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Plan wdro żeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncep cji partycypacyjnej 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

 

Plan opracowany został w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”. Projekt 

przewiduje etap wdrażania przez dwadzieścia wybranych jednostek samorządu terytorialnego (JST) 

instrumentów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych będących przedmiotem 

zainteresowania projektu. Wdrożenia będą realizowane według dwóch koncepcji: partycypacyjnej, za 

której realizację odpowiada Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i eksperckiej, za której 

realizację odpowiada Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie (MSAP). Poniższy plan wdrożeń dotyczy realizacji koncepcji Fundacji Rozwoju Demokracji 

Lokalnej, ale zawiera także części wspólne z podejściem eksperckim. 

W celu rzetelnej weryfikacji poziomu wdrożenia instrumentów współpracy finansowej Lider projektu 

czyli Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzi 

monitoring wdrożeń. Monitoring, będzie polegał na obserwowaniu procesu wdrażania poszczególnych 

instrumentów współpracy finansowej, ocenie trybu prac nad regulacjami prawnymi (przegląd 

odpowiednich dokumentów) oraz, w przypadku realizowania wsparcia przy wykorzystaniu instrumentu 

finansowego, weryfikowaniu prawidłowości udzielania ww. wsparcia. W monitoring zaangażowani 

będą eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, członkowie zespołu projektowego Ministerstwa 

oraz przedstawiciele FRDL i MSAP. 

 

1. Cel wdro żeń (FRDL i MSAP): 

Celem wdrożeń jest włączenie w działania JST instrumentów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi objętych projektem i/lub udoskonalenie tych instrumentów, o ile były one 

wcześniej stosowane przez JST. 

 

2. Założenia (FRDL i MSAP):  

2.1. Wdrożenia realizowane przez FRDL obejmą 10 JST wybranych w ramach projektu. 

Pozostałych 10 jednostek obejmie swoimi działaniami Małopolska Szkoła Administracji 

Publicznej. 
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2.2. Koncepcja partycypacyjna FRDL zakłada, że wdrożenia będą realizowane lokalnie, z 

udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Rola FRDL polega na 

wsparciu w organizacji wdrożeń oraz wsparciu merytorycznym w ich przygotowaniu i 

przeprowadzeniu. 

2.3. Wdrożenia będą realizowane w dwóch cyklach: w trakcie i po pierwszych szkoleniach w 

lipcu 2014 roku i w trakcie i po drugim etapie szkoleń we wrześniu 2014 roku. 

2.4. Monitoring szkoleń będzie realizowany przez lidera projektu czyli Departament Pożytku 

Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy partnerów projektu. 

 

3. Zakres przedmiotowy (FRDL i MSAP): 

3.1. Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy: 

� regranting,  

� pożyczki, 

� poręczenia/gwarancje, 

� inicjatywa lokalna, 

� tryb małych zleceń, 

� dotacja inwestycyjna, 

� budżet partycypacyjny, 

 

4. Sposób rekrutacji JST (FRDL i MSAP):  

4.1. Informacje o wdrożeniach i możliwości udziału w nich przekazane zostaną uczestnikom 

szkoleń. Szkolenia będą także w części warsztatowej przygotowywać uczestników do 

udziału w etapie wdrożenia. 

4.2. Niezależnie od tego informacja o możliwości udziału w fazie wdrożeń będzie także 

rozesłana drogą e-mailową do JST i organizacji pozarządowych nie uczestniczących w 

szkoleniach. Uczestnictwo w szkoleniach jest brane pod uwagę przy rekrutacji do etapu 

wdrożeń, ale nie jest warunkiem udziału w nim. 

4.3. Zainteresowane samorządy w trakcie szkoleń i bezpośrednio po ich zakończeniu będą 

mogły zgłosić swoją chęć udziału w etapie wdrażania. 
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4.4. Warunkiem udziału w rekrutacji będzie wdrożenie przez JST co najmniej dwóch 

wymienionych wcześniej instrumentów współpracy w przypadku wdrożeń realizowanych 

przez FRDL i trzech instrumentów w przypadku wdrożeń realizowanych przez MSAP. 

4.5.  Lider i partnerzy powołają zespół ekspercki, który dokonana oceny zgłoszeń i 

rekomenduje JST do etapu wdrażania.  

4.6. W pierwszym etapie zespół ekspercki na podstawie przesłanych zgłoszeń dokona 

priorytetyzacji JST uwzględniając: 

� liczbę instrumentów, które deklaruje wdrożyć JST, 

� różnorodność instrumentów proponowanych do wdrożenia, 

� zróżnicowanie regionalne JST, 

� zróżnicowanie JST pod względem liczby mieszkańców oraz rodzaju (gminy i powiaty) 

� oceny realności wdrożenia proponowanych instrumentów, 

� oceny użyteczności wdrożenia proponowanych instrumentów, 

� udział przedstawicieli JST w szkoleniach w ramach projektu. 

4.7. W wyniku priorytetyzacji wytypowanych zostanie 30 JST. W odniesieniu do nich 

przeprowadzone zostaną dodatkowe analizy, których wyniki pozwolą partnerom podjąć 

ostateczną decyzję o wytypowaniu 20 JST do wdrożeń. 

4.8.  W drugim etapie zespół ekspercki dokona ponownej oceny zgłoszeń oraz wyników analiz 

JST uwzględniając w ocenie - oprócz czynników opisanych w p. 4.6 – dodatkowo: 

� dotychczasowe doświadczenia JST we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w 

tym w szczególności w zakresie stosowania instrumentów współpracy finansowej, 

� dotychczasowy zakres i skalę korzystania przez organizacje pozarządowe z 

wykorzystywanych przez JST instrumentów współpracy finansowej, 

� instytucjonalne, ludzkie i finansowe możliwości wdrożenia przez JST proponowanych 

instrumentów, 

� adekwatności proponowanych instrumentów do zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym, 
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� adekwatności proponowanych instrumentów do potrzeb i możliwości organizacji 

pozarządowych, 

� doświadczenia JST w stosowaniu instrumentów finansowych w stosunku do innych 

podmiotów niż organizacje pozarządowe 

� wysokość zadłużenia JST,  

� istnienie w JST silnego lidera, który będzie wytyczać obszar współpracy finansowej z 

NGOs. 

4.9. Na podstawie przeprowadzonej oceny po dwóch turach szkoleń zespół ekspercki 

rekomenduje 20 JST do wdrożeń i 4 JST jako listę rezerwową, na wypadek, gdyby któraś 

JST z rekomendowanej dwudziestki nie zdecydowała się ostatecznie na udział w projekcie. 

Zespół ekspercki wskazuje także, które JST mają wdrażać instrumenty metodą ekspercką, 

a które metodą partycypacyjną. 

4.10. Na podstawie rekomendacji zespołu eksperckiego ostateczną decyzję o kwalifikacji  do 

wdrożeń i na listę rezerwową podejmują wspólnie partnerzy uwzględniając taki zestaw 

JST, aby możliwie wszystkie instrumenty współpracy finansowej zostały wdrożone. 

4.11. Partnerzy wspólnie podejmują także decyzję o kwalifikacji wybranych JST do realizacji 

wdrożeń metodą ekspercką i partycypacyjną. 

4.12. Szczegóły rekrutacji określa regulamin rekrutacji do wdrożeń. 

4.13. Informacje dotyczące procesu rekrutacji do wdrożeń umieszczane będą na stronie 

internetowej projektu: www.mechanizmywspolpracy.pl 

 

5. Zakres analizy JST wytypowanych do drugiego etap u rekrutacji do wdro żeń (FRDL): 

Analiza powinna zostać przeprowadzona na podstawie wniosków aplikacyjnych oraz 

ogólnodostępnych informacji, danych i analiz. Analiza powinna odpowiadać na następujące pytania: 

� Czy proponowane przez JST instrumenty współpracy są realne do wdrożenia? 

� Czy wdrożenie przez JST proponowanych instrumentów współpracy może być użyteczne dla 

JST, dla organizacji pozarządowych i dla mieszkańców? 
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� Czy dotychczasowe doświadczenia JST we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w 

tym w szczególności w zakresie stosowania instrumentów współpracy finansowej, zwiększają 

szansę na skuteczność proponowanych wdrożeń? 

� Czy dotychczasowy zakres i skala korzystania przez organizacje pozarządowe z 

wykorzystywanych przez JST instrumentów współpracy finansowej zwiększają szansę na 

skuteczność proponowanych wdrożeń? 

� Czy JST ma możliwości skutecznego wdrożenia proponowanych instrumentów biorąc pod 

uwagę potencjał instytucjonalny, ludzki i finansowy? 

� Czy zastosowanie proponowanych instrumentów jest adekwatne do zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym oraz do potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych? 

� Czy zadłużenie JST nie jest przeszkodą w stosowaniu proponowanych instrumentów?  

� Czy są przesłanki za tym, że w JST jest silny lider, który będzie wytyczać obszar współpracy 

finansowej z organizacjami pozarządowymi? 

� Czy są jakieś inne czynniki, które mogą przemawiać za lub przeciw wdrażaniu 

proponowanych instrumentów współpracy? 

 

6. Opis realizacji wdro żeń (FRDL) 

6.1. Podstawą do realizacji wdrożeń jest zapoznanie JST z warunkami udziału w tym etapie 

projektu oraz podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Liderem projektu, FRDL i JST. 

6.2. W oparciu o umowę o współpracy JST powoła zespół ds. wdrożenia instrumentów 

współpracy finansowej, składający się co najmniej z: prezydenta/burmistrza/wójta/starosty 

lub członka zarządu powiatu, osoby zajmującej w urzędzie współpracą z organizacjami 

pozarządowymi, skarbnika, przewodniczącego rady gminy/powiatu lub wyznaczonego 

przez niego radnego oraz przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy/powiatu wskazanych przez organ wykonawczy. Zespół ma charakter 

roboczy, a sposób i forma jego powołania należą do władz wykonawczych JST. 

6.3. Zespół ds. wdrożenia opracowuje plan wdrożeń przewidzianych instrumentów współpracy 

finansowej i przedstawia go na spotkaniu dla organizacji pozarządowych, które 

zorganizowane zostanie na początku etapu wdrożeń. 
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6.4. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi służy z jednej strony przygotowaniu ich do 

wdrożeń, z drugiej zebraniu opinii, sugestii i postulatów dotyczących planowanych do 

wdrożenia instrumentów. 

6.5. Na podstawie opinii zgłoszonych przez organizacje pozarządowe zgodnie z przyjętym 

planem zespół ds. wdrożeń przygotowuje procedury i dokumenty niezbędne do wdrożenia 

wybranych instrumentów współpracy finansowej. 

6.6. Opracowane procedury wdrożeń wraz z projektami dokumentów zostaną omówione w 

trakcie drugiego spotkania z organizacjami pozarządowymi.  

6.7. Na podstawie opinii organizacji pozarządowych zespół ds. wdrożeń przygotuje ostateczne 

wersje procedur i dokumentów wdrożeniowych. 

6.8. Na ostatnim etapie wdrożeń w poszczególnych JST rozpocznie się faktyczna realizacja 

instrumentów współpracy finansowej. Minimalnym wymogiem w tym zakresie będzie 

przyjęcie przez JST odpowiednich regulacji (uchwała rady, zarządzenie wójta, itp.), które 

zapewniają możliwość stosowania danej formy współpracy finansowej, zaplanowanie w 

budżecie JST środków na wskazane formy współpracy finansowej, ewentualne 

uwzględnienie w programie współpracy. 

6.9. Dla każdej JST na zakończenie etapu wdrożenia zostanie opracowany raport 

podsumowujący ten etap. Raporty zostaną opracowane przy kluczowym zaangażowaniu 

/skoordynowaniu osób reprezentujących NGOs w zespołach wdrożeniowych. Wyniki 

wdrożeń zostaną opisane i umieszczone na internetowej mapie dobrych praktyk. 

6.10. Wsparcie FRDL na etapie wdrażania obejmuje dla każdej JST pomoc doradcy – opiekuna, 

który będzie pracował z daną JST (na miejscu i zdalnie) i konsultował elementy wdrożenia 

współpracy finansowej (średnio 5 dni x 8 h/JST). Doradca –opiekun będzie na stałe 

współpracował z JST w wymiarze czasowym zależnym od ilości wskazanych form 

współpracy finansowej oraz będzie w doradzał  telefonicznie, e-mailowo. Pomoże również 

zorganizować spotkania z organizacjami pozarządowymi, a także będzie uczestniczył w 

spotkaniach na miejscu (średnio po 5 spotkań w JST). 

6.11. Dodatkowym wsparciem będzie pomoc ekspertów (prawnik śr. 20 godzin/JST i specjalista 

od finansów publicznych śr. 10 godzin/JST). Zakres tematyczny pomocy będzie ustalony w 

zależności od potrzeb JST objętych wdrożeniem (m.in. konsultacja bardziej 

skomplikowanych zagadnień, przygotowywanie wzorów dokumentów itp.). Pomoc będzie 
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udzielana za pomocą e-maila lub telefonicznie, w uzasadnionych przypadkach odbędą się 

konsultację „na miejscu”.  

6.12. W zależności od wskazanych form finansowych do wdrożeń (katalog otwarty) zostaną 

opracowane przy zaangażowaniu prawnika i specjalisty ds. finansowych m.in. umowy na 

regranting, pożyczkę, poręczenie/gwarancję, dotacje inwestycyjnie. Zostanie także 

opracowany wzór dokumentu  na inicjatywę lokalną oraz procedurę trybu małych zleceń.  

6.13. FRDL pokryje także koszty cateringu na spotkania z organizacjami pozarządowymi.  

6.14. Ogólny nadzór organizacyjny nad realizacją planu wdrożeń po stronie FRDL będą mieli 

regionalni koordynatorzy, a nadzór merytoryczny ekspert kluczowy projektu. 

 

 

7. Rezultaty (FRDL): 

� Zespół ds. wdrożeń powołany w każdej z 10 JST 

� Plan wdrożeń dla każdej JST 

� Decyzje władz JST dotyczące wdrożenia instrumentów współpracy 

� Dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi w każdej JST 

�  Raport dotyczący wdrożeń dla każdej JST 

 

8. Harmonogram (FRDL): 

Główne działania 
2014 2015 

Uwagi 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Pierwszy cykl rekrutacji do 

wdrożeń 

             

Drugi cykl rekrutacji do wdrożeń              

Powołanie lokalnych zespołów do 

spraw wdrożeń 
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Opracowanie indywidualnych 

planów wdrożeń 

             

Pierwsze spotkanie z NGO              

Przygotowanie wdrożeń              

Drugie spotkanie z NGO              

Podjęcie decyzji wdrażających 

wypracowane rozwiązania 

             

Raporty podsumowujące 

wdrożenia 

             

 


