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Najbliższe terminy seminariów i warsztatów
Szczecin 10.02.2017 r.: warsztat.

Warsztat na temat włączenia społecznego grup defaworyzowanych.

Gdańsk Gdynia 10-11.02.2017 r.: warsztaty.
Dwa warsztaty na temat:
1. Zgodności działań projektowych z politykami horyzontalnymi UE jako kryterium dostępu do Funduszy
Europejskich
2. Opracowania i realizacji projektów partnerskich.

Zamość 16-17.02.2017 r.: Seminarium i warsztaty

Warsztaty odbywają się równolegle w dwóch grupach do wyboru:
1. Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (11.1 RPO WL) (gr. I)
2. Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków (gr. II)

Biała Podlaska 17.02.2017 r.: warsztat

Warsztat na temat projektów dostępnych dla grup defaworyzowanych.

Łomża 23.02.2017 r.: warsztat.

Warsztat na temat warsztatu dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (7.1 RPO).

Katowice 22-23.02.2017 r.: warsztaty.
Dwa warsztaty na temat:
1. Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków.
2. Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych.

Kraków: 27-28.02.2017 r. Seminarium i warsztaty.

Warsztaty odbywają się równolegle w dwóch grupach do wyboru:
1. Opracowanie budżetu projektowego, zasady konstruowania, kwalifikowalność wydatków (gr. I)
2. Warsztat dot. włączenia społecznego grup defaworyzowanych (9.1.2 RPO) lub Projekty edukacyjne
(10.2.4 RPO) (gr. II)

Najbliższe terminy doradztwa
Luty 2017 - doradztwo indywidualne w poszczególnych miastach.
Zachęcamy do systematycznego przeglądania zakładki aktualności na naszej platformie edukacyjnej. Zamieszczamy tam wszystkie informacje dotyczące naszych
działań, oraz do odwiedzenia naszej strony na FaceBooku.
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Paulina Wolfram

Czy i dlaczego projekty realizowane
z funduszy unijnych muszą być
zgodne z politykami horyzontalnymi
Unii Europejskiej?
Kryteria dostępu czyli co musimy zrobić...
W procesie aplikowania o fundusze europejskie jako potencjalni beneficjenci musimy
zmierzyć się z określonymi wymogami, bez spełnienia których nie mamy szans na otrzymanie wymarzonej dotacji. Sięgając po unijne pieniądze spotykamy się z licznymi kryteriami z różnych obszarów np. minimalna wartość projektu, zasięg geograficzny czy
chociażby fakt, że projekt musi być napisany w języku polskim. Pośród wielu ważnych
wymogów są także kryteria horyzontalne, bez spełnienia których niemożliwe jest otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych. Kryteria horyzontalne dotyczą zgodności
działań projektowych z politykami horyzontalnymi.

Czym są polityki horyzontalne...
Polityki horyzontalne to ważne dla Unii Europejskiej obszary, na rzecz których mają pracować unijne fundusze. Dając nam pieniądze na realizację naszych pomysłów, Unia chce
aby jednocześnie pieniądze te pracowały na rzecz obszarów strategicznych, w których
wspólnota europejska widzi potrzebę działania. Tymi ważnymi tematami, nad którymi powinnyśmy jako beneficjenci pochylić się przygotowując projekt są: partnerstwo, rozwój
lokalny, zrównoważony rozwój, polityka równości, współpraca ponadnarodowa i innowacje społeczne oraz społeczeństwo informacyjne. Obecnie szczególna uwaga skierowana
jest na realizację trzech z sześciu polityk tj. polityki równości, zrównoważonego rozwoju
i społeczeństwa informacyjnego i zgodności z tymi przede wszystkim obszarami, wymagać
będzie od nas znakomita większość formularzy aplikacyjnych. Pamiętać należy, iż charakter działań projektowych powinien być spójny ze wszystkimi obszarami horyzontalnymi.

Partnerstwo czyli razem na każdym etapie

Idea partnerstwa jest wpisana w działania finansowane ze środków unijnych. Istnieją
określone działania gdzie realizować możemy projekty tylko w formule partnerskiej.
Coraz częściej partnerstwo stanowi kryterium premiujące, czyli za projekty realizowane w partnerstwie otrzymujemy dodatkowe punkty w ocenie projektu. Jednak nie
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wolno zapominać, iż idea partnerstwa rozumiana jest tu również poprzez filozofię
działania tzn. razem na każdym etapie. Partnerzy powinni uczestniczyć w realizacji
przedsięwzięcia wspólnie, od momentu tworzenia i przygotowania projektu, wspólne
złożenie wniosku aplikacyjnego a następnie realizację działań, rozliczenie, sprawozdanie, ewaluacje i w sprzyjających okolicznościach kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Współpraca ponadnarodowa i innowacyjność

Ten obszar strategiczny w dużej mierze związany jest z omawianą wcześniej ideą
partnerstwa, szczególnie w ujęciu europejskim. To właśnie w idei partnerstwa i dzielenia się tworzy się przestrzeń na poszukiwania i testowania nowych rozwiązań np.
w obszarze rynku pracy czy integracji społecznej. Ta ścieżka ma doprowadzić nas do
modernizacji i dostosowania polskich instytucji i organizacji do zmieniających się
warunków społeczno gospodarczych w Unii Europejskiej.

Rozwój lokalny czyli decentralizacja

Zasada ta ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w lokalnym charakterze działań projektowych, ale i w samej koncepcji procesu wydatkowania funduszy europejskich.
Decentralizacja systemu kontraktacji środków oraz otwarcie się na potrzeby lokalne
odzwierciedla przekonanie, że społeczności lokalne wiedzą najlepiej, jakie problemy wymagają pierwszoplanowej interwencji. Należy też wspomnieć o idei rozwoju
lokalnego kierowanego społecznie (RLKS), czyli nowego instrumentu, który będąc
w zarządzaniu lokalnych grup działania (LGD), ma wspierać najbardziej lokalne
i mniejsze inicjatywy.

Społeczeństwo informacyjne

Działania na rzecz upowszechniania społeczeństwu nowych technologii informacyjnych powinny być wpisane w każde przedsięwzięcie realizowane ze środków unijnych.
Te nowoczesne rozwiązania technologiczne pojawiać się powinny w codziennym życiu
obywateli, przedsiębiorstw a także administracji publicznej. Pamiętajmy, że nie tylko
projekty infrastrukturalne, ale również projekty społeczne, mogą wprowadzać takie
elementy np. rekrutacja internetowa, digitalizacja materiałów - zasoby cyfrowe.
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Zrównoważony rozwój
Ideą zrównoważonego rozwoju jest równoległe prowadzenie działań inwestycyjnych
i produkcyjnych, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przy
jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Cel,
jakim jest budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki, realizowany jest
poprzez efektywne i adekwatne korzystanie z dostępnych zasobów. Oczywiście ten
obszar strategiczny jest elementem wiodącym w projektach infrastrukturalnych,
gdzie sam charakter planowanych działań powoduje ingerencję w sferę środowiska i zasobów naturalnych. Pamiętać należy jednak, że również projekty społeczne
w swych działaniach mogą przyczyniać sie do zachowania polityki zrównoważonego
rozwoju np. poprzez zasadę energooszczędności czy kumulację potrzeb transportowych.

Polityka równości
Polityka równości w Unii Europejskiej zagwarantowała sobie szczególne miejsce. Już
traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w początkowych swych artykułach wyraźnie wskazuje, iż "Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet". Polityka równości działa więc na rzecz jednakowego dostępu
wszystkich osób do wielu aspektów życia np. edukacji, kultury, życia politycznego
czy społecznego. Dlatego projekty realizowane z funduszy europejskich powinny
w jak największym stopniu przyczyniać się do likwidacji różnego rodzaju barier,
uniemożliwiających określonym grupom społecznym, w pełni korzystanie z posiadanych praw. Nie zawsze bariery te mają charakter materialny, często są to bariery
mentalne, które stanowią poważną przeszkodę w uczestnictwie niektórych osób.
Na szczególne wsparcie w ramach szeroko rozumianej polityki równości mogą liczyć problemy związane z równością płci. Polityka równości płci, rozumiana jest tu
jako włączanie w główny nurt każdej z polityk perspektywy płci, czyli wszystko nad
czym pracuje Unia Europejska, co planuje i tworzy, analizowane jest poprze fakt, iż
z tych rozwiązań będą w przyszłości korzystać kobiety i mężczyźni i należy zbadać,
na ile ich dostęp i uczestnictwo jest gwarantowane. Taka sama zasada towarzyszy
nam przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Zasada równo-

5

ści szans K i M nakłada na nas obowiązek widzenia projektu przez fakt, iż zawsze,
ostatecznie, z wypracowanych przez nas rozwiązań korzystają kobiety i mężczyźni.
Narzędziem oceny projektów, służącym do zweryfikowania czy projekty, finansowane przez EFS, spełniają kryterium zgodności z polityką równości szans kobiet i mężczyzn jest "Standard minimum".
Należy podkreślić, iż w obecnym okresie programowania grupą społeczną, która
jest szczególnie wspierana przez fundusze unijne, są osoby z niepełnosprawnościami. Gwarancją dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest wprowadzenie
nowego instrumentu: mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz realizacja działań
projektowych, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowanie. Ponadto wychodzimy z utartego schematu postrzegania osoby z niepełnosprawnością tylko w kontekście ruchowym i poszerzamy perspektywę o niepełnosprawność intelektualną,
poznawczą, wzrokową czy słuchową.

Podsumowując...
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o polityce rozwoju przestrzennego, która staje
się coraz ważniejszym obszarem w działaniach europejskich. Jej głównym zadaniem
jest zapewnienie różnorodności i zachowanie odrębności kulturowej regionów
Wspólnoty.
Polityki horyzontalne stanowią niepodważalnie bardzo istotny element procesu wydatkowania funduszy europejskich. Zgodność działań projektowych ze wspomnianymi tu obszarami problemowymi, a także poprawa sytuacji w tych obszarach, będzie jednym z wielu czynników badania prawidłowości wydatkowania tych środków,
po zakończeniu obecnej perspektywy. Zadbajmy, aby projekty realizowane na naszych "podwórkach", były spójne z ważnymi dla Wspólnoty Europejskiej tematami.
Paulina Wolfram - dyplomowana trenerka i działaczka III sektora, wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez
Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE.
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ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ I ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNE
DZIAŁANIA
•

AKTUALNOŚCI PROJEKTU – Warto być na bieżąco!

•

HARMONOGRAM KOLEJNYCH DZIAŁAŃ – Nie przegap wydarzenia w Twoim
mieście!

•

GALERIA PROJEKTU - Zobacz co już zrobiliśmy!

•

KADRA TRENERSKA - Czekają na Was doświadczeni trenerzy - eksperci oceniający wnioski, osoby piszące wnioski, praktycy, długoletni pracownicy NGO!

•

MATERIAŁY PROMOCYJNE – Żebyście wiedzieli czego szukać!

•

PREZENTACJE PROJEKTOWE – To cenne źródło najnowszych informacji!

•

ZREALIZOWANE WEBINARIA DO ODSŁUCHANIA – dostępne 24/h na dobę!

•

HARMONOGRAMY KONKURSÓW DLA NGO – śledź stronę Ministerstwa Rozwoju publikująca aktualne nabory wniosków!

•

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W POLSCE – Nie wiesz
czegoś? Zadzwoń, zapytaj!
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Fundusze europejskie dla
organizacji pozarządowych w Polsce
Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania
edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Nasze
działania zostaną zrealizowane we współpracy z Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich z poszczególnych województw.

Więcej danych znajdziecie Państwo na naszej platformie edukacyjnej: www.ckngo.pl,
bądź w biurze projektu:
ul. Kępna 17A/2, 03-730 WARSZAWA
TEL. +48 22 629 17 24
biuro@ckngo.pl
rekrutacja@ckngo.pl
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