej oraz na stronie 
internetowej projektu: www.tarnowo-podgorne.pl Jednak 
najistotniejszym rezultatem było nawiązanie współpracy mię-
dzy biorącymi udział w projekcie nauczycielami i dyrektorami 
szkół. Uczniowie znajdujących się na terenie gminy Tarnowo 
Podgórne szkół podstawowych oraz gimnazjum w roku szkol-
nym 2008/2009 nawiązali kontakty z uczniami szkół: Gimna-
zjum im. Śniadeckiego w Solecznikach (Litwa), szkołą Gribby 
Gärd w Täby (Szwecja), szkołą w Noordenveld (Holandia). 
Współpraca zaowocowała kilkudniową wizytą uczniów szkół 
polskich w Szwecji (Szwedzi nie brali udziału w konferencji, 
ale w tym samym czasie wizytowali Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym i wyrazili chęć włączenia się do projektu) oraz 
Holendrów w Polsce, i w dalszym ciągu jest rozwijana.

Rozmowa z Justyną Krynicką, pracowniczką Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne

– Proszę opisać początki realizacji projektu. Co stanowiło 
źródło pomysłu i bezpośredni bodziec do jego realizacji?
– Inicjatywa wyszła w dużej mierze od pracowników sektora 
edukacji z terenu gminy Tarnowo Podgórne. Nasi nauczyciele 
byli zainteresowani nawiązaniem współpracy zagranicznej 
między szkołami i prowadzeniem międzynarodowych wymian 
młodzieżowych. Z drugiej strony Urząd Gminy od wielu lat 
pielęgnuje współpracę partnerską z kilkoma zagranicznymi 
gminami. Postanowiliśmy połączyć obie rzeczy i tak powstał 
pomysł na organizację kilkudniowej konferencji zagranicznej 
dotyczącej partnerstwa w edukacji.

Zwiedzanie Sztokholmu w ramach projektu Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne
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zostaną opublikowanie na stronie internetowej projektu: 
www.samorzaduczniowski.pl

Relacja jednego z uczestników z warsztatu zorganizowanego 
w Cieszynie, Bartosza Mazurka, opublikowana na blogu 
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie 
(http://szkolawedlugblondynow.blogspot.com)

Kilka słów o europejskich warsztatach młodych liderów 
w Cieszynie, w których brałem udział od 4 do 6 marca. Po-
nieważ z Chełma do Cieszyna najłatwiej dojechać przez War-
szawę, już w środę wsiadłem w pociąg do stolicy, aby w Dęb-
linie skręcić w stronę Siedlec i tak dwie godziny później 
dotrzeć na miejsce. W czwartek już wszystko było po myśli 
organizatorów i PKP nie było żadnej niespodzianki. Po 16.00 
dotarliśmy do ośrodka „Fundacja” w polskiej części Cieszyna. 
Rozpoczynająca warsztaty przemowa Panów M. i A.  
[Michała Tragarza i Adama Markuszewskiego – koordynato-
rów projektu – A.S.] ku mojemu zaskoczeniu dała mi moż-
ność odkrycia, że mój angielski jest komunikatywny i potrafię 
się porozumieć niemal w 100%. Niestety czeski angielski nie 
był już tak zrozumiały. Zajęcia integracyjne bardzo ciekawe. 
Słowacy zorganizowali nawet własną dodatkową edycję. 
W piątek zasadnicza część warsztatów, czyli teoria i praktyka 
dotycząca projektów. Teoria jak wiadomo należy do rzeczy 
nudnych, ale przy budowie wieży ze słomek bez porozumie-
wania się ze współbudowniczymi nie można było narzekać 
na nudę. Część praktyczna to wykorzystanie Strefy Schengen 
i odkrywanie zabytków obu Cieszynów. W tej grze terenowej 
zaskoczyła nas zima i wróciliśmy niczym bałwany. W sobotę 
odbyła się prezentacja działań wszystkich pięciu grup tema-
tycznych (czas wolny, historia i kultura, młodzi ludzie, eko-
logia, stosunki transgraniczne Cieszyna) i grupowe zdjęcie. 
A w pociągu szerokie omówienie tych trzech dni, kiedy było 
tak ciekawie, że aż czas przyspieszył.

– Dla nas kontakt z Agencją nie stanowił żadnego problemu. 
Nam również zależało na otrzymaniu decyzji o przyznaniu 
dotacji w możliwie jak najszybszym czasie i udało się to zała-
twić. Pracownicy Agencji odpisywali nam na e-maile jeszcze 
tego samego dnia.

– Gmina Tarnowo Podgórne jest dwukrotnym beneficjentem 
Programu Europa dla Obywateli. Co skłoniło Państwa do 
ubiegania się o dotacje w ramach tego Programu? Co stano-
wi jego największą wartość?
– Program Europa dla Obywateli jest niezwykle łatwym i sku-
tecznym narzędziem pozyskiwania pieniędzy na realizację 
przedsięwzięć międzynarodowych. Przygotowanie wniosku do 
Programu nie jest problemem w porównaniu z aplikowaniem 
o pieniądze z unijnych funduszy strukturalnych. Największą 
wartością Programu jest to, że daje on możliwość nawiązania 
bezpośrednich kontaktów i prowadzenia prywatnych rozmów 
z ludźmi pochodzącymi z innych krajów, którzy mają inne do-
świadczenia i inne poglądy. Jest to o tyle cenne, że nierzadko 
takie dyskusje otwierają nam oczy na wiele spraw i poszerza-
ją spektrum widzenia.

Działanie 2, Poddziałanie 3 
Wsparcie dla projektów inicjowanych  
przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej – grant z 2009 r.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach reali-
zacji międzynarodowego projektu „European School Activists 
Meeting” zorganizowała dwa międzynarodowe trzydnio-
we warsztaty młodych liderów w Cieszynie i Augustowie, 
w których łącznie wzięło udział 200 uczniów szkół średnich 
z Czech, Litwy, Polski i Słowacji. Projekt otrzymał dotację na 
projekty imprez w wysokości 19 822 tys. euro.

Celem projektu było zorganizowanie międzynarodowych 
warsztatów dla młodych ludzi, które rozwijałyby umiejętno-
ści liderskie oraz kompetencje z zakresu planowania i re-
alizacji projektów młodzieżowych. Projekt realizowany był 
w partnerstwie z organizacją Gemini o.s. z Pragi (Czechy), 
Gimnazjum z Medzilaborców (Słowacja) oraz Szkołą Średnią 
im. Szymona Konarskiego w Wilnie (Litwa). W trakcie każ-
dego z dwóch zorganizowanych wiosną 2010 r. warsztatów, 
50 uczniów polskich oraz 50 uczniów zagranicznych brało 
udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych 
trenerów oraz poznawało potrzeby społeczności lokalnych 
w Cieszynie i Augustowie. Młodzież w międzynarodowych 
grupach uczestniczyła w grach miejskich, w trakcie których 
prowadziła rozmowy z mieszkańcami obu miast, odwiedzała 
instytucje, odkrywała miejsca o znaczeniu historycznym oraz 
zakątki znane tylko mieszkańcom.

Rezultatem projektu są materiały audiowizualne: reportaże, 
zdjęcia, wywiady i prezentacje multimedialne, które stano-
wiąc swoistą diagnozę potrzeb obu miast, umożliwiły uczest-
nikom zaplanowanie lokalnych projektów młodzieżowych 
(być może zostaną wykorzystane w przyszłości przez władze 
samorządowe Cieszyna i Augustowa). Wyniki prac uczniów 

Warsztaty w Augustowie w ramach projektu Fundacji  
Centrum Edukacji Obywatelskiej
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W maju, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wzięłam udział w konferencji w Belgradzie dotyczącej rozwoju serbskiego 
społeczeństwa obywatelskiego. Było to trochę jak podróż w czasie. Serbia jest „kandydatką na kandydatkę” na członka Unii 
Europejskiej. Dylematy, z jakimi mierzą się tamtejsze organizacje, mające już dzisiaj dostęp do różnego rodzaju wsparcia 
wspólnotowego, przypominają nieco nasze z przeszłości, ale także i obecne. Serbowie mają za sobą pierwsze sukcesy, ale 
i pierwsze rozczarowania.

anna mazgal, ogólnoPolska federacja organizacji Pozarządowych i euroPejska sieć stowarzyszeń krajowych

POtRZEbY I WSPARcIE
Konferencja „Elements for sustainability of the civil socie-
ty sector – Networking and representations” (Elementy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju sektora obywatelskiego – 
sieciowanie i reprezentacje) zorganizowana została przez 
jednostkę Pomoc Techniczna i Wymiana Informacji (TAIEX, 
www.ec.europa.eu/enlargement/taiex) istniejącą przy Dy-
rekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia. Do 
takich m.in. działań służy program People 2 People (P2P 
Programme), którego celem jest zapewnienie organizacjom 
z krajów kandydatów i potencjalnych kandydatów na człon-
ków UE możliwości zdobywania wiedzy na temat Unii i przy-
gotowanie do akcesji za pomocą organizacji wizyt w insty-
tucjach europejskich, spotkań, współpracy oraz sieciowania 
regionalnego i lokalnego.

Organizacje serbskie same wybrały jako temat konferencji 
sieciowanie i reprezentację. Wspólne działania z organizacja-
mi z Bałkanów Zachodnich i innych krajów europejskich są 
dla nich szansą na zdobycie know-how. Dzięki takiej współ-
pracy mogą one również ubiegać się o granty unijne, co przy-
bliża je do strumienia pieniędzy wspólnotowych.

SIEcIOWANIE W REgIONIE
Bałkany Zachodnie to bardziej polityczne niż geograficzne 
określenie grupy państw, składającej się z Chorwacji, Bośni 
i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Albanii i Macedonii, uży-
wane przez instytucje unijne. Oprócz dawnej przynależności 
części z nich do Jugosławii, kraje te mają ze sobą wiele 
wspólnego.

Organizacje z regionu współpracują między sobą i wymieniają 
się informacjami i doświadczeniem. Jednym z efektów tej 
współpracy jest Bałkańska Sieć na rzecz Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego (Balkan Civil Society Development Ne-
twork – BCSDN, www.balkancsd.net). Wizją tej Sieci jest har-
monia i prosperity organizacji bałkańskich. Cel ten starają się 
osiągnąć przede wszystkim za pomocą budowania potencjału 
organizacji i promowania lokalnych dobrych praktyk. Według 
dyrektor generalnej BCSDN Tanji Hafner Ademi importowanie 
dobrych praktyk z innych kontekstów nie ma sensu, jeśli nie 
są one adaptowane do lokalnych warunków. Sieć zajmuje 
się komunikacją, koordynacją i promocją, pełni też rolę think 
tanku. Przygotowała m.in. raport „Sukcesy i porażki polityki 

przedakcesyjnej UE”. Comiesięczny newsletter BCSDN pełen 
jest informacji o aktywności organizacji, postępach w procesie 
przedakcesyjnym czy informacji o grantach.

ZNANE PROblEmY
Oprócz udanych inicjatyw, które wymagają wkładu licznych 
organizacji i pracy wielu osób, na co dzień Serbom towa-
rzyszą znane i nam problemy. Organizacje pokładają duże 
nadzieje w powstającej właśnie rządowej komórce ds. współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi.
Z drugiej strony reprezentacja krajowa sektora przechodzi 
swego rodzaju kryzys tożsamości, który spowodował przefor-
mułowanie celów i metod działania serbskiego „parasola”. 
W kuluarach przedstawiciele poszczególnych organizacji są 
rozczarowani federacją, która nie spełniła oczekiwań, jeśli 
chodzi o skuteczność. Zaproszeni przedstawiciele organizacji 
europejskich podpowiadają, że rządowa komórka może być 
dobrym punktem kontaktowym, jednak jednocześnie może 
w niebezpieczny sposób zdominować komunikację organiza-
cji z rządem. Organizacje potrzebują sprawnej reprezentacji: 
takiej, która nie da się zbyć i która będzie mówić jednym 
głosem. Ileż starań można zniweczyć, nastawiając organiza-
cje przeciwko sobie.

Pieniądze z Unii Europejskiej to – jak chyba wszędzie – bło-
gosławieństwo i przekleństwo. Organizacje bazują na pracy 
swoich członków, a jednocześnie mają apetyt na realizację 
projektów z funduszy unijnych. Często nie są jednak w stanie 
zapewnić sobie realnych perspektyw na wniesienie do projek-
tu dziesięcioprocentowego wkładu własnego. Obecni na kon-
ferencji przedstawiciele sieci europejskich (włączając piszącą 
te słowa) z dużą przykrością potwierdzili, że wraz z wstąpie-
niem do Unii tego rodzaju problemy się nie kończą.

Współpraca międzynarodowa z organizacjami z krajów Unii 
nie zawsze kończy się dobrze. Wśród serbskich NGO-sów 
krążą historie o nieuczciwych partnerach – pewna organi-
zacja wiele miesięcy spłaca dotację za włoskiego partnera, 
który po otrzymaniu przelewu „rozpłynął się”. Czy można 
stworzyć „czarną listę” nieuczciwych? Serbowie czują się 
bezsilni, zwłaszcza gdy nie ma kogo zapytać o referencje. 
Nam, gościom, jest zwyczajnie wstyd i przykro, że organiza-
cje, którym i tak jest bardzo trudno, znają naszych kolegów 
od tak złej strony.
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Iz bałkanów Do wyszehraDu

Z punktu widzenia regionalnego mamy czego się uczyć od 
sieci bałkańskiej. W naszym regionie mamy spore możliwości 
sieciowania z organizacjami z Czech, Słowacji i Węgier, m.in. 
dzięki wsparciu finansowemu z Międzynarodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego. Jednak wymiana, a tym bardziej skoordy-
nowane działania przebiegają niemrawo. Wbrew pozorom, są 
konkretne interesy do obrony – organizacje z krajów regionu 
znajdują się w szczególnej pozycji. Z jednej strony nie są już 
w „inkubatorze” przedakcesyjnym, z drugiej zaś nie mają 
jeszcze takiego potencjału ani trwałości, jak organizacje 
ze „starych” krajów członkowskich UE. Mogłyby starać się 
zatem wspólnie lepiej zabezpieczać swoje interesy zarówno 
w sektorze europejskim, jak i poza nim. Ogólnopolska Fe-
deracja Organizacji Pozarządowych we współpracy z czeską 
Fundacją Forum 2000 (www.forum2000.cz) od dwóch lat 
podejmuje działania mające na celu większą integrację orga-
nizacji z krajów wyszehradzkich, jednak zanosi się na to, że 
proces będzie długotrwały.

Anna Mazgal – ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organi-
zacji Pozarządowych i przewodnicząca Europejskiej Sieci 
Stowarzyszeń Krajowych z ramienia OFOP. Stale współpra-
cuje z portalami: ngo.pl i „Kultura Liberalna”.

Tak w regionie, jak i w kraju, organizacje coraz bardziej prze-
konują się, jaką wartością jest sieciowanie i współpraca. Nie 
wszyscy jednak zdają sobie sprawę, jak ta współpraca jest 
w rzeczywistości trudna. Paradoksalnie czasem najbardziej 
szkodzą jej pieniądze – NGO-sy zaczynają wchodzić w koa-
licje, bo w ten sposób mogą zdobyć pieniądze. O nieproduk-
tywności takiego myślenia boleśnie przekonują się sponsorzy. 
Jak przyznała na konferencji Jadranka Jelincic, dyrektor gene-
ralna Fund for an Open Society (fundusz na rzecz otwartego 
społeczeństwa), jej fundusz rozdał wiele grantów, zanim osta-
tecznie przekonał się, że tylko te koalicje, które rzeczywiście 
łączy wspólny interes, mają żywot dłuższy niż umowa o finan-
sowanie projektu. Ta prawidłowość jest realna i u nas, dlatego 
pamiętać o tym powinni wszyscy zainteresowani współpracą.
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WIElKI SKOK
Rok temu w lipcu, w Brukseli, po raz pierwszy odbyło się 
spotkanie poświęcone stworzeniu Europejskiej Sieci Stowa-
rzyszeń Krajowych (European Network of National Associa-
tions, ENNA). Wcześniej przedstawiciele organizacji zaanga-
żowanych w projekt mieli okazję snuć  plany, spotykając się 
na różnych europejskich konferencjach czy przy okazji innych 
projektów. Brukselskie spotkanie było znamienne jeszcze 
z jednego powodu. Pisząca te słowa, tuż po wylądowaniu 
w Brukseli, odebrała telefon z informacją, że Komisja Euro-
pejska przyznała dotację na projekt stworzenia Sieci złożony 
przez OFOP. Wielomiesięczne dyskusje o jej kształcie wresz-
cie przekształciły się w rozmowę o konkretach. Nagle stało 
się jasne, że w tę nieistniejącą jeszcze formalnie strukturę 
wierzą nie tylko zaangażowani w projekt ludzie, ale i naj-
ważniejsza instytucja wspólnotowa. Następne, założycielskie 
spotkanie Sieci odbyło się w Warszawie w listopadzie. Przy-
mierze zostało przypieczętowane.

Jak udało się sprawić, żeby kilkanaście organizacji z krajów 
tak różnych, jak: Norwegia, Cypr, Estonia czy Portugalia za-
częło harmonijnie współpracować? Widzę kilka czynników. 
Najważniejszy to ten, że wszystkie zaangażowane w proces 
federacje widziały potrzebę istnienia takiej struktury. Niektóre 
z nich, jak „parasole” brytyjskie, od wielu lat są członkami 
innych organizacji czy sieci działających na poziomie unij-
nym. Mimo dużego zaangażowania w działania, a nierzadko 
wpompowanych dużych pieniędzy, trudno był dostrzec w ich 
działalności rezultaty, o jakie zabiega ENNA. Nasza Sieć 
Stowarzyszeń Krajowych ma za zadanie po pierwsze, repre-
zentować nie tylko siebie, ale przede wszystkim zrzeszonych 
poprzez federacje obywateli, po drugie, dzięki współpracy 
i wymianie doświadczeń ulepszać warunki aktywności oby-
watelskiej w swoich krajach.

Niezwykle istotne jest również, że wśród federacji znalazło się 
kilka takich, których przedstawiciele spędzali długie godziny 

ZARZUcANIE EUROPEJSKIEJ SIEcI

Majowe Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych było okazją do spojrzenia wstecz na ostatni 
rok działalności międzynarodowej OFOP. Aktywność ta upłynęła pod znakiem zaangażowania w tworzenie Europejskiej 
Sieci Stowarzyszeń Krajowych1. Czy przedsięwzięcie odniosło sukces? Mamy mnóstwo planów na przyszłość.

anna mazgal, ogólnoPolska federacja organizacji Pozarządowych i euroPejska sieć stowarzyszeń krajowych

na dyskusjach, tworzeniu kolejnych wersji dokumentów 
i podróżowaniu na robocze spotkania, by każdy kolejny zjazd 
sieci ENNA był postępem w stosunku do poprzedniego. Nad 
wizją, misją i obszarami rzecznictwa Sieci pracowali przed-
stawiciele: niemieckiej federacji BBE, szkockiej SCVO, estoń-
skiej NENO. Olbrzymiego wsparcia w postaci wielogodzinnej 
pracy, koordynacji oraz funduszy na brukselskie spotkanie 
dostarczyła angielska organizacja parasolowa – NCVO. Na 
powstanie sieci ENNA złożyła się także praca nad koncepcją 
i wizją wielu osób zaangażowanych w działalność OFOP.

DynaMiczna równowaga
Od czasu spotkania w Brukseli lista organizacji zaintereso-
wanych udziałem w projekcie ENNA wzrosła z kilkunastu 
do dwudziestu. Oprócz pozyskanego przez OFOP grantu 
z Komisji Europejskiej (w ramach Programu Europa dla 
Obywateli) umożliwiającego dwa kolejne spotkania, NCVO 
zdobyło na rzecz Sieci kolejne dwa. Grant trzyletni umożliwi 
znalezienie siedziby i utworzenie sekretariatu, organizację 
walnych spotkań czy przeprowadzenie formalnej rejestracji. 
Drugi związany jest z projektem innowacyjnym „Partycypacja 
na rzecz zmian”, o którym piszemy na stronie XXIV. Obecnie 
są już widoki na kolejny projekt, tym razem angażujący tych 
członków Sieci, którzy zainteresowani są kwestiami ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Wkraczanie organizacji w wiek dojrzewania można poznać 
również po liczbie pytań rozpoczynających się od „a co, je-
śli…”. Jednym z bardziej istotnych, jest: „a co, jeśli w danym 
kraju nie istnieje federacja krajowa, ale udział w pracach 
sieci ENNA chce brać inna organizacja?”. Tak jest np. w Sło-
wenii, gdzie funkcję rzeczniczą i reprezentacji sektora pełni 
de facto Centrum Informacji, Współpracy i Rozwoju NGOs 
(CNVOS), bardzo aktywny partner sieci ENNA od jej powsta-
nia. Nie można przecież zmusić organizacji w danym kraju, 
by założyły federację. Organizacje w rodzaju Centrum będą 
miały w naszej Sieci status członka wspierającego, ponieważ 
mandat poszczególnych federacji pochodzący od ich człon-
ków został uznany za najważniejszą cechę struktury.

PROgRAm
Wiadomo że nawet najlepiej funkcjonująca struktura nie ma 
racji bytu, jeśli nie służy do generowania istotnego przekazu. 
Marcowe spotkanie w Londynie poświęcone było również 
i temu, co za pomocą Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Kra-
jowych chcemy przekazać światu. Dodatkowo partnerzy 
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PRZYPISY
1 O formowaniu się Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Krajowych pisaliśmy w artykułach „Eksperyment na orbicie Europy”  
(EUlotka nr 6 [29]) oraz „Europa silnych organizacji” (nr 7 [30]).

wykorzystują każdą możliwość, by poznać warunki funkcjono-
wania i dobre praktyki w innych krajach. Gospodarz spotkania 
NCVO zaprezentował swoje doświadczenie i dorobek w obsza-
rach: zarządzanie członkostwem, zrównoważone finansowanie 
organizacji, obsługa Kompaktu (porozumienie rządu z trzecim 
sektorem w Wielkiej Brytanii ustanawiające ramy współpracy 
państwo – organizacje pozarządowe), kampanie i rzecznictwo 
oraz foresight (metodologia oceny współczesnych trendów 
pod kątem ich wpływu na przyszłość). Odbyła się też dyskusja 
na temat roli federacji krajowych w łączeniu poziomów kra-
jowego ze wspólnotowym. Polskie i estońskie dobre praktyki 
posłużyły do rozważań nad rzecznictwem.

Wspólna agenda rzecznicza była nie mniej ważna, zwłaszcza 
w obliczu trwających rozmów nad rozwiązaniami i narzędzia-
mi usprawniającymi dostęp obywateli do unijnego procesu 
decyzyjnego. Partnerzy omówili stanowisko, jakie ENNA 
upubliczniła w odpowiedzi na konsultacje społeczne dotyczą-
ce funduszy UE prowadzone przez Unię pod koniec zeszłego 
roku. Dyskutowano też nad praktycznymi konsekwencjami 
artykułu 11. Traktatu Lizbońskiego, który wprowadza moż-
liwość przedkładania przez obywateli Unii propozycji zmian 
prawnych na poziomie UE (tzw. inicjatywa obywatelska). 
Zgodzono się, że Sieć powinna przyjąć stanowisko dotyczące 
szerszych mechanizmów konsultacji i partycypacji. W tym 
duchu dyskutowano o potrzebie „kompaktu wspólnotowego” 
– swoistej umowy społecznej między obywatelami a instytu-
cjami UE. Tematów jest aż nadto i w każdym z nich ENNA 
może mieć nie tylko głos, ale i strategię podpowiadającą 
rozwiązania oparte na dobrych praktykach wszystkich krajów 
członkowskich Sieci.

spojrzenie w przyszłość
Miesiące wakacyjne wypełnione będą pracą nad stanowiska-
mi, materiałami programowymi i dokumentami wewnętrz-
nymi sieci ENNA. Wkrótce ogłoszony zostanie też nabór na 
stanowisko Network Officer: osoby koordynującej działania 
Sieci i ułatwiającej pracę członkom jej grupy sterującej. We 
wrześniu odbędzie się walne zebranie członków, podczas 
którego m.in. ostatecznie zatwierdzony zostanie statut.

Jesienią ENNA będzie się mogła pochwalić postępami 
w działaniach rzeczniczych. Należy się spodziewać, że dzięki 
obudowie infrastrukturalnej nasze działania nabiorą jeszcze 
większego przyspieszenia, a co za tym idzie, zwiększy się 
rozpoznawalność Sieci.

Patrząc na to, co do tej pory osiągnęliśmy, oraz spoglądając 
w przyszłość, widzimy, że ENNA jest tym, czym jest dzięki 
intensywnej pracy tworzących ją organizacji, ale i dzięki 
szczęśliwym splotom okoliczności. Czy ta szczęśliwa ko-
niunktura się utrzyma, zależy w dużej mierze od wytrwałości 
członków. ENNA ma już bacznych, nie zawsze przyjaźnie 
nastawionych obserwatorów w postaci innych ponadnarodo-
wych organizacji europejskich, i jest to pewien probierz tego, 
jak bardzo serio jest traktowana.

Z teorii wynika, że po okresie radosnego zjednoczenia wokół 
wspólnych celów przychodzi czas ujawniania się różnic i od-
miennych wartości. Czy przejście tego nieuniknionego etapu 
wzmocni i skonsoliduje Sieć? Będzie to test na to, jak silne 
jest ideowe spoiwo, które połączyło jej członków w ciągu 
minionego roku.
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Projekt rozpoczął się w maju 2010 r. dwudniowym spotka-
niem w Berlinie (Niemcy). Do udziału organizatorzy zaprosili 
około 20 osób z pięciu krajów partnerstwa, które mają do-
świadczenie w pracy w organizacjach infrastrukturalnych. 
Ich zadaniem będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
dotyczącym sektorów pozarządowych w naszych krajach ze 
wszystkimi zainteresowanymi osobami.

Podczas spotkania zaproszeni aktywiści zostali zaznajomieni 
z zasadami mentoringu, jaki będą prowadzić. A w zasadzie 
e-mentoringu – ponieważ na odległość, za pomocą internetu, 
wspierać będą zainteresowanych wymianą wiedzy i doświad-
czeń działaczy z sektora pozarządowego w Europie.

KWEStIA chEmII
Mentoring jest szczególnym rodzajem doradztwa, które wy-
kracza poza wspólne rozwiązywanie problemów. Istotnymi 
jego aspektami są: relacja między mentorem i osobą szuka-
jącą wsparcia, zaufanie oraz czas. Długoterminowa relacja 
pozwala dotrzeć do źródła problemu, które może znajdować 
się gdzie indziej, niż się początkowo zakładało. W związku 
z tym mentoring wykracza tematycznie poza sfery stricte 
merytoryczne i dotyczy także umiejętności interpersonalnych. 
U mentora liczy się nie tylko wiedza, ale przede wszystkim 
doświadczenie, cierpliwość i umiejętności komunikacji. Waż-
ne jest też dopasowanie osobowościowe – między mentorem 
a podopiecznym musi iskrzyć – na podstawie podobieństw, 
ale też przeciwieństw.

wieDza, więzi, innowacje

Nowe technologie umożliwiają rzeczy dotąd niemożliwe, na przykład jednoczesne integrowanie wiedzy ekspertów roz-
proszonych na dużym obszarze. Dzięki sieci internetowej dostęp „na żywo” do tej wiedzy mogą mieć również organizacje 
pozarządowe w całej Europie. Taki pomysł stał się kanwą projektu „Partycypacja na rzecz zmian”, który prowadzą w part-
nerstwie organizacje parasolowe z pięciu krajów europejskich: BBE (Niemcy), CNVOS (Słowenia) NCVO (Anglia), NENO 
(Estonia) i OFOP (Polska).

anna mazgal, ogólnoPolska federacja organizacji Pozarządowych i euroPejska sieć stowarzyszeń krajowych

cO gRYZIE ORgANIZAcJE?
Sfer, w których aktywiści i pracownicy organizacji potrzebują 
kompleksowego wsparcia, jest bez liku. W ramach projektu 
zdefiniowano trzy szerokie obszary: praca z ludźmi (pracow-
nicy, wolontariusze), praca z organizacjami (partnerstwa 
i współpraca) oraz finanse. Celem projektu nie jest doradztwo 
polegające na interwencji – skąd mentor np. ze Słowenii 
miałby wiedzieć, na jakich zasadach zatrudnia się pracowni-
ków w Niemczech? Chodzi raczej o wsparcie, które sprawi, 
że osoba nim objęta będzie potrafiła zadać sobie właściwe 
pytania, zbuduje plan działania i nauczy się nie tylko radzić 
sobie z trudnościami, ale i np. ze stresem.

Mentorzy mają zatem niełatwe zadanie: muszą się znać po 
trochu na wszystkim. Muszą też poznać się nawzajem, by 
w razie potrzeby zasięgnąć opinii specjalisty w danej dzie-
dzinie albo wręcz podpowiedzieć zmianę mentora. Muszą 
też starać się patrzeć na sprawy szerzej niż tylko z własnego 
punktu widzenia – to co w jednym kraju jest czynnikiem bez 
znaczenia, w innym może przecież stanowić poważny prob-
lem. Zatem projekt, oprócz wsparcia europejskich działaczy 
pozarządowych, ma szansę przynieść dużo nowych doświad-
czeń również samym mentorom.

DoraDztwo w świecie 2.0
Samo kontaktowanie się za pomocą internetu nie jest oczy-
wiście innowacją. Zdobyczą projektu będzie przetestowanie 
wszystkich zalet, jakie oferuje komunikacja w sieci 2.0�. Każ-
dy zainteresowany udziałem w projekcie może zarejestrować 
się na stronie: www.participationforchange.org i komuniko-
wać się „na żywo” z przedstawicielami organizacji partner-
skich, mentorami i mentorkami oraz innymi uczestnikami 
projektu.

Organizatorzy uznali, że warto zebrać wszystkich uczestni-
ków, którzy do tej pory zarejestrowali się na wspomnianej 
stronie w jednym momencie. Pierwsza e-konferencja odbyła 
się 9 czerwca. Uczestnicy mogli wysłuchać sześciu wypo-
wiedzi audio-wideo przygotowanych przez zaproszonych 
przez organizatorów ekspertów, a następnie wziąć udział 
w dyskusji na żywo (czat). Prezentacje są cały czas dostęp-
ne na stronie.

aby skorzystać z wyjątkowego doświadczenia, zdobyć 
wiedzę na temat rozwiązywania problemów i podnieść 
swoje umiejętności na wyższy poziom oraz nawiązać 
kontakty z organizacjami i aktywistami z europy,  
wystarczy:
• pracować lub działać w organizacji pozarządowej;
• znać język angielski w stopniu umożliwiającym swo-

bodne komunikowanie;
• zarejestrować się na stronie:  

www.participationforchange.org 



eu
lo

tk
a 

<8
> 

li
Pi

ec
 –

 s
ie

rP
ie

ń.
20

10
>>

>>
>>

>>
>>

XX
v

wyDajność i przyDatność
Warto przyjrzeć się wydajności przedsięwzięcia, które pod 
względem kosztów może konkurować z tradycyjnymi kon-
ferencjami. Za korzystanie z interaktywnego programu in-
ternetowego, dzięki któremu uczestnicy mogą jednocześnie 
oglądać wypowiedzi i komunikować się na czacie, płaci się 
miesięczny abonament – jest to więc stała, przewidywalna 
w projekcie kwota.
Fakt, że uczestnicy nie lecą samolotem i nie nocują w hotelu, 

znacząco obniża koszty. Jest to również dobra wiadomość dla 
tych, którzy zwracają uwagę na obciążenie dla środowiska 
naturalnego, jakim są podróże lotnicze i korzystanie z hoteli. 
Okazuje się również, że czasem łatwiejsze jest znalezienie 
kafejki internetowej niż innego połączenia lotniczego, o czym 
Europa przekonała się niedawno za sprawą wybuchu wulka-
nu Eyjafjallajökull.

Zaletą jest też to, czego brakuje często po spotkaniach tra-
dycyjnych – wszystkie materiały są stale dostępne w jednym 
miejscu po zakończeniu konferencji, a komentarze i wnioski 
można zamieszczać jeszcze długo po jej zakończeniu.

cO DAlEJ?
Obecnie trwa nabór uczestników zainteresowanych nawiąza-
niem relacji mentorskiej oraz rusza sam program mentorski. 
Na wrzesień planowana jest kolejna e-konferencja, która – po 
uwzględnieniu wszystkich wniosków z czerwcowego pilotażu 
– ma szansę jeszcze lepiej służyć uczestnikom projektu.

Oczywiście nic nie zastąpi spotkań twarzą w twarz. Polscy 
uczestnicy mogą się kontaktować z dwiema polskimi mentor-
kami: Agnieszką Zowczak (Fundacja im. Stefana Batorego) 
i Marcelą Wasilewską (Federacja Centrum Szpitalna).

Organizatorzy przewidzieli też, że podsumowanie projektu 
nastąpi w grudniu w Tallinie (Estonia), gdzie organizatorzy 
i uczestnicy spotkają się osobiście. Pozostaje trzymać kciuki, 
by wulkan Eyjafjallajökull zapadł w mocny, zimowy sen.

Projekt „Partycypacja na rzecz zmian” („Participa-
tion for change”, P4c) finansowany jest przez unijny 
Program europa dla obywateli. realizuje go europejska 
sieć stowarzyszeń krajowych (european network of 
national associations, enna), zrzeszająca organizacje 
parasolowe z 20 krajów europy.
główne założenia projektu to: wymiana wiedzy, do-
świadczeń i dobrych praktyk oraz usprawnienie współ-
pracy – zarówno na poziomie krajowym, jak i euro-
pejskim – między partnerami projektu: organizacjami 
z estonii, niemiec, Polski, słowenii i wielkiej Brytanii.
ogólnopolska federacja organizacji Pozarządowych, 
współzałożycielka sieci enna, jest partnerem w tym 
projekcie.
więcej informacji o sieci enna można znaleźć na stro-
nie: www.enna-europe.org

Uczestnicy projektu P4C: majowe warsztaty w Berlinie
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Centrum Projektów Europejskich to państwowa jednostka 
budżetowa utworzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego 
(MRR). W strategii tej instytucji czytamy, że została powoła-
na, aby podnieść efektywność absorpcji środków finansowych 
pochodzących z funduszy europejskich zarządzanych przez 
MRR. Zapewne dlatego instytucji tej MRR powierza pieczę 
nad coraz większą liczbą programów. Oprócz administracyjno- 
-merytorycznego wspierania realizatorów projektów w zakresie 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), do CPE należy 
także wykonywanie zadań: Krajowego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego (KOEFS; przejęty w 2009 r. od Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Krajowej Instytucji 
Wspierającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (KIW PO KL; 
przejęta na początku 2009 r. od Fundacji „Fundusz Współ-
pracy”) oraz Centralnego Punktu Informacyjnego MRR (CPI; 
przejęty w maju 2010 r. od MRR). Czy taka taktyka dobrze 
służy beneficjentom?

nieprecyzyjny poDział koMpetencji
Może i miałoby sens skupienie tylu kluczowych dla bene-
ficjentów instytucji w jednej, gdyby dzięki temu lepszy był 
przepływ wiedzy i informacji między poszczególnymi pro-
gramami. Tymczasem już na etapie planowania działań CPE 
jednym z zagrożeń wymienianych w strategii rozwoju tej in-
stytucji jest m.in. nieprecyzyjne określenie zakresu odpowie-
dzialności CPE w strukturze instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie projektów unijnych oraz brak precyzji w podziale 
kompetencji między CPE a MRR. Jak wynika z informacji 
uzyskanych w CPE, rozbieżności te nie zostały jak na razie 
całkowicie rozwiązane, ale zdaniem przedstawicieli CPE 
nie wpływają one ani na tempo uruchamiania programów 
czy kontraktowania środków, ani też na bieżącą obsługę 
beneficjentów. Jako dowód przytaczają oni liczbę projektów 
wybranych do dofinansowania w poszczególnych programach 
operacyjnych:
• w Programie Współpracy Transgranicznej (PWT) Południowy 
Bałtyk 2007 – 2013 w ramach czterech przeprowadzonych 
do chwili obecnej naborów przyznano dofinansowanie dla 
25 projektów z pięciu regionów: Danii (dwa projekty), Nie-
miec (osiem), Litwy (dwa), Polski (sześć) i Szwecji (siedem).
• w PWT Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 
2007 – 2013 w ramach pięciu przeprowadzonych naborów 
wybrano 47 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 
ponad 62 mln euro.

mONOPOl NA PROgRAmY EUROPEJSKIE

Dla organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych instytucji, które chcą realizować lub już realizują projekty inno-
wacyjne oraz takie, które wpisują się w programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), od stycznia 2009 roku partnerem wspierającym je po stronie administracji rządowej jest 
Centrum Projektów Europejskich (CPE). Zobaczmy, czym zajmuje się ta instytucja.

magda doBranowska-wittels, Portal ngo.Pl

• w PWT Polska – Słowacja 2007 – 2013 dokonano wyboru 
49 projektów, o łącznej kwocie dofinansowania ponad  
65 mln euro.
• w PWT Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w ra-
mach pierwszego naboru wniosków, który trwał od 2 listopa-
da 2009 r. do 1 marca 2010 r. złożono 307 projektów,  
na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania około  
183 mln euro. Obecnie trwa ich ocena formalna.

śroDki koMunikacji wystarczające?
Spójrzmy na sprawy komunikacyjne. Konia z rzędem temu, 
kto pod adresem internetowym: www.cpe.gov.pl znajdzie 
choć w miarę aktualne informacje. Każdy z programów ma 
na tej stronie swe zakładki, bardzo czytelne, ale zawierają 
one jedynie ogólne informacje o danym programie. Żad-
nych aktualności. Sądząc po tych stronach, wydawać by 
się mogło, że najbardziej aktywny jest PWT Polska – Bia-
łoruś – Ukraina. Nic bardziej mylnego. Każdy z programów 
ma bowiem swoją własną stronę, pod zupełnie innym 
adresem. Oto te adresy: PWT Polska – Białoruś – Ukraina: 
www.pl-by-ua.eu PWT Polska – Słowacja: www.plsk.eu 
PWT Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia: 
www.plbb.eu PWT Południowy Bałtyk: www.southbaltic.eu 
KO EFS: www.roefs.pl KIW PO KL: www.kiw-pokl.org.pl  
CPI: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
Można na tych witrynach znaleźć nie tylko aktualności, ogło-
szenia o kolejnych naborach konkursowych czy informacje 
o szkoleniach, ale także dokumenty programowe i aplikacyj-
ne, materiały szkoleniowe, opisy realizowanych do tej pory 
projektów, bazy najczęściej zadawanych pytań czy nawet 
bazy potencjalnych partnerów.

Zanim jednak beneficjenci dotrą pod te adresy, mogą się znie-
chęcić. Przedstawiciele CPE utrzymują jednak, że środki ko-
munikacji w każdym ze realizowanych przez CPE programów 
dostosowane są do potrzeb potencjalnych beneficjentów. Na 
dowód, że wybrane metody komunikacji są poprawne, znów 
przytaczają argument o liczbie składanych wniosków. Biorąc 
jednak pod uwagę, że strony internetowe przez samo CPE są 
traktowane jako podstawowy kanał komunikacji, dostęp do 
nich powinien być bardziej oczywisty.

PUblIKAcJE I SZKOlENIA
Przejmując od Fundacji Fundusz Współpracy prowadzenie 
Krajowej Instytucji Wspierającej, CPE podjęło się m.in. 
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iopracowania i aktualizowania materiałów informacyjnych 
dotyczących projektów innowacyjnych. Chociaż zazwyczaj 
polscy beneficjenci nie gardzą żadną złotówką, na pieniądze 
przeznaczone w PO KL na działania innowacyjne szczególnie 
trudno znaleźć u nas amatorów. Tym bardziej akcja infor-
macyjna i promocyjna powinna być szeroka i zdecydowana! 
W ocenie ekspertów śledzących absorpcję środków unijnych 
na projekty innowacyjne nie widać, aby coś się działo w tym 
zakresie. CPE się broni i przyznaje, że co prawda większość 
materiałów dla beneficjentów została opracowana jeszcze 
przez FFW, ale są już dostępne dwie nowe publikacje, przy-
gotowane przez Centrum i poświęcone Sieciom Tematycznym 
(powołanym na początku 2010 r.). Są to Koncepcja działa-
nia Krajowych Sieci Tematycznych (KST) oraz Vademecum 
Członka Krajowej Sieci Tematycznej, stanowiące kompen-
dium wiedzy dla uczestników KST.

KIW CPE powadzi także prace nad dwoma innymi specjali-
stycznymi opracowaniami. Pierwsze z nich ma być zbiorem 
konkretnych wskazówek dla beneficjentów, jak skutecznie 
prowadzić działania służące upowszechnianiu wiedzy o pro-
jekcie oraz o produkcie wypracowanym w jego ramach, 
a także jak prowadzić działania włączające projekt do głów-
nego nurtu praktyki (tzw. mainstreaming). Przewodnik ten 
ma pomóc beneficjentom w sprostaniu wytycznym MRR, 
zgodnie z którymi przy wdrażaniu projektów innowacyjnych 
PO KL działania upowszechniające oraz mainstreaming na-
leżą do obowiązków beneficjentów już od początku realizacji 
tych projektów. Ci zatem, którzy uzyskali dotacje w pierw-
szych konkursach (niektóre z regionalnych konkursów zostały 
zamknięte nawet we wrześniu 2009 r.), muszą nadal jeszcze 
radzić sobie bez tych cennych wskazówek!
Drugi dokument, nad którym pracuje KIW, to poradnik dla 
oceniających wnioski o dofinansowanie projektów innowacyj-
nych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Oba dokumenty 
mają być opublikowane jeszcze w tym roku.

Instrumentem promocji, ale przede wszystkim wsparcia me-
rytorycznego należącego do zadań KIW są szkolenia w zakre-
sie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej 
PO KL. W 2010 r. CPE planuje ponad sto takich szkoleń, 
większość poza Warszawą. Do ich realizacji zatrudniono eks-
pertów zewnętrznych. Ich pracę ma wesprzeć także szóstka 
pracowników CPE, która w czerwcu zakończyła szkolenie 
trenerskie. Mają nie tylko prowadzić szkolenia dla beneficjen-
tów, ale także służyć im profesjonalnym doradztwem.

KIW PO KL wydaje również kwartalnik poświęcony zagadnie-
niom innowacyjności i współpracy ponadnarodowej: „Inno-
wacje bez Granic”, który jest dystrybuowany wśród podmio-
tów i instytucji zainteresowanych tymi zagadnieniami.

cO Z SIEcIAmI tEmAtYcZNYmI
Szczególnie istotnym sposobem wsparcia dla beneficjentów 
realizujących projekty innowacyjne są Sieci Tematyczne (ST). 
Ta forma została już przetestowana w latach 2000 – 2006 

w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Już wówczas 
uznano bowiem, że realizowane w partnerstwach projekty 
o charakterze innowacyjnym są na tyle trudne, że potrzebują 
dodatkowego wsparcia.

Do ST należy opiniowanie strategii wdrażania projektów inno-
wacyjnych oraz walidacja ich rezultatów, przede wszystkim 
jednak mają zapewnić wsparcie merytoryczne dla benefi-
cjentów wdrażających projekty innowacyjne. Mogą oni liczyć 
na pomoc ze strony ekspertów oraz projektodawców reali-
zujących już podobne projekty; a także ze strony środowiska 
naukowego.
ST mają służyć także wypracowaniu efektywnych form dialo-
gu między beneficjentami a decydentami politycznymi; za-
pewnieniu przepływu wiedzy między Regionalnymi Sieciami 
Tematycznymi oraz Krajowymi Sieciami Tematycznymi oraz 
współpracy między KST działającymi w różnych obszarach 
w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk 
w zakresie innowacji.

Analogicznie do struktury PO KL, obejmującej priorytety 
wdrażane centralnie i regionalnie, wyodrębniono Krajowe 
i Regionalne Sieci Tematyczne. Krajowe Sieci Tematyczne 
zostały powołane w marcu 2010 r. w czterech obszarach:  
1. Zatrudnienie i integracja społeczna, 2. Adaptacyjność 
i transfer wiedzy, 3. Edukacja i szkolnictwo wyższe oraz  
4. Dobre rządzenie. Za powołanie Regionalnych Sieci Tema-
tycznych odpowiadają natomiast Instytucje Pośredniczące 
komponentu regionalnego PO KL. Do 9 czerwca 2010 r. 
ukonstytuowały się RST dla województw: małopolskiego 
i lubelskiego. Kolejne RST będą powoływane w najbliższych 
miesiącach w zależności od stanu wdrażania projektów inno-
wacyjnych w danym regionie.

Do Sieci Tematycznej zapraszani są przede wszystkim: przed-
stawiciele instytucji i organizacji będących członkami Komi-
tetu Monitorującego PO KL lub Podkomitetu Monitorujące PO 
KL oraz przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty 
innowacyjne. Dodatkowo o członkostwo w ST mogą się ubie-
gać: przedstawiciele realizatorów projektów PIW EQUAL oraz 
środowiska naukowego, reprezentanci ministerstw, agencji 
rządowych i innych szczebli decyzyjnych.

PODSUmOWANIE POD KONIEc ROKU
Bezpośrednią okazją do zapoznania się z Centrum Projektów 
Europejskich i jego działaniami będzie wrześniowe Forum 
Funduszy Europejskich, na którym CPE zapowiada swoją 
obecność. A pod koniec roku planowana jest również konfe-
rencja podsumowująca działalność KIW PO KL.

Magda DobranowskaWittels – dziennikarka, redaktorka. 
Od 2002 r. pracuje w redakcji portalu organizacji poza-
rządowych ngo.pl. Specjalizuje się w tematyce współpracy 
organizacji pozarządowych z administracją publiczną.
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PRZEcIW WYKlUcZENIU
Z czterech regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (PO KL) aż dwa dotyczą przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu i walki z marginalizacją. Mowa 
o Priorytetach: VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz 
VII „Promocja integracji społecznej”. W ramach obu priory-
tetów realizowane są zarówno projekty systemowe, głównie 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Centra Pomocy Rodzinie, 
jak i konkursowe – przez przedstawicieli różnych sektorów: 
administrację publiczną, organizacje pozarządowe, ale także 
firmy szkoleniowe.

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez za-
trudnienia na regionalnym rynku pracy” oferuje bardzo róż-
norodne formy wsparcia: doradztwo zawodowe, szkolenia, 
przygotowanie Indywidualnych Planów Działań, a także staże 
i subsydiowane zatrudnienie. Oprócz tego w Poddziałaniu 
6.1.1 mieści się także promocja elastycznych form zatrudnie-
nia, takich jak telepraca, oraz promocja dotycząca zatrudnia-
nia osób wykluczonych społecznie skierowana do pracodaw-
ców. Działania powinny być kierowane przede wszystkim do 
osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży do 25. roku życia 
i osób po 45. roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet 
powracających na rynek pracy oraz wchodzących nań po raz 
pierwszy, osób niepracujących na terenach wiejskich (tzw. 
ukryte bezrobocie).

Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” skupia się na wspar-
ciu podobnej grupy beneficjentów poprzez finansowanie pro-
jektów szkoleniowych dla osób bezrobotnych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, oferujących staże, subsydiowane 
zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 
ale także poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub 
zawodowe. W ramach tego Poddziałania można uzyskać 
dotację m.in. także na rozwój nowych form i metod wsparcia 
indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawo-
dowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, 
centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetwor-
kingu, coachingu, treningu pracy). Pieniądze można również 
uzyskać na tworzenie lub wsparcie istniejących Centrów 
i Klubów Integracji Społecznej i innych podmiotów działają-
cych na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

W WAlcE Z WYKlUcZENIEm

W artykule znajdą Państwo informacje o rodzajach wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją, jakie można uzyskać 
w ramach dwóch poddziałań w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Opiszę również nowy poradnik dotyczący 
wspierania w ramach PO KL osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym wydany niedawno przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na koniec jako przykład dobrej praktyki przedstawię projekt, w którym zastosowano 
niestandardowe metody wsparcia.

katarzyna liPka-szostak, konsultantka ds. szkoleń i Projektów

Jak widać z tego krótkiego przeglądu, obszar wsparcia okre-
ślony w tych dwóch poddziałaniach, jest bardzo szeroki. 
Instytucje Pośredniczące (IP) mają jednak pewne narzędzia 
pozwalające im kierować fundusze do pożądanych grup. Są 
to tzw. kryteria dostępu, których uwzględnienie jest obligato-
ryjne dla projektodawców, oraz kryteria strategiczne, dzięki 
którym można uzyskać punkty dodatkowe. Dzięki kryteriom 
strategicznym IP wzmacniają wsparcie dla najbardziej pożą-
danej grupy beneficjentów.
Bardzo często dodatkowo punktowane są projekty, które skie-
rowane są do osób po 45. roku życia (czasem wymaga się, 
aby grupa docelowa stanowiła 100% beneficjentów z takiego 
przedziału wiekowego, czasami wystarczy, aby było ich 70% 
czy nawet 50%). Rzadko który projekt skierowany jest do 
osób niepełnosprawnych. Dlatego też IP często dodatkowo 
punktują projekty, które dotyczą przynajmniej w części tej 
grupy. Mogą nawet sprawić, że wszystkie projekty skierowane 
będą do tej grupy.

Dla przykładu kryteria dostępu określone dla kolejnego kon-
kursu w Poddziałaniu 7.2.1 w województwie łódzkim, który 
zostanie ogłoszony w III kwartale 2010 r., spowodują prze-
znaczenie całej puli do dyspozycji w tym rozdaniu na wspar-
cie osób niepełnosprawnych (100% projektów). Oprócz tego 
dodatkowe punkty można uzyskać, przewidując w projekcie 
zastosowanie wsparcia dla 100% uczestników w postaci 
staży, subsydiowanego zatrudnienia lub zajęć reintegracji 
zawodowej u pracodawcy.

W kolejnym zaś konkursie w Poddziałaniu 6.1.1, także 
w Łódzkiem (również zostanie ogłoszony w III kwartale 
2010 r.), stosując kryteria dostępu, zapewniono skierowanie 
projektów do jednej z trzech grup beneficjentów: osób po 45. 
roku życia, osób, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia, 
lub mieszkańców terenów wiejskich. Pięć punktów dodatko-
wych można uzyskać, kierując pomoc do mieszkańców ob-
szarów, w których notuje się najwyższy poziom bezrobocia.
Przy dużej konkurencji na rynku projektowym te dodatkowe 
punkty zapewniają ukierunkowanie pomocy na obszary wy-
magające wsparcia.

cO WNOSI PORADNIK?
„Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczo-
nych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 



eu
lo

tk
a 

<8
> 

li
Pi

ec
 –

 s
ie

rP
ie

ń.
20

10
>>

>>
>>

>>
>>

XX
IXw ramach PO KL”1 powstał we współpracy z ekspertami, 

którzy brali czynny udział w projektach współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zebrano w nim wiele do-
świadczeń, zarówno w zakresie badania potrzeb potencjal-
nych odbiorców, przygotowania wniosku, jak i jego realizacji. 
Problem wykluczenia społecznego jest bardzo złożony. Wiele 
czynników ma wpływ na to, że poszczególne osoby czy grupy 
społeczne znajdują się na marginesie życia społecznego. Dla-
tego wsparcie skierowane na niwelowanie jednej z barier, np. 
braku odpowiednich kwalifikacji, okazuje się nieskuteczne. 
Poradnik pokazuje całą paletę nowych metod pracy z oso-
bami zagrożonymi wykluczeniem – różnorodne metody po-
zwalają bowiem na kompleksowe rozwiązywanie problemów 
związanych z brakiem funduszy na życie, uzależnieniami, 
trudnymi relacjami w rodzinie i środowisku, a często także 
z chorobami najbliższych.

Już na początku publikacji czytamy o zmianie podejścia do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Mówi się dziś 
o integracji społecznej, a nacisk coraz mocniej kładzie się na 
kompleksowość wsparcia, którą zapewnia tworzenie part-
nerstw różnych podmiotów oferujących różnorodną pomoc. 
Dzięki zmianie wielu czynników negatywnie warunkujących 
trudną sytuację beneficjenta zwiększa się szansa trwałego 
rozwiązania problemu.

Poradnik bardzo szczegółowo wtajemnicza nas w różne etapy 
przygotowania i realizacji wniosku. Jego niewątpliwą zaletą 
jest to, że autorzy w wielu miejscach pokazują przykłady 
dobrych praktyk, odwołując się głównie do egzemplifikacji 
projektów realizowanych w latach 2004 – 2008 w ramach 
PIW EQUAL. Innym plusem poradnika jest fakt, że omawia-
jąc drobiazgowo poszczególne etapy, autorzy od razu zwraca-
ją uwagę na specyfikę grupy docelowej i możliwe problemy, 
przestrzegając przed ewentualnymi błędami projektodawców. 
Błędy te mogą wynikać np. z niedoszacowania budżetu na 
specyficzną pomoc (np. niezapewnienie noclegu dla asysten-
tów/ asystentek osób niepełnosprawnych) czy z nieprzemy-
ślenia kanałów komunikowania o projekcie (np. pominięcie 
miejscowych autorytetów: czy to ogłoszeń parafialnych w wy-
padku terenów wiejskich czy to wójta romskiego w wypadku 
środowisk romskich).

Dużo uwagi poświęcono również kwestii naboru beneficjen-
tów. Rekrutacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
jest trudna. Schematyczne czy standardowe jej metody oka-
zują się często niewystarczające. Osoby zmarginalizowane 
z reguły są słabo zmotywowane do podejmowania aktywno-
ści – z jednej strony cechują je roszczeniowe postawy, z dru-
giej brak wiary w możliwość zmiany. Zwrócono też uwagę na 
kompetencje osób przeprowadzających rekrutację, a także 
na czytelność jej zasad, np. powołanie komisji oceniającej 
kandydatury.

Nie mniej uwagi niż rekrutacji należy poświęcić motywowa-
niu uczestników do kontynuowania udziału w projekcie. Auto-
rzy poradnika opisali fazy uczestniczenia w nim: początkową, 
właściwą oraz końcową. Także w tej ostatniej fazie możliwe 

jest przerwanie przez uczestników udziału w projekcie. Waż-
ne jest zaplanowanie czasu na usamodzielnienie się uczest-
ników, dla których udział w projekcie oznacza nierzadko 
zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, podjęcie regularne-
go działania, podporządkowanie się regułom zewnętrznym. 
Zakończenie projektu jest trudnym momentem: uczestnicy 
muszą stanąć na własnych nogach.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w poradniku jest tzw. 
empowerment, czyli angażowanie uczestników w realizację 
projektu. Beneficjenci mogą być angażowani w proces pla-
nowania projektu, w jego wdrażanie, a nawet w zarządzanie 
nim. Takie podejście pomaga zwiększyć efekty projektu, 
pomoc jest bowiem bardziej dopasowana do potrzeb uczest-
ników, mają oni wpływ na zakres tej pomocy, a ich zaanga-
żowanie w realizację projektów skutkuje nawet wspieraniem 
realizatora w trudnych momentach. W poradniku opisano 
przykładowe możliwości organizacyjne włączenia uczestni-
ków projektu na etapie planowania i realizacji projektu.

Autorzy omówili także narzędzia wsparcia realizatorów pro-
jektu, metody rozwijania ich kompetencji przeciwdziałające 
wypaleniu zawodowemu tej grupy, takie jak: szkolenia we-
wnętrzne, grupowe, superwizja czy coaching.

Ostatnią część poradnika stanowią opisy przykładowych form 
pomocy kierowanej do poszczególnych grup beneficjentów, 
zawierające charakterystykę grupy z diagnozą jej potrzeb, 
opis problemu i informacje, gdzie szukać danych statystycz-
nych dotyczących danej grupy. Opisano także dobre praktyki, 
przykładowe zrealizowane projekty zilustrowane historiami 
przedstawicieli danej grupy, którzy zmienili swoje życie dzięki 
udziałowi w projekcie.

Ponadto poradnik zawiera wiele innych ciekawych informacji, 
a także narzędzi, które mogą okazać się przydatne wszystkim 
projektodawcom, jak np. lista sprawdzająca przy organizacji 
szkoleń.

Jedyny minus poradnika, według mnie, to niedostateczne 
zwrócenie uwagi na realizację zasady równości kobiet i męż-
czyzn. Obecnie, gdy obowiązuje tzw. standard minimum2, 
projektodawca, który nie poświęci tej kwestii wystarczającej 
uwagi, nie ma szans zrealizowania swojego projektu, choćby 
zawierał on innowacyjne rozwiązania dotyczące wsparcia 
osób wykluczonych społecznie. Krótki rozdział poświęcony 
temu zagadnieniu nie daje wskazówek, gdzie szukać infor-
macji dotyczących danych statystycznych wśród nietypowych 
grup odbiorców. Co więcej, w opisie działań skierowanych do 
poszczególnych grup, takich jak więźniowie czy osoby po 50. 
roku życia, nie ma wystarczającej analizy tych grup w podzia-
le na płeć, co dziwi, jeśli te analizy mają stanowić wzorcowy 
przykład diagnozy potrzeb i pracy z daną grupą.

Miej oDwagę się obuDzić
Przykładem projektu skierowanego do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym jest „Pobudka uśpionych”. Został 
on zrealizowany przez partnerstwo, w skład którego weszły: 
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy  
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X AGAPE z Ryjewa, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębior-

czości z Malborka oraz Powiatowy Urząd Pracy z Malborka 
(w okresie od 1 kwietnia 2008 do 3 maja 2009 r.). Skiero-
wany był do biernych zawodowo mieszkańców powiatu mal-
borskiego należących do grup defaworyzowanych na rynku 
pracy, nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w szczególno-
ści kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób po 
45. roku życia.

Projekt zakładał wykorzystanie nowoczesnych narzędzi 
wsparcia, takich jak dostęp asystenta-coacha (live coaching) 
przez osiem godzin dziennie, który w sposób szczególny mo-
tywował uczestników do ukończenia projektu i maksymalne-
go zaangażowania w jego efekty. Uczestnicy mieli zapewnio-
ne: stypendium szkoleniowe, wyżywienie, opiekę nad dziećmi 
(czy osobami zależnymi). Chętni mogli również otrzymać 
pakiet badań lekarskich, kurs pierwszej pomocy i BHP oraz… 
budzik jako symbol szansy na przebudzenie do aktywności.
Osoby, które zdecydowały się na przystąpienie do projek-
tu, mogły liczyć na kompleksową pomoc – określenie ich 
mocnych stron i umiejętności, stworzenie osobistej ścieżki 
kariery zawodowej, szkolenia zawodowe (m.in. krawiectwo, 
pielęgnowanie zieleni oraz opieka nad osobami starszymi), 
szkolenia komputerowe, z ekonomii społecznej i przedsiębior-
czości, staże oraz pomoc wspomnianego asystenta-coacha. 
Szczególnie ten ostatni rodzaj wsparcia okazał się bardzo 
skuteczny dla beneficjentów.

– Moim zdaniem o sukcesie projektu zdecydował silny nacisk 
na pracę asystentów, tzw. live coaching – mówi Agniesz-
ka Chomiuk-Ossowska, koordynatorka projektu. – Dla 30 
uczestników projektu stworzyliśmy trzy etaty asystenckie 
– w rezultacie na każde 10 osób przypadał jeden asystent. 
Nie zostawialiśmy uczestników projektu samych z ich prob-
lemami. Okazało się, że właśnie tego rodzaju wsparcie jest 
dla tych osób kluczowe. Nasi beneficjenci byli osobami 
wykluczonymi, a nie jedynie zagrożonymi wykluczeniem spo-
łecznym. Wszyscy długotrwale pozostawali bez pracy, nie byli 
nawet zarejestrowani w Urzędzie Pracy, co świadczy o skraj-
nym braku aktywności i kompletnej utracie wiary w możli-
wość zmiany swojej sytuacji. Wśród beneficjentów były trzy 
osoby ze schizofrenią, osoby borykające się z uzależnieniami 
od narkotyków, doświadczające przemocy w rodzinie. Wiele 
osób było starszych, z nieaktualnymi umiejętnościami  

zawodowymi. Te osoby przychodziły do nas z wieloma prob-
lemami, które uniemożliwiały im powrót na rynek pracy. 
W rozwiązaniu tych problemów bardzo pomagał stały kontakt 
z asystentem, który motywował do działania.

A jakie są efekty projektu? Założenia projektu dotyczyły uak-
tywnienia 10 osób, które miały znaleźć zatrudnienie lub kon-
tynuować kształcenie. Wskaźniki te zostały osiągnięte.

Od zakończenia projektu minął już rok. Mamy stały kontakt 
z podopiecznymi i rzeczywiście możemy powiedzieć, że wiele 
osób się „obudziło” – zgodnie z hasłem projektu – tłumaczy 
koordynatorka i wymienia: – Kilka osób znalazło pracę na ot-
wartym rynku pracy, kilka w miejscu, gdzie odbywało staże. 
Wśród nich jest kobieta, która odbywała staż w Powiatowym 
Urzędzie Pracy, obecnie dalej w nim pracuje i rozpoczęła 
studia. Inna podopieczna, kobieta po 50. roku życia, która 
odbyła staż jako opiekunka osób chorych, kontynuuje naukę 
w tym kierunku. Kolejna uczestniczka, która odbywała staż 
w zakładzie fryzjerskim, napisała własny projekt i złożyła 
wniosek o dofinansowanie otwieranej działalności gospo-
darczej. Nie znamy jeszcze wyników konkursu, ale jestem 
przekonana, że niezależnie od tego, czy otrzyma wsparcie, 
zdobędzie się na otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego.

Jak pokazuje projekt „Pobudka uśpionych” stosowanie nowa-
torskich, niestandardowych form wsparcia dla tej grupy osób 
przynosi najlepsze efekty.

PRZYPISY
1 Poradnik w wersji elektronicznej można znaleźć pod adresem: 
www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Documents/poradnik_wykluczenie.pdf.pdf 
2 O standardzie minimum pisaliśmy w artykule „Równość kobiet i mężczyzn w projektach EFS” w EUlotce nr 5 (28).

Katarzyna LipkaSzostak – z wykształcenia etnolożka. 
Obecnie konsultantka ds. projektów i szkoleń w firmie 
szkoleniowej Ingafor Poland Sp. z o.o. Przez kilka lat 
współpracowała z Federacją Inicjatyw Oświatowych, 
wspierając Małe Szkoły – wiejskie placówki powstające 
w miejsce likwidowanych szkół samorządowych, pro-
wadzone przez stowarzyszenia rodziców i nauczycieli. 
Twórczyni i redaktor naczelna (2001 – 2007) pism: „Mała 
Szkoła, Aktywność i Przedsiębiorczość na Wsi” oraz „Moż-
liwości” (2008 – 2009). Coraz silniej związana ze Stowa-
rzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych (obecnie 
uczestniczy w XI edycji szkoły STOP); członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Fundraisingu.
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DO cZEgO POtRZEbNE PARtNERStWO?
Od wielu lat samorządy w Polsce podejmują współpracę 
z podmiotami zewnętrznymi, które realizują zadania jed-
nostek samorządu terytorialnego (jst). Trudno jest jednym 
tchem wymienić wszystkie zadania gminy zapisane w Usta-
wie o samorządzie gminnym: obok dbania o ład przestrzenny, 
drogi gminne, ulice, mosty, wodociągi, utrzymanie czystości 
i porządku, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację 
publiczną, kulturę, sport, turystykę, zieleń oraz cmentarze, 
jest także współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi z innych państw.

Taka mnogość zadań otwiera możliwość powierzania lub 
zlecania niektórych obowiązków na zewnątrz. I tak, zleca-
nie tych zadań odbywa się odpowiednio: firmom – zgodnie 
z Ustawą Prawo zamówień publicznych za pomocą pro-
wadzonych i ogłaszanych przetargów oraz organizacjom 
pozarządowym, fundacjom i innym podmiotom określonym 
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie poprzez konkursy ofert i coroczne programy współpracy 
ogłaszane przez każdy z samorządów. Obie formy współpracy 
mają już swoją tradycję, wypracowane zasady działania, 
jednak wciąż nie możemy nazwać tego partnerstwem.

Tak naprawdę dopiero w 2009 r. zasady partnerstwa zmie-
nione nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju zapoczątkowały nowy rozdział aktywności partner-
skiej. Art. 28a tej ustawy określa, czym jest partnerstwo, 
wskazując, że oznacza to wspólną realizację projektu, w tym 
zarządzanie nim. Każdy z partnerów ma jasno określone 
zadania, za które odpowiada, a tym samym ponosi wydatki 
na ich realizację. Partnerzy nie tylko imiennie występują we 
wniosku, ale także uczestniczą w jego przygotowaniu i skła-
dają pod nim podpisy, a wszystkie zasady współpracy spisa-
ne są w umowie partnerskiej wiążącej strony.

partnerstwo z poDMiotaMi społeczno-gospoDarczyMi
Zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
podmioty społeczno-gospodarcze to: organizacje pracodaw-
ców i organizacje związkowe, samorządy zawodowe, izby go-
spodarcze, organizacje pozarządowe oraz jednostki naukowe. 

ustawowo partnerski saMorząD

W EUlotce nr 6 (29) ukazał się tekst dotyczący skierowanych do mieszkańców Warszawy konkursów na wsparcie zadań 
publicznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów finansowanych z pieniędzy pozabudżeto-
wych pochodzących np. z programów Unii Europejskiej, funduszy utworzonych przez inne kraje na rzecz Polski (Norwegia, 
Szwajcaria) czy fundacji grantodawczych polskich i zagranicznych. Artykuł ten miał na celu przybliżenie organizacjom  
warszawskim pomysłu urzędników miejskich na finansowanie wkładu własnego w projektach oraz zainspirowanie tych 
z innych miast i gmin do zabiegania o podobne konkursy u nich. Tym razem redakcja EUlotki poprosiła urzędników 
m.st. Warszawy, aby opowiedzieli nam o tym, jak i dlaczego samorząd warszawski poszukuje partnerów do wspólnych 
projektów finansowanych z funduszy unijnych.

monika kaPlińska, Biuro funduszy euroPejskich urzędu m.st. warszawy

Art. 28a wskazuje, że partnerstwa mogą być tworzone przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyj-
ne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt.

W wypadku projektów partnerskich realizowanych na pod-
stawie umowy partnerskiej, ubiegająca się o dofinansowanie 
jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wyboru part-
nerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem 
zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. 
W szczególności zobowiązana jest do:
• ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogól-
nopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 
21 dni na zgłoszenie partnerów;
• uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania 
potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego 
wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, 
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charak-
terze, współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania 
projektu;
• podania do publicznej wiadomości informacji o stronach 
umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

JAK tO RObImY W WARSZAWIE?
Proces realizacji projektów w partnerstwie jest ciągły i został 
zapoczątkowany w 2009 r. – bezpośrednio po wejściu w ży-
cie nowelizacji wspomnianej Ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju. Do końca 2009 r. Urząd m.st. Warsza-
wy ogłosił pięć konkursów partnerskich, na które podmioty 
społeczno-gospodarcze złożyły 116 ofert z obszarów: eduka-
cji, rynku pracy, przedsiębiorczości, działań na rzecz uchodź-
ców, inwestycji miejskich, gospodarki innowacyjnej i innych. 
47 ofert otrzymało rekomendację do podpisania umów part-
nerskich. W ostateczności doszło do zawarcia 32 umów part-
nerskich na rzecz wspólnie złożonych 23 projektów, o łącznej 
wartości ponad 40 mln zł.

Możemy powiedzieć, że 2010 jest rokiem, w którym War-
szawa otwiera się na partnerstwa i stosuje ustawę w sposób 
ciągły, doceniając potencjał organizacji i instytucji działa-
jących na terenie miasta w ramach własnych projektów 
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rozwojowych. Od stycznia 2010 r. ogłoszono już cztery kon-
kursy partnerskie i podpisano 16 umów partnerskich. Miasto 
st. Warszawa złożyło 14 projektów partnerskich, łącznej 
wartości około 30 mln zł.

lIcZYmY NA INNOWAcJE
Obecnie obszarem szczególnego zainteresowania miasta są 
projekty innowacyjne pozwalające przebadać, przeanalizować 
i przetestować nowe rozwiązania problemów, z którymi nie 
możemy sobie poradzić w ramach zwykłych zasad i budżetu. 
Projekty takie pozwalają testować rozwiązania, które mają się 
przyczynić do zwiększenia skuteczności polityki miejskiej.

Warszawa w szerokim partnerstwie złożyła już siedem projek-
tów innowacyjnych z obszarów: tworzenia nowych zawodów 
na rynku pracy, usystematyzowania procesu gromadzenia 
wiedzy zbieranej i zarządzanej w urzędzie, wskaźnikowania 
efektywności działań urzędników przy zastosowaniu nowych 
technologii, a także wsparcia podmiotów ekonomi społecznej 
w realizacji działań strategicznych oraz ochrony środowiska. 
Jeden z nich otrzymał już dofinansowanie – z pieniędzy Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Faber – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów 
kreatywnych” – bo o nim mowa – zakłada modernizację ofer-
ty kształcenia zawodowego w rzemiośle artystycznym pro-
wadzonego przez rzemieślników-pracodawców w powiązaniu 
z potrzebami warszawskiego rynku pracy. Jego realizacja 
rozpocznie się w styczniu 2011 r.

Projekt ma charakter innowacyjny testujący, co oznacza, że 
powinien być nastawiony na wypracowanie, upowszechnienie 
i włączenie do głównego nurtu nowych sposobów rozwiązy-
wania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Innowacyjnym produk-
tem wypracowanym, a następnie upowszechnianym i włą-
czanym w praktykę w ramach tego projektu będzie program 
szkoleniowy „Akademia Rzemiosł Artystycznych”, uwzględ-
niający specyfikę warszawskiego rynku pracy w obszarze 
zawodów rzemieślniczych. Nie będzie to alternatywna oferta 
kształcenia w zawodach rzemiosła artystycznego, ale jej ele-
ment uzupełniający. Program umożliwi osobom zainteresowa-
nym podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenie zawodowe, 
zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Stanowić 
będzie także punkt wyjścia do dyskusji dotyczącej moderniza-
cji obecnej oferty kształcenia.

DAlSZE PlANY
Warszawa ma w planie kolejne projekty, których przygoto-
wanie i realizacja opierać się będzie na instytucjach nie-
związanych bezpośrednio z miastem, głównie organizacjami 
pozarządowymi. W najbliższym czasie chcielibyśmy zająć się 
następującymi zagadnieniami: badanie możliwości wdrożenia 
elastycznych form zatrudnienia w instytucjach publicznych, 
wskaźnikowanie efektywności działania urzędu (zmierzające 
do bardziej efektywnego wydatkowania pieniędzy publicz-
nych), podnoszenie kompetencji kadr urzędów metropolii 
warszawskiej oraz wspieranie instytucji ekonomii społecznej.

Monika Kaplińska – główny specjalista w Biurze Funduszy 
Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialna za 
wsparcie przy przygotowaniu projektów z obszaru eduka-
cji, innowacji i partnerstwa m.st. Warszawa.

ogłoszenia na temat zaproszeń do udziału w projek-
tach zamieszczamy regularnie na stronach urzędu 
m.st. warszawy: www.um.warszawa.pl/europa, 
www.um.warszawa.pl/ngo oraz www.bip.warszawa.pl. 
zachęcamy warszawskie organizacje do współpracy!
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IKONKURSY gRANtOWE UE 2010
sport: Działanie przygotowawcze

- do 31 sierpnia: EAC/22/2010: Działanie przygotowawcze 
w dziedzinie sportu: międzynarodowe projekty sportowe. 

Informacje: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury: 
www.ec.europa.eu/sport

PROgRAm PROgRESS

- do 11 sierpnia: VP/2010/015: Projekt pilotażowy dotyczący 
zapobiegania znęcaniu się nad osobami starszymi;
- do 19 sierpnia: VP/2010/017: Projekt pilotażowy dotyczący 
zatrudnienia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;

- do 31 sierpnia: VP/2010/007: Eksperymenty społeczne.
Informacje: Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Równych Szans: www.ec.europa.eu/social 
(zakładka: Zaproszenia do składania wniosków).

PROgRAm KUltURA

- do 15 września: Część 2. Wspieranie podmiotów działają-
cych na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury;
- do 1 października: Części: 1.1 Wieloletnie projekty współ-
pracy oraz 1.2.1 Projekty współpracy;
- do 1 października: Część 3.2 Projekty współpracy między 
organizacjami zaangażowanymi w analizę polityki kulturalnej;

- do 1 listopada: Część 1.3.6 Wsparcie dla europejskich 
festiwali kulturalnych.
Informacje: Przewodnik po Programie obowiązujący od maja 
2010 r., Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/culture

prograM MłoDzież w Działaniu

- 1 września: Akcje: 1.1 Wymiany Młodzieży; 1.3 Projekty 
Młodzieży w Demokracji; 2. Wolontariat Europejski;  
3.1 Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE;  
4.3 Szkolenie i tworzenie sieci osób pracujących z młodzieżą 
i w organizacjach młodzieżowych; 5.1 Spotkania młodzieży 
i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową;
- do 10 września: Akcja 4.5 Wsparcie działań informacyjnych 
skierowanych do młodzieży oraz osób pracujących z młodzie-
żą i w organizacjach młodzieżowych EACEA/12/10;

- do 8 października: Akcja 4.6 Partnerstwa, EACEA/16/10;
- 22 października: Akcja 4.3c Systemy wsparcia młodzieży 
– Wsparcie na rzecz mobilności i wymiany osób pracujących 
z młodzieżą, EACEA/15/10.
Informacje: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury  
i Sektora Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/youth 
Przewodnik po Programie w języku polskim: Narodowa Agen-
cja Programu: www.mlodziez.org.pl

sprawieDliwość, wolność i bezpieczeństwo

- do 28 lipca (CIPS 2010 I) oraz do 15 listopada (CIPS 
2010 II): konkursy w Programie Zapobieganie, gotowość i za-
rządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla 
bezpieczeństwa;
- do 4 sierpnia (JLS/2010/JPEN/AG/EJ „e-Justice”) oraz do 

15 listopada (JLS/2010/JPEN/AG): konkursy w Programie 
Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.
Informacje: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości,  
Wolności i Bezpieczeństwa:  
www.ec.europa.eu/justice_home/funding

INStRUmENt lIfE+

- do 1 września konkurs obejmujący tematy: Przyroda i róż-
norodność biologiczna, Polityka środowiskowa i zarządzanie 
środowiskiem; Informacja i komunikacja.  

Informacje: Krajowy Punkt Kontaktowy – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
www.nfosigw.gov.pl (zakładka: LIFE+).

Więcej informacji, więcej konkursów
Informacje na temat aktualnych konkursów można znaleźć na naszej stronie: www.eu.ngo.pl (zakładka: Konkursy).

Przewodnik po programach i funduszach UE
Polecamy naszą publikację: Przewodnik po funduszach unijnych dla organizacji pozarządowych w latach 2007 – 2013. 
Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: www.eu.ngo.pl
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v KONSUltAcJE UE 2010
bezpieczeństwo proDuktów

Do 30 lipca można zgłaszać uwagi w ramach prowadzonego 
przez Komisję Europejską przeglądu dyrektywy w sprawie 
ogólnego bezpieczeństwa produktów, 2001/95/WE (Revision 
of the General Product Safety Directive). 
Dyrektywa, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkich produktów wprowadzanych na rynek, została 
przyjęta w 2001 r. Konsultacje mają pomóc Komisji zoriento-

wać się w skali problemów i znaleźć odpowiednie rozwiąza-
nia, a także wprowadzić stosowne poprawki w regulacjach.
Informacje i dokumenty konsultacyjne: Dyrekcja  
Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów: 
www.ec.europa.eu/consumers/index_en.htm 
(zakładka: Key Documents – Consultations).

przyszłość sektorów kultury i twórczości

Do 30 lipca trwają konsultacje na temat rozwijania potencja-
łu europejskiego sektorów kultury i twórczości nawiązujące 
do zielonej księgi w sprawie uwalniania potencjału przedsię-
biorstw z branży kultury i branży twórczej, KOM(2010) 183 
wersja ostateczna (Green paper on Unlocking the potential of 
cultural and creative industries). 

Celem konsultacji jest pobudzenia dyskusji o warunkach 
koniecznych dla powstania prawdziwie stymulującego śro-
dowiska dla europejskich przedsiębiorstw z branż kultury 
i twórczej.
Informacje i dokumenty konsultacyjne: Dyrekcja Generalna 
ds. Edukacji i Kultury: www.ec.europa.eu/culture

ochrona lasów przeD zMianaMi kliMatu

Do 31 lipca trwają konsultacje dotyczące przyjętej przez 
Komisję Europejską w marcu 2010 r. zielonej księgi, w której 
przedstawiono różne możliwości działań służących ochronie 
lasów w UE, SEK(2010)163 final (Green paper on Forest 
protection and information in the EU: Preparing forests for 
climate change). 
W dokumencie przedstawiono istniejące systemy informacji 
o lasach oraz instrumenty ich ochrony, a także postawiono 

szereg pytań związanych z opracowaniem rozwiązań poli-
tycznych na przyszłość. Komentarze otrzymane od obywateli, 
instytucji krajowych i unijnych oraz innych zainteresowanych 
stron pomogą Komisji w ustaleniu, czy niezbędne jest podję-
cie dodatkowych działań na poziomie UE.
Informacje i dokumenty konsultacyjne: Dyrekcja Generalna 
ds. Środowiska: www.ec.europa.eu/environment (zakładka: 
News & Developments – Consultations).

PRAWA DZIEcI

Do 20 sierpnia trwają konsultacje dotyczące komunikatu Ko-
misji Europejskiej w sprawie praw dziecka, KOM(2006) 367 
wersja ostateczna (European Commission’s Communication 
on the Rights of the Child). 
W 2006 r. Komisja wdrożyła strategię na rzecz praw dzie-
cka, która miała zagwarantować, że prawa dziecka będą 
wzmacniane w poszczególnych dziedzinach polityki unijnej. 
Konsultacje obejmujące kwestie takie, jak: przyjazny dziecku 
wymiar sprawiedliwości, przemoc wobec dzieci, ubóstwo 
oraz aktywne uczestnictwo, mają na celu usprawnienie do-

tychczasowych oraz wskazanie nowych możliwych działań 
w tym zakresie w ramach odnowionej strategii na lata 2011 
– 2014. Do zgłaszania uwag Komisja zaprasza: obywateli, 
organizacje, stowarzyszenia, instytucje oraz ekspertów zaj-
mujących się ochroną i wspieraniem praw dziecka na pozio-
mach od lokalnego do międzynarodowego.
Informacje i dokumenty konsultacyjne: Dyrekcja Gene-
ralna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa: 
www.ec.europa.eu/justice_home (zakładka: Newsroom, 
dalej: Consulting the public).

Wyszukiwanie dokumentów UE w języku polskim
Wymienione wyżej dokumenty można konsultować w polskiej wersji językowej w bazie Dziennika Urzędowego Unii Euro-
pejskiej (www.eurlex.europa.eu) Aby odnaleźć dany dokument, należy wejść w zakładkę: Wyszukiwanie proste, następnie 
wybrać: Wyszukiwanie według numeru dokumentu – Numer naturalny i wpisać rok i numer dokumentu.

Więcej konsultacji
Strona Komisji Europejskiej „Twój głos w Europie” (www.ec.europa.eu/yourvoice) oferuje dostęp do konsultacji, forów  
dyskusyjnych oraz innych narzędzi, które umożliwiają obywatelom aktywny udział w procesie kształtowania polityki  
europejskiej.
Informacje na temat toczących się aktualnie konsultacji można znaleźć na naszej stronie: www.eu.ngo.pl

Przykłady projektów współ nansowanych z Programu 
„Europa dla Obywateli (2007-2013)” z udziałem polskich 
bene cjentów:

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy
Wsparcie  nansowe projektów spotkań miast partnerskich, 

stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy.

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo 
obywatelskie w Europie

Wsparcie  nansowe na realizację na szczeblu europejskim 
różnorodnych przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego oraz granty operacyjne na 
działalność organizacji.

Działanie 3: Razem dla Europy
Promowanie Programu „Europa dla Obywateli” poprzez kampanie 
i wydarzenia medialne prowadzone przez Komisję Europejską.

Działanie 4: Aktywna pamięć europejska
Wsparcie  nansowe projektów upamiętniających miejsca, 
archiwa i o ary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego.

Funkcjonowanie Programu
Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programu na poziomie 
wspólnotowym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Wnioskodawcami to przede wszystkim organizacje 
pozarządowe oraz organy władz lokalnych lub regionalnych, 
działające na terenie 27 państw członkowskich UE oraz Albanii, 
Chorwacji i Macedonii.

Najważniejsze informacje o Programie (przewodnik, 
kalendarz naboru, formularze aplikacyjne) znaleźć można na stronie: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

W państwach członkowskich za promocję programu odpowiadają Punkty kontaktowe Europa dla Obywateli (ECP).

Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce (ECP Poland)
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, tel: +48 (0-22) 44 76 125, www.europadlaobywateli.pl, edo@iam.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
korzystając ze wsparcia  nansowego programu „Europa dla Obywateli”,
zorganizowała 2 międzynarodowe warsztaty młodych liderów w Cieszynie i Augustowie, 
w których łącznie wzięło udział 200 Czechów, Litwinów, Polaków i Słowaków. 
Więcej o projekcie na stronie: www.ceo.org.pl/samorzad

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym 
we współpracy z 7 gminami zagranicznymi w ramach programu „Europa dla Obywateli” 
zorganizował międzynarodową konferencję na temat partnerstwa w edukacji. Efektem 
współpracy gmin były międzynarodowe wymiany miejscowego Gimnazjum ze szwedzką 
szkołą Gribby Gärd w Täby oraz holenderską szkołą z Noordenveld. 
Więcej o projekcie na stronie: http://www.tarnowo-podgorne.pl/

onononononnieieieie: :::

Celem Programu „Europa dla Obywateli 2007-2013” jest pobudzanie aktywności obywateli Unii Europejskiej i zaangażowanie ich w realizację wspólnych projektów.
Działania współ nansowane w ramach Programu „Europa dla Obywateli” oparte są na uczestnictwie i dialogu obywateli różnych krajów europejskich, którzy poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach wnoszą wkład w budowanie demokratycznej i obywatelskiej Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej.

Dotacje na realizację projektów lub granty operacyjne obliczane są w zależności 
od działania lub poddziałania według stawek ryczałtowych lub na podstawie 
szczegółowej prognozy budżetowej.

Zapraszamy 
do aktywnej 
współpracy!

ulotka 2xA4 EDO i PKK Magda.indd   1 2010-06-02   11:51:50
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Przykłady projektów współ nansowanych z Programu 
„Europa dla Obywateli (2007-2013)” z udziałem polskich 
bene cjentów:

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy
Wsparcie  nansowe projektów spotkań miast partnerskich, 

stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy.

Działanie 2: Aktywne społeczeństwo 
obywatelskie w Europie

Wsparcie  nansowe na realizację na szczeblu europejskim 
różnorodnych przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego oraz granty operacyjne na 
działalność organizacji.

Działanie 3: Razem dla Europy
Promowanie Programu „Europa dla Obywateli” poprzez kampanie 
i wydarzenia medialne prowadzone przez Komisję Europejską.

Działanie 4: Aktywna pamięć europejska
Wsparcie  nansowe projektów upamiętniających miejsca, 
archiwa i o ary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego.

Funkcjonowanie Programu
Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programu na poziomie 
wspólnotowym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Wnioskodawcami to przede wszystkim organizacje 
pozarządowe oraz organy władz lokalnych lub regionalnych, 
działające na terenie 27 państw członkowskich UE oraz Albanii, 
Chorwacji i Macedonii.

Najważniejsze informacje o Programie (przewodnik, 
kalendarz naboru, formularze aplikacyjne) znaleźć można na stronie: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

W państwach członkowskich za promocję programu odpowiadają Punkty kontaktowe Europa dla Obywateli (ECP).

Punkt kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce (ECP Poland)
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, tel: +48 (0-22) 44 76 125, www.europadlaobywateli.pl, edo@iam.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
korzystając ze wsparcia  nansowego programu „Europa dla Obywateli”,
zorganizowała 2 międzynarodowe warsztaty młodych liderów w Cieszynie i Augustowie, 
w których łącznie wzięło udział 200 Czechów, Litwinów, Polaków i Słowaków. 
Więcej o projekcie na stronie: www.ceo.org.pl/samorzad

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym 
we współpracy z 7 gminami zagranicznymi w ramach programu „Europa dla Obywateli” 
zorganizował międzynarodową konferencję na temat partnerstwa w edukacji. Efektem 
współpracy gmin były międzynarodowe wymiany miejscowego Gimnazjum ze szwedzką 
szkołą Gribby Gärd w Täby oraz holenderską szkołą z Noordenveld. 
Więcej o projekcie na stronie: http://www.tarnowo-podgorne.pl/

onononononnieieieie: :::

Celem Programu „Europa dla Obywateli 2007-2013” jest pobudzanie aktywności obywateli Unii Europejskiej i zaangażowanie ich w realizację wspólnych projektów.
Działania współ nansowane w ramach Programu „Europa dla Obywateli” oparte są na uczestnictwie i dialogu obywateli różnych krajów europejskich, którzy poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach wnoszą wkład w budowanie demokratycznej i obywatelskiej Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej.

Dotacje na realizację projektów lub granty operacyjne obliczane są w zależności 
od działania lub poddziałania według stawek ryczałtowych lub na podstawie 
szczegółowej prognozy budżetowej.

Zapraszamy 
do aktywnej 
współpracy!
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Ponadto program oferuje wsparcie w obszarze 1 dla: projektów tłumaczeń literackich (Działanie 1.2.2), projektów współpracy z krajami trzecimi 
(Działanie 1.3.5), festiwali – działalność bieżącą (Działanie 1.3.6).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

Przykłady Projektów współ nansowanych z Programu Kultura (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

Tytuł projektu: Transkaukazja
Lider projektu: Fundacja Inna Przestrzeń
http://przestrzen.art.pl/, http://www.transkaukazja.pl/

Tytuł projektu: Temps D’Images
Wieloletni projekt współpracy, którego współorganizatorem jest Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
http://csw.art.pl/index.php?lang=eng

Tytuł projektu: Beyond the stage – New trends In European Theatre
Lider projektu: Fundacja Theatrum Gedanense
http://www.teatrszekspir.gda.pl

Tytuł projektu: Central European Science Adventure
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
http://www.cesa-project.eu/

Tytuł projektu: International Print Network
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Gra ki w Krakowie
http://print-network.org/

tel: 022 44 76 170-172
kwestie merytoryczne: azajac@iam.pl, imorawicz@iam.pl
kwestie  nansowe: kgrzybowska@iam.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mkidn.gov.pl/pkk
a także do siedziby Punktu kontaktowego ds. Kultury w Instytucie Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 
w Warszawie, po uprzednim umówieniu się z nami.

Program Kultura (2007-2013) jest jedynym Programem 
Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do europejskich 
instytucji kultury.
Do nansowanie można uzyskać w trzech obszarach:
•  wspieranie projektów współpracy,
•   wspieranie działalności bieżącej organizacji działających 

na polu kultury na poziomie europejskim,
• wspieranie badań i analiz.

W ramach obszaru 1 Program Kultura (2007-2013) 
w obecnym kształcie oferuje granty w kilku kategoriach, 
jednak ze względu na najbliższe terminy naborów 
– tj. 1 października 2010, zatrzymamy się przy 2 z nich:

Działanie 1.1 
Wieloletnie projekty współpracy

Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych 
przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie długotrwałej 

współpracy na polu kultury.
Czas trwania: 3-5 lat;

Współorganizatorzy: co najmniej 6 różnych operatorów 
kulturalnych z 6 różnych państw biorących udział w Programie;

Wysokość grantu: 200 000-500 000 euro rocznie;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 

budżetu projektu.

Działanie 1.2.1
Projekty współpracy
Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych projektów 
współpracy na polu kulturalnym.
Czas trwania: do 24 miesięcy;
Współorganizatorzy: co najmniej 3 różnych operatorów 
kulturalnych z 3 różnych państw biorących udział w Programie;
Wysokość grantu: 50 000-200 000 euro;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 
budżetu projektu. Dopuszczany jest wyłącznie wkład pieniężny.

 w Przewodniku po Programie Kultura (2007-2013), który 
dostępny jest na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/
programme_guide_culture_05_2010_en.pdf

w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury, który bezpłatnie informuje, 
doradza oraz prowadzi konsultacje. Każdego roku organizujemy 
cykle warsztatów, w trakcie których szkolimy polskie instytucje 
kultury, jak ubiegać się o granty UE na międzynarodowe 
projekty kulturalne, jak zarządzać projektem, konstruować 
budżet, znaleźć partnerów do realizacji projektu, czy wypełnić 
formularze aplikacyjne.

a (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

ccczezezezeez snsnsnsnsnss ejejejej w w www W W WWWarararszszszzzawawawawieieieiee

 w wwww K K KKrararar kokokowiwiwiiee

ooodododod wewewee T T TTriririenenennanaaaaaleleel  G GGGrararaa  kikikiikiiiikiiiikiiiikkiiikkii ww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww  ww  wwww K KKK   rararakokokooowiwiwwiwiwiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ulotka 2xA4 EDO i PKK Magda.indd   2 2010-06-02   11:51:59

Ponadto program oferuje wsparcie w obszarze 1 dla: projektów tłumaczeń literackich (Działanie 1.2.2), projektów współpracy z krajami trzecimi 
(Działanie 1.3.5), festiwali – działalność bieżącą (Działanie 1.3.6).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

Przykłady Projektów współ nansowanych z Programu Kultura (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

Tytuł projektu: Transkaukazja
Lider projektu: Fundacja Inna Przestrzeń
http://przestrzen.art.pl/, http://www.transkaukazja.pl/

Tytuł projektu: Temps D’Images
Wieloletni projekt współpracy, którego współorganizatorem jest Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
http://csw.art.pl/index.php?lang=eng

Tytuł projektu: Beyond the stage – New trends In European Theatre
Lider projektu: Fundacja Theatrum Gedanense
http://www.teatrszekspir.gda.pl

Tytuł projektu: Central European Science Adventure
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
http://www.cesa-project.eu/

Tytuł projektu: International Print Network
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Gra ki w Krakowie
http://print-network.org/

tel: 022 44 76 170-172
kwestie merytoryczne: azajac@iam.pl, imorawicz@iam.pl
kwestie  nansowe: kgrzybowska@iam.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mkidn.gov.pl/pkk
a także do siedziby Punktu kontaktowego ds. Kultury w Instytucie Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 
w Warszawie, po uprzednim umówieniu się z nami.

Program Kultura (2007-2013) jest jedynym Programem 
Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do europejskich 
instytucji kultury.
Do nansowanie można uzyskać w trzech obszarach:
•  wspieranie projektów współpracy,
•   wspieranie działalności bieżącej organizacji działających 

na polu kultury na poziomie europejskim,
• wspieranie badań i analiz.

W ramach obszaru 1 Program Kultura (2007-2013) 
w obecnym kształcie oferuje granty w kilku kategoriach, 
jednak ze względu na najbliższe terminy naborów 
– tj. 1 października 2010, zatrzymamy się przy 2 z nich:

Działanie 1.1 
Wieloletnie projekty współpracy

Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych 
przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie długotrwałej 

współpracy na polu kultury.
Czas trwania: 3-5 lat;

Współorganizatorzy: co najmniej 6 różnych operatorów 
kulturalnych z 6 różnych państw biorących udział w Programie;

Wysokość grantu: 200 000-500 000 euro rocznie;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 

budżetu projektu.

Działanie 1.2.1
Projekty współpracy
Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych projektów 
współpracy na polu kulturalnym.
Czas trwania: do 24 miesięcy;
Współorganizatorzy: co najmniej 3 różnych operatorów 
kulturalnych z 3 różnych państw biorących udział w Programie;
Wysokość grantu: 50 000-200 000 euro;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 
budżetu projektu. Dopuszczany jest wyłącznie wkład pieniężny.

 w Przewodniku po Programie Kultura (2007-2013), który 
dostępny jest na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/
programme_guide_culture_05_2010_en.pdf

w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury, który bezpłatnie informuje, 
doradza oraz prowadzi konsultacje. Każdego roku organizujemy 
cykle warsztatów, w trakcie których szkolimy polskie instytucje 
kultury, jak ubiegać się o granty UE na międzynarodowe 
projekty kulturalne, jak zarządzać projektem, konstruować 
budżet, znaleźć partnerów do realizacji projektu, czy wypełnić 
formularze aplikacyjne.

a (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

ccczezezezeez snsnsnsnsnss ejejejej w w www W W WWWarararszszszzzawawawawieieieiee

 w wwww K K KKrararar kokokowiwiwiiee

ooodododod wewewee T T TTriririenenennanaaaaaleleel  G GGGrararaa  kikikiikiiiikiiiikiiiikkiiikkii ww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww  ww  wwww K KKK   rararakokokooowiwiwwiwiwiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ulotka 2xA4 EDO i PKK Magda.indd   2 2010-06-02   11:51:59

Ponadto program oferuje wsparcie w obszarze 1 dla: projektów tłumaczeń literackich (Działanie 1.2.2), projektów współpracy z krajami trzecimi 
(Działanie 1.3.5), festiwali – działalność bieżącą (Działanie 1.3.6).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo:

Przykłady Projektów współ nansowanych z Programu Kultura (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

Tytuł projektu: Transkaukazja
Lider projektu: Fundacja Inna Przestrzeń
http://przestrzen.art.pl/, http://www.transkaukazja.pl/

Tytuł projektu: Temps D’Images
Wieloletni projekt współpracy, którego współorganizatorem jest Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
http://csw.art.pl/index.php?lang=eng

Tytuł projektu: Beyond the stage – New trends In European Theatre
Lider projektu: Fundacja Theatrum Gedanense
http://www.teatrszekspir.gda.pl

Tytuł projektu: Central European Science Adventure
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
http://www.cesa-project.eu/

Tytuł projektu: International Print Network
Projekt krótkoterminowy, którego współorganizatorem jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Gra ki w Krakowie
http://print-network.org/

tel: 022 44 76 170-172
kwestie merytoryczne: azajac@iam.pl, imorawicz@iam.pl
kwestie  nansowe: kgrzybowska@iam.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mkidn.gov.pl/pkk
a także do siedziby Punktu kontaktowego ds. Kultury w Instytucie Adama Mickiewicza przy ul. Mokotowskiej 25 
w Warszawie, po uprzednim umówieniu się z nami.

Program Kultura (2007-2013) jest jedynym Programem 
Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do europejskich 
instytucji kultury.
Do nansowanie można uzyskać w trzech obszarach:
•  wspieranie projektów współpracy,
•   wspieranie działalności bieżącej organizacji działających 

na polu kultury na poziomie europejskim,
• wspieranie badań i analiz.

W ramach obszaru 1 Program Kultura (2007-2013) 
w obecnym kształcie oferuje granty w kilku kategoriach, 
jednak ze względu na najbliższe terminy naborów 
– tj. 1 października 2010, zatrzymamy się przy 2 z nich:

Działanie 1.1 
Wieloletnie projekty współpracy

Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych 
przedsięwzięć ukierunkowanych na osiągnięcie długotrwałej 

współpracy na polu kultury.
Czas trwania: 3-5 lat;

Współorganizatorzy: co najmniej 6 różnych operatorów 
kulturalnych z 6 różnych państw biorących udział w Programie;

Wysokość grantu: 200 000-500 000 euro rocznie;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 

budżetu projektu.

Działanie 1.2.1
Projekty współpracy
Wsparcie dla międzynarodowych, niedochodowych projektów 
współpracy na polu kulturalnym.
Czas trwania: do 24 miesięcy;
Współorganizatorzy: co najmniej 3 różnych operatorów 
kulturalnych z 3 różnych państw biorących udział w Programie;
Wysokość grantu: 50 000-200 000 euro;
Wymagany wkład własny: co najmniej 50% zakładanego 
budżetu projektu. Dopuszczany jest wyłącznie wkład pieniężny.

 w Przewodniku po Programie Kultura (2007-2013), który 
dostępny jest na stronie internetowej:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/
programme_guide_culture_05_2010_en.pdf

w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury, który bezpłatnie informuje, 
doradza oraz prowadzi konsultacje. Każdego roku organizujemy 
cykle warsztatów, w trakcie których szkolimy polskie instytucje 
kultury, jak ubiegać się o granty UE na międzynarodowe 
projekty kulturalne, jak zarządzać projektem, konstruować 
budżet, znaleźć partnerów do realizacji projektu, czy wypełnić 
formularze aplikacyjne.

a (2007-2013) z udziałem polskich organizacji:

ccczezezezeez snsnsnsnsnss ejejejej w w www W W WWWarararszszszzzawawawawieieieiee

 w wwww K K KKrararar kokokowiwiwiiee

ooodododod wewewee T T TTriririenenennanaaaaaleleel  G GGGrararaa  kikikiikiiiikiiiikiiiikkiiikkii ww wwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwww  ww  wwww K KKK   rararakokokooowiwiwwiwiwiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ulotka 2xA4 EDO i PKK Magda.indd   2 2010-06-02   11:51:59


