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INFORMACJE O PROJEKCIE 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet V – Dobre Rządzenie 

 Okres realizacji: 1.01.2014 – 30.11.2015 

 Partnerzy projektu: Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolska Szkoła 
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 Budżet projektu: 3 238 438 zł 
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CEL PROJEKTU 

 Cel projektu:  

 Opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz 
organizacji pozarządowych praktycznego podejścia do wdrażania 
/stosowania instrumentów współpracy finansowej: regranting, 
pożyczki, poręczenia, gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacja 
inwestycyjna, tryb małych zleceń, budżet partycypacyjny. 
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DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

 Analiza dobrych praktyk współpracy finansowej pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami 
pozarządowymi 

 Interaktywna mapa dobrych praktyk współpracy 

 Analiza prawnych oraz instytucjonalno-finansowych 
uwarunkowań współpracy  

 Rekomendacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące 
stosowania i wykorzystywania konkretnych mechanizmów 
współpracy 
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DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

 32 regionalne szkolenia z tematyki mechanizmów współpracy 

finansowej dla ok. 1000 przedstawicieli JST oraz NGO  

 Wypracowanie koncepcji/planów wdrożeń 

 Przygotowanie materiałów wdrożeniowych 

 Wybór 20 samorządów wdrażających w 2015 roku od 2 do 4 

instrumenty współpracy finansowej oraz realizacja wdrożeń 

 Monitoring wdrożeń 
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DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

Upowszechnianie 

 Podręcznik wdrażania mechanizmów współpracy finansowej 

 Opracowanie rekomendacji zmian prawno-instytucjonalnych oraz 
koncepcji systemu finansowania organizacji pozarządowych 

 16 spotkań upowszechniających 

 Seminaria branżowe oraz konsultacyjne 

 Konferencja upowszechniająca/podsumowująca projekt 
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DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

Upowszechnianie 

 Analiza projektów innowacyjnych wraz z rekomendacjami ich 
wykorzystania 

 Doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego 
niezakwalifikowanych do wdrożeń 

 Wizyty studyjne w JST wdrażających w ramach projektu 
instrumenty współpracy finansowej  

 Analiza dodatkowych dobrych praktyk współpracy finansowej 
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WDROŻENIA 

 Rekrutacja na wdrożenia odbywała się podczas szkoleń. Samorządy, które 
zgłosiły chęć wdrażania mechanizmów współpracy finansowej, poddane 
zostały ocenie pod kątem potencjału i doświadczeń w zakresie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.  

 Na podstawie wyników tej oceny wybranych zostało 20 JST. Przy wyborze 
brane były pod uwagę także kryteria zróżnicowania terytorialnego, 
zróżnicowania wdrażanych mechanizmów oraz zróżnicowania typów 
jednostki (gminy wiejskie, miejskie, powiaty).  

 Wdrożenia odbyły się następujących JST: Sztum, Dobra, Witnica, Koszyce, 
Rajcza, Zaleszany, Kutno, Kościerzyna, Stary Sącz, Sadki, Szemud, Słupsk, 
Iława - powiat,  Iława – miasto, Wołów, Tomaszów Lubelski, Mogilany, 
Szklarska Poręba, Gostyń, Wałcz. 
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WDROŻENIA 

Dwie metody wdrażania nowych instrumentów współpracy finansowej 
samorządów i organizacji pozarządowych: 

 

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - zgodnie z koncepcją 
partycypacyjną (zespół wdrożeniowy).  

2. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej   - zgodnie z koncepcja 
ekspercką (warsztaty eksperckie). 
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