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Gdzie te pieniądze?

Fundusze unijne a organizacje pozarządowe. Czy to jest możliwe?

W roku 2004 weszliśmy do Unii Europejskiej. Zanim to nastąpiło, mogliśmy już jako kraj korzystać 
z różnego rodzaju funduszy. Żeby nie było prosto, każdy rodzaj finansowania udostępniano na 
innych zasadach. Trzeba było więc być bardzo wszechstronnym, oczytanym, znać języki obce oraz 
podobne organizacje z innych krajów (potrzebne do nawiązania partnerstw międzynarodowych) 
i jeszcze mieć dużo szczęścia, aby dostać dofinansowanie projektu z UE. 

Organizacje pozarządowe aplikowały do funduszy przedakcesyjnych Phare (tych rozdzielanych 
w Polsce i przeznaczonych głównie na dostosowanie prawodawstwa i systemu funkcjonowania 
państwa aspirującego do UE do wymogów tej organizacji). Aplikowały także do licznych programów 
wspólnotowych dostępnych przed naszym przystąpieniem do UE, jak np. „Kultura 2000”, „Leonardo 
da Vinci” itp. Po wejściu do Unii Europejskiej wybór tych programów oraz konkursów ogłaszanych 
przez poszczególne Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej jest coraz większy, o czym piszemy 
w drugiej części broszury.

Ze statystyk delegatury Komisji Europejskiej w Polsce, przygotowywanych w roku 2003, wynika, że 
organizacje pozarządowe wykorzystały prawie 100% dostępnych im środków w ramach programu 
Phare, czyli mniej więcej 50 mln euro, na przełomie dekady.

Brakuje, niestety, statystyk całościowych obejmujących nie tylko środki przedakcesyjne, ale również 
wspomniane wyżej programy wspólnotowe. 

Dlaczego więc teraz tak popularne są fundusze strukturalne? Dlaczego organizacje pozarządowe 
tak wiele nadziei pokładają w możliwościach finansowania stworzonych przez Europejski Fundusz 
Społeczny czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego?

Dlaczego stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszą się fundusze rozdysponowane na pozio-
mie całej UE? Dlaczego organizacje pozarządowe (nie tylko polskie) mają problemy z pozyskiwa-
niem funduszy unijnych?

Teoretycznie dostępnych funduszy jest bardzo dużo. Niewielka jednak ich część tak naprawdę trafia 
do sektora pozarządowego. Powodów, dla których tak się dzieje, spróbujemy poszukać w doświad-
czeniach organizacji pozarządowych na terenie całej UE. 

Obecne problemy z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w Polsce nie są niczym nowym. 
Czy można było więc ich uniknąć, analizując niedoskonałe niekiedy systemy wydatkowania fundu-
szy UE w innych państwach i w Komisji Europejskiej?
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Organizacje pozarządowe w Polsce (w kontekście funduszy unijnych):
Cytując za Klon Jawor (Badania III sektora 2004) 

Aby w pełni zrozumieć kontekst i problemy związane najpierw z aplikowaniem, później z wdra-
żaniem, a wreszcie z wydatkowaniem funduszy unijnych przez organizacje pozarządowe, należy 
zrozumieć ich punkt widzenia i perspektywę. 

W Polsce zarejestrowane jest ponad 45 000 stowarzyszeń i ponad 7 000 fundacji (na podstawie 
danych z rejestru REGON, stan na kwiecień 2004 roku).

- Najwięcej jest w Polsce organizacji pozarządowych działających w obszarze „sportu, turystyki, 
rekreacji i hobby” (38,6% organizacji wskazuje ten obszar jako najważniejsze pole swoich 
działań). Inne obszary działań wskazywane najczęściej przez organizacje jako ich główne pola 
działań to: „kultura i sztuka” (11,6% organizacji), „edukacja i wychowanie” (10,3% organizacji) 
oraz „usługi socjalne i pomoc społeczna” (10% organizacji) i „ochrona zdrowia” (8,2%).

- 2/3 organizacji nie zatrudnia stałego, płatnego personelu. Łączną wielkość zatrudnienia w orga-
nizacjach szacować można na niecałe 64 tys. pełnych etatów.

- Przychody połowy organizacji w roku 2003 nie przekroczyły 13 000 zł. 

- Źródła finansowania, z których w 2003 roku korzystał największy procent organizacji, to: składki 
członkowskie (60% organizacji), źródła samorządowe (45% organizacji), darowizny od osób 
fizycznych (40% organizacji), darowizny od instytucji i firm (39% organizacji).

- Polskie organizacje pozarządowe wiążą duże nadzieje ze środkami europejskimi – ponad 70% 
organizacji deklaruje, że planuje ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

- Trudności w zdobywaniu funduszy są najczęściej wskazywanym przez organizacje problemem 
– 77,3% organizacji odczuwa go w codziennym funkcjonowaniu. 

- W wymienianych obawach dotyczących dostępu do środków UE 55% organizacji wymieniło 
poziom wymaganego wkładu własnego oraz zbyt mały potencjał własny, niewystarczający do 
ubiegania się o takie wsparcie. 

- Co druga pytana organizacja postrzegała środki UE jako możliwość złapania oddechu 
finansowego.

- Do zeszłego roku tylko 14% organizacji było w stanie wykazać się doświadczeniem w aplikowa-
niu o środku unijne w ciągu ostatnich 4 lat. 

Jeżeli chodzi o stan obecny, to od początku okresu programowania do końca lipca 2005 roku 
objęto umowami o dofinansowanie ze środków wspólnotowych tylko 281 projektów złożonych przez 
organizacje pozarządowe, na łączną kwotę środków krajowych i wspólnotowych wynoszącą ponad 
1 mld zł (ponad 5,6% kwoty przyznanej na realizację działań, z których mogą korzystać organizacje 



7

pozarządowe). W odniesieniu do całości środków przyznanych Polsce na okres programowania 
2004–2006 stanowi to niewiele, bo ponad 2,3% dostępnych środków.

Wszystkiemu winna legislacja?

Polskie organizacje pozarządowe mają do dyspozycji całą gamę unijnych programów, które są 
dostępne dla NGO-sów w całej UE. Wszyscy wobec tego stajemy przed tymi samymi trudnościami 
w dostępie do nich. Teoretycznie sposób zarządzania programami UE podlega tym samym ramom 
prawnym w postaci Rozporządzenia Finansowego i instrukcji pt. „Zasady wdrażania” (Financial 
Regulation and its Implementing Rules). W praktyce jednak istnieje kilka interpretacji tych prze-
pisów i różnią się one często znacząco, nawet w łonie samej Komisji pomiędzy departamentami, 
wydziałami, a nawet poszczególnymi urzędnikami. 

Przepisy unijne, np. te dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych, dostosowywane są do kra-
jowych zasad prawnych, co dodatkowo nakłada kolejną warstwę interpretacyjną. Niestety, wpływa 
to najczęściej niekorzystnie na dostępność środków UE dla organizacji pozarządowych i liczbę 
projektów przez nie wdrażanych. 

Jak wiadomo, Komisja Europejska planuje przeprowadzenie w uzgodnieniu z Parlamentem 
Europejskim i państwami członkowskimi UE reformę Rozporządzenia Finansowego. Już w 2002 roku, 
gdy nowe Rozporządzenie i jego akty wykonawcze weszły w życie, zwrócono uwagę na fakt, iż przy 
formułowaniu regulacji Komisja Europejska nie konsultowała proponowanych zapisów. Z zebranych 
w licznych dokumentach i raportach wniosków jasno wynika, że przećwiczenie poszczególnych 
etapów aplikowania z zainteresowanymi (np. NGO-sami), pozwoliłoby na wskazanie słabych stron 
całego systemu jeszcze w okresie przed wdrożeniem kolejnego Rozporządzenia.

Rozporządzenie Finansowe zakłada, że unijne finansowanie będzie wydatkowane na zasadzie 
zdrowego zarządzania finansowego (Sound Financial Management). Analiza zastosowania ound Financial Management). Analiza zastosowania ound Financial Management
Rozporządzenia pokazuje jednak, że z trzech elementów składających się na tę zasadę: oszczęd-
ności, wydajności i skuteczności (economy, efficiency and effectiveness), Komisja kładzie nacisk 
przede wszystkim na oszczędność i to przede wszystkim poprzez nadmierne stosowanie procedur. 
Można jednak odnieść wrażenie, że działa to tylko w stosunku do beneficjentów. Wydaje się jedno-
cześnie, że urzędnicy Komisji muszą zwrócić większą uwagę na wydajność i skuteczność własnych 
poczynań, z czego powinni być corocznie rozliczani.

Rozporządzenie Finansowe ma ewidentnie wpływ na wzajemne relacje pomiędzy Komisją Europejską 
(KE) a organizacjami pozarządowymi w tych programach i liniach budżetowych, które są przez nią 
zarządzane. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych istnieje wiele błędnych rozwiązań zawar-
tych w obecnym Rozporządzeniu. Z powodu nadmiernego rygoryzmu procedur i mechanizmów 
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kontroli w istocie relacje Komisji z organizacjami pogarszają się. Najistotniejszym elementem jest 
jednak przerost regulacji i jej nieproporcjonalne stosowanie. Doprowadziło to nie tylko do zwiększe-
nia kosztów administracyjnych, ale także do jednoczesnego obniżenia wydajności całego systemu. 
Z analiz prowadzonych przez organizacje pozarządowe w państwach członkowskich wynika, że sys-
temy administrowania grantami publicznymi w niektórych krajach UE są o wiele prostsze i bardziej 
logiczne niż te, które stosuje Komisja Europejska. Odnosi się wręcz wrażenie, że zbyt wiele środków 
i energii pochłaniają w Komisji zbyteczna administracja i kontrola. Stąd też wiele z tych organizacji 
jest przekonane, że w konsekwencji, ubiegając się o środki z programów wspólnotowych, tracą 
własny czas, pieniądze i energię, starając się dostosować do tych skomplikowanych procedur 
i nadmiernej biurokracji.

Główne problemy na płaszczyźnie finansowej 
na styku Komisja Europejska (KE) i NGO-sy

KE stoi obecnie przed poważnym dylematem. Jak połączyć bowiem to, że musi ona stale podnosić 
standardy kontroli oraz zapobiegać marnotrawieniu środków i defraudacjom, a w tym samym czasie 
organizacje wycofują się z programów wspólnotowych, gdyż tracą zaufanie do zbyt skomplikowa-
nego i mało zrozumiałego systemu. Jest on oparty nie tylko na regulacjach prawnych, ale również 
na interpretacjach osób odpowiedzialnych za wdrażanie programów grantowych. Te ostatnie można 
więc obarczyć odpowiedzialnością za powstałe utrudnienia, a nawet nadmiernie surowe czy nie-
sprawiedliwe interpretacje zapisów.

Można wskazać na kilka podstawowych typów problemów:
- nadmierną uwagę przywiązuje się do wymogu oszczędności (principle of „economy”). Procedury 

Komisji są w związku z tym znacznie mniej wydajne w porównaniu do zasad stosowanych przez 
inne instytucje będące darczyńcami. Z powodu ścisłego przestrzegania zasady oszczędności 
organizacje aplikujące zmuszone są do dostarczania nadmiernej liczby dokumentów potwier-
dzających racjonalność wydatków. Wymogi te nieraz wykraczają poza typowe standardy audytu 
w sektorze prywatnym i publicznym w poszczególnych państwach członkowskich. W ten spo-
sób ważniejsze staje się spełnianie wymogów na papierze, a nie osiągnięcie celów projektu 
w terenie;

- kary związane z niegospodarnością nakładane na urzędników skutkują zbyt dużą odpowiedzial-
nością (często w efekcie obciążone są ich prywatne majątki). Błędy, nawet popełnione w dobrej 
wierze, prowadzą do daleko idących konsekwencji finansowych. W praktyce powoduje to, że 
niektóre instytucje zabezpieczają się poprzez rozłożenie tego ryzyka na nawet dwu- i trzykrotnie 
więcej sygnatariuszy dokumentów, niż jest to konieczne. Liczba podpisów dotyczących prostych 
kwestii bardzo często jest wręcz absurdalna. Skutkiem tego jest długi obieg dokumentów, opóź-
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nienia itp. Beneficjenci są także obciążani wymogiem dostarczania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających wiarygodność samych organizacji oraz projektu. W ten sposób składanie 
wniosków aplikacyjnych jest utrudnione, a sam proces późniejszej oceny wydłużony. Wniosek 
wraz ze wszystkimi tymi dokumentami nie gwarantuje ostatecznie jego akceptacji. Często nie-
dopełnienie przesadzonych formalności powoduje jego odrzucenie. W ten sposób organizacje 
„nieobyte” z kulturą administracyjną mają gorszy start;

- wszystkich i wszystko traktuje się jednakowo. Niezależnie od wartości grantu procedury 
i obostrzenia są tak samo surowe. Często dochodzi do sytuacji, że koszty proceduralne wystę-
powania o grant unijny przekraczają wartość grantu. Taka sytuacja wydaje się nielogiczna 
zarówno z punktu widzenia Komisji, jak i potencjalnych grantobiorców. Istnieje nawet wśród 
organizacji przekonanie, nie wiadomo, czy słuszne, że nie opłaca się w ogóle startować do 
grantu unijnego poniżej 150 000 euro;

- wielce problematyczne jest postrzeganie w Komisji zasady efektywności grantu jedynie w kate-
goriach przepustowości grantów w odniesieniu do kosztów administracyjnych. Wydatki na 
koszty administracyjne mają być więc jak najmniejsze. Organizacje pozarządowe skarżą się przy 
tym na wymogi dokumentowania na papierze wszystkich aktywności. Paradoksalnie przy ocenie 
wniosków liczą się głównie koszty poniesione na zarządzanie projektem i księgowość, zbyt mało 
uwagi przykłada się do efektywności i użyteczności projektów dla społeczności, którym mają 
one służyć;

- procedury przetargowe, w których startują prywatne przedsiębiorstwa, oraz konkursowe dla 
organizacji pozarządowych są do siebie proceduralnie podobne. O ile w tym pierwszym przy-
padku podejście jest proste – w przetargu powinna zwyciężyć najlepsza firma spełniająca 
warunki specyfikacji, o tyle w odniesieniu do NGO-sów powinno chodzić o jeszcze coś innego 
– liczy się zaufanie społeczne, a nawet premiowane są organizacje obiektywnie słabsze, ale za 
to reprezentujące interesy najsłabszych i potrzebujących silnego wsparcia członków społeczeń-
stwa. 

Problemy te można zilustrować konkretnymi przykładami trudności, z którymi organizacje pozarzą-
dowe spotykają się podczas kolejnych etapów aplikowania o środki finansowe:

- wykluczenie wielu mniejszych – często właśnie najbardziej zasługujących na pomoc – organiza-
cji ze względu na brak doświadczenia i wymaganych gwarancji finansowych;

- wysoki odsetek wniosków odrzucanych (z reguły na dziesięć aplikujących dziewięć odpada);

- zbyt wysokie koszty wiążące się z samym złożeniem wniosku (np. jego profesjonalne przygoto-
wanie, przetłumaczenie czy dostarczenie wszelkich niezbędnych analiz i załączników);

- surowe wymogi odnośnie współfinansowania (wymagane są wysokie progi);

- zbyt małe możliwości włączenia wkładu rzeczowego w koszty projektów;

- nieraz zbyt duże obciążenia finansowe w odniesieniu do zarządzania, raportowania i audytu;
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- wykluczenie niektórych rodzajów kosztów niezbędnych do realizacji projektów w dłuższym 
okresie;

- niepewność, czy w ostatniej transzy grantu nie zostaną obcięte środki na podstawie zakwestio-
nowania części wydatków jako niespełniających warunków konkursu oraz na skutek wdrażania 
tzw. zasady procentowej (percentage rule);

- zwłoka w rozpoczęciu projektów sięgająca od 1 do 2 lat oraz opóźnienia w płatnościach, nie-
kiedy powyżej roku;

- skomplikowane procedury administracyjne i finansowe; 

- długie terminy rozliczania i płatności.

Czy istnieją rozwiązania?

Propozycje ogólne

Warto by się poważnie zastanowić nad koncepcją szczegółowych konsultacji społecznych dotyczą-
cych reformy Rozporządzenia Finansowego i aktów wykonawczych. Dokumenty te powinny zostać 
połączone w jeden dokument i gruntownie przekształcone, tak aby były czytelne dla grantobiorców 
i osób zarządzających programami grantowymi w Komisji. Pozwoliłoby to także na jednolitą wykład-
nię, uproszczenie procedur i spowodowało większe zainteresowanie potencjalnych projektodawców. 
Ułatwiłoby pracę urzędnikom unijnym, którzy, jak wynika z licznych opracowań, Rozporządzenia 
i jego aktów wykonawczych najzwyczajniej nie rozumieją.

Są też inne, systemowe pomysły na naprawienie sytuacji. Wśród daleko idących propozycji zmian 
systemowych pojawia się i ta, związana z utworzeniem specjalnego departamentu w Komisji, który 
stałby się centrum eksperckim, a zarazem swoistym ośrodkiem doradczym dla wszystkich podmio-
tów pośredniczących w udzielaniu grantów. Ten departament powinien się zająć wprowadzeniem 
programu oceniającego skuteczność poszczególnych Dyrekcji Komisji i rządów państw członkow-
skich w tym zakresie. 

Istotnym usprawnieniem systemu byłoby też znowelizowanie artykułu dającego bezwarunkowe 
prawo przyjęcia odwołania, jeżeli pozostaje ono bez rozpatrzenia dłużej niż 45 dni. Ten przepis musi 
być wzmocniony poprzez mechanizm skutecznej implementacji i monitorowania. Ponadto powinny 
zostać przyśpieszone cykle płatności. 

Propozycje zmiany stylu zarządzania funduszami europejskimi:

- Bieżące konsultacje z organizacjami pozarządowymi i stworzenie autentycznego partnerstwa. 
Znaczna część zapisów, które stanowią utrudnienie w wykonywaniu projektów finansowanych 
przez UE, nigdy by nie została przyjęta w tej formie, gdyby ich skutki zostały wcześniej przedys-
kutowane przez Komisję z szerokim gronem użytkowników. Istotne jest też opracowanie zasad 
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partnerstwa, opisanego w wiążącym dokumencie zawierającym jasny wykaz praw i obowiązków 
Komisji i organizacji pozarządowych.

- Wsparcie w celu zwiększenia zdolności zarządzania środkami finansowymi w ramach projek-
tów wdrażanych przez organizacje pozarządowe. Chodzi nie tylko o przeszkolenie organizacji 
pozarządowych i wzmocnienie infrastruktury wspierającej organizacje, lecz także o utworzenie 
działu w ramach struktur unijnych, w którym szkoleni są w najlepszych możliwych praktykach 
ci, którzy ze strony administracji publicznej zarządzają grantami.

- Rozwój wielu mechanizmów grantodawczych, które odpowiadają potrzebom organizacji niezależ-
nie od ich wielkości i sektora. Finansowanie grantowe powinno dotyczyć nie tylko kosztów pro-
jektowych, lecz także kosztów operacyjnych i kosztów przygotowawczych. Dobrym przykładem 
może być mechanizm grantów globalnych.

- Przywrócenie równowagi między ryzykiem związanym z realizacją projektów a odpowiedzial-
nością. Nadzór i kontrola powinny być proporcjonalne do zadania; osobistą odpowiedzialność 
urzędników unijnych należy urealnić w stosunku do drakońskiego podejścia stosowanego 
obecnie. Stosunki pomiędzy zleceniodawcą zadań współfinansowanych ze środków unijnych 
a organizacjami pozarządowymi powinny się opierać na zasadzie wzajemnego zaufania, a nie na 
podstawie domniemania oszustwa. 

- Podejście pod kątem potrzeb grantobiorcy w projektowaniu procedur finansowych i obiegu doku-
mentów. Propozycja zmian do Rozporządzenia Finansowego, administracyjnych zasad wdrażania 
Rozporządzenia i do praktyki ich stosowania, których opracowania Komisja Europejska podjęła 
się wiosną 2005 roku, stanowi doskonałą okazję do wspólnego rozwiązania zaistniałych proble-
mów. Raport zawiera szereg rekomendacji dotyczących zagadnień finansowych czy też skracania 
czasu trwania procedur zawierania umów czy płatności.

Propozycje rozwiązań administracyjnych znacznie usprawniających i zwiększających skuteczność 
w aplikowaniu:

- ogłoszenie przez Komisję jasno określonej polityki i strategii dla każdego obszaru działania 
i rezygnacja ze szczegółowych wezwań do składania wniosków;

- ograniczenie informacji zawartych we wniosku do minimum wystarczającego do jego oceny 
oraz usunięcie z wniosku punktu dotyczącego spełniania przez podmiot składający kryterium 
o dopuszczeniu do ubiegania się o grant (eligibility);eligibility);eligibility

- potwierdzenie spełniania przez wnioskodawców kryterium o dopuszczeniu do ubiegania się 
o grant (eligibility) w oparciu o specjalną niezależną bazę danych podmiotów uprawnionych eligibility) w oparciu o specjalną niezależną bazę danych podmiotów uprawnionych eligibility
do ubiegania się o granty. Powstanie takiej ogólnie dostępnej bazy danych znacznie skróciłoby 
proces rozpatrywania wniosków;

- składanie przez wnioskodawców trzystronicowych opisów koncepcji projektów do komisji zło-
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żonych z niezależnych ekspertów, przy jednoczesnym zapewnieniu wyższych kompetencji tychże 
ekspertów;

- wezwania do składania wniosków powinny być albo bardzo szczegółowe, albo bardzo ogólni-
kowe. Nie powinny, tak jak obecnie, przejawiać obydwu tych cech równocześnie. Czas potrzebny 
na przełożenie opisu koncepcji projektu na pełny wniosek powinien być proporcjonalny do jego 
wielkości; 

- ocena projektu oraz jego odrzucenie bądź przyjęcie przez komisję ekspertów (z możliwo-
ścią jednokrotnego ponownego złożenia wniosku, jeśli uwagi komisji ekspertów zostaną 
uwzględnione);

- w przypadku wstępnej akceptacji projektu przygotowanie przez wnioskodawcę na własny koszt 
szczegółowego wniosku wraz z budżetem, zgodnie z opublikowanymi wytycznymi; 

- ocena pełnych wniosków przez ekspertów w oparciu o kryteria takie, jak: zgodność z polityką 
UE w danej dziedzinie, zdolność wnioskodawcy do wdrożenia projektu, innowacyjność, źródła 
finansowania i efektywność kosztowa. Taka ocena odbywałaby się raz na kwartał;

- zatwierdzanie projektów aż do wyczerpania funduszy dostępnych w danym kwartale;

- dopuszczenie ponownego złożenia wniosku tylko w wypadku, jeśli znalazł się on w gronie 5% 
najlepszych spośród tych, które nie zostały przyjęte, lub gdy projekt został zmodyfikowany 
w oparciu o uwagi ekspertów;

- wymagana szczegółowość projektów i ich budżetów powinna korespondować z wagą podejmo-
wanej decyzji. Niecelowe jest drobiazgowe rozpisywanie kosztów konferencji z udziałem 100 
osób – lepszym rozwiązaniem byłoby określenie średnich kosztów zorganizowania tego typu 
konferencji. Takie podejście ograniczyłoby zaangażowanie urzędników odpowiedzialnych za nad-
zór finansowy, a duża liczba budżetów mogłaby być kontrolowana za pomocą oprogramowania 
komputerowego, co ograniczyłoby koszty Komisji i przyspieszyło rozpatrywanie wniosków;

- wprowadzenie sumarycznych budżetów dla projektów wieloletnich, z uszczegóławianiem wydat-
ków dla kolejnych lat realizacji projektu na początku każdego kolejnego roku budżetowego;

- wykluczenie możliwości dokonywania przez Komisję arbitralnych zmian w budżetach projektów. 
Zmiany takie mogłyby być wprowadzane tylko po konsultacjach z wnioskodawcą i po przedsta-
wieniu pisemnego uzasadnienia, które pokazywałoby, że Komisja w pełni rozpoznała projekt;

- w odniesieniu do kontraktów – ustalenie harmonogramu wiążącego dla obu stron. Jeśli Komisja 
nie dotrzyma harmonogramu, ponosi związane z tym koszty, zgodnie z ustaleniami kontraktu. 
Jeśli jest to wina wnioskodawcy, Komisja ma prawo wycofania oferty finansowania projektu;

- w odniesieniu do współfinansowania – Komisja powinna pokrywać od 50 do 90% wartości 
budżetu projektu.
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Konkluzje

A w Polsce?

Problemy, z jakimi organizacje pozarządowe stykały się na poziomie Komisji Europejskiej, zaczynają 
występować także w Polsce – w systemie wdrażania funduszy strukturalnych. Warto wspomnieć 
o kilku takich problemach.

Wydaje się, że tutaj także historia się powtarza. Również borykamy się z dobrym prawodawstwem. 
Zderzenie unijnych regulacji i naszych krajowych przepisów prawnych spowodowało, niestety, 
wielomiesięczne opóźnienia we wdrażaniu funduszy. Podobnie jak Komisja mamy problemy z uru-
chomieniem podstawowych mechanizmów monitorowania i kontroli (np. informatyczny system 
monitorowania i kontroli – SIMIK). Nie potrafimy (i jest to przypadłość wnioskodawców oraz samej 
administracji) składać poprawnych wniosków o dofinansowanie i innych dokumentów związanych 
z wdrażaniem (np. raportów monitorujących, wniosków o płatność). Należy jednak podkreślić, że 
terminy płatności nie są zbyt długie. 

Mamy za mało wykwalifikowanej kadry (zarówno w administracji, jak i po stronie beneficjetów). Jest 
to grupa osób, która podlega częstej rotacji, przez co ciężko czasami zachować ciągłość instytu-
cjonalną i ciągłość pracy. Niestety, skutkuje to często błędnymi decyzjami podejmowanymi przez 
urzędników. Są one, podobnie jak to się dzieje w Brukseli, wypadkową ich wiedzy, doświadczenia 
i błędnej lub niejasnej interpretacji (np. instytucji zarządzających). 

Organizacje pozarządowe i administracja wydają się u nas dwoma różnymi światami i kulturami. 
Zderzenie tych kultur nie wszystkim wychodzi na dobre, a poligonem tej współpracy są właśnie 
fundusze strukturalne. Niektóre organizacje nie są w stanie pokonać biurokracji i spełnić warunków 
formalnych. Niektórym się to udaje, ale euforia szybko mija, gdy przychodzi czas na rozliczenie 
środków. Oczekiwanie na płatności bardzo często stawia je na granicy zamknięcia działalności. 

Podobnie jak w Komisji Europejskiej większość tych błędów i barier jest wypadkową błędnego 
prawa i niedostosowania systemu wdrażania funduszy do realiów tych, którzy te projekty później 
realizują, w tym organizacji pozarządowych.

Z pewnością niektóre z tych rozwiązań są naszym własnym, polskim wynalazkiem. Z pewnością też 
część z nich można rozwiązać tymi samymi metodami, które stosuje się do rozwiązań na poziomie 
Komisji Europejskiej. (np. konsultowanie z potencjalnymi projektodawcami trybu wyłaniania i zakre-
su merytorycznego ogłaszanych konkursów). Być może, należy się spodziewać impulsu z Komisji. 
To właśnie ona mogłaby wypracować sposoby rozszerzenia zasady partnerstwa na wszystkie fun-
dusze strukturalne, jak również na pozostałe programy wspólnotowe. 

Wielu z nas jest przekonanych, że obecny system mógłby być bardziej wydajny, tańszy w obsłudze, 
dostosowany do osiągnięcia celów polityk unijnych oraz bezpieczny dla organizacji pozarządowych. 
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Warto się teraz zastanowić, jak taki system wykorzystywania funduszy UE powinien być uspraw-
niony. Musimy też pamiętać, że wiele z tych zmian możemy przeprowadzić sami w Polsce. 

Po roku doświadczenia z funduszami strukturalnymi można sobie ten system wyobrazić zupełnie 
inaczej od tego, który obecnie obowiązuje w stosunku do środków unijnych zarówno na poziomie 
UE, jak i naszym, krajowym. 

Anna Kozieł

Na podstawie:

The Commission could do better, Paul Soto, Grupo Alba; na zlecenie ugrupowania Zielonych (Greens/The Commission could do better, Paul Soto, Grupo Alba; na zlecenie ugrupowania Zielonych (Greens/The Commission could do better
EFA) Parlamentu Europejskiego; Bruksela, maj 2005. Dokument dostępny jest w języku angielskim 
pod adresem internetowym http://greens-efa.org/pdf/documents/TheCommissioncoulddobetter/
TheCommissioncoulddobetterReport_EN.pdf. Skrócona prezentacja raportu dostępna pod adresem 
http://greens-efa.org/pdf/documents/TheCommissioncoulddobetter/TheCommissioncoulddobetterpr
esentation.pdf.

Opracowanie CONCORD dostępne jest w załączniku do raportu Striking a Balance; raport ECAS z listopada 
2004 roku dostępny pod adresem www.ecas.org/file_uploads/742.doc.

Striking a Balance. Efficiency, Effectiveness and Accountability. The impact of the EU Financial Regulation 
on the relationship between the European Commission and NGOs, Paul Firth, F.M. Partners Ltd.; na 
zlecenie OSI-Brussels, CONCORD, Platform of European Social NGOs, SOLIDAR, European Women’s 
Lobby; Bruksela, kwiecień 2005. Dokument dostępny jest w języku angielskim pod adresem interne-
towym www.solidar.org/english/pdf/Striking%20a%20Balance%20-%20Final1.pdf, załączniki www.
solidar.org/english/pdf/Striking%20a%20Balance%20Appendices%20-%20Final1.pdf. Skrócona 
prezentacja raportu pod adresem http://greens-efa.org/pdf/documents/TheCommissioncoulddobetter/
StrikingaBalancepresentation.pdf.
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Dla tych, którzy fundusze strukturalne już znają...

Chcielibyśmy jednak nieco odejść od funduszy strukturalnych z poziomu krajowego i przekazać 
informacje o tych unijnych programach, które są finansowane ze środków zarządzanych bezpośred-
nio przez Komisję Europejską. 

Na ogólnej mapie unijnych środków prawie każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Organizacje 
pozarządowe są ważnym odbiorcą unijnych programów, które wspierają polityki wspólnotowe – stąd 
też często na określenie tej grupy środków, w odróżnieniu od funduszy strukturalnych, stosuje się 
zbiorczą nazwę – programy wspólnotowe.

Dla niektórych organizacji to właśnie te programy mogą być poligonem doświadczalnym przed 
wejściem w fundusze strukturalne, a dla innych będzie to idealne poszerzenie horyzontów o nowe, 
ciekawe obszary. Śledząc podstawowe informacje o tych programach, nietrudno oprzeć się wra-
żeniu, że są wśród nich programy bardzo łatwe z punktu widzenia organizacji, ale są też takie, dla 
których pozyskania trzeba się nieźle natrudzić. 

Warto już na wstępie podać kilka ważnych informacji na ich temat:

- Po pierwsze – niemalże wszystkie programy wspólnotowe są zarządzane bezpośrednio przez 
Komisję Europejską; to w praktyce oznacza np., że wnioski muszą być najczęściej opracowane 
w języku angielskim lub francuskim i składane bezpośrednio do Brukseli; warto jednak od razu 
wspomnieć, że niektóre programy są zdecentralizowane i wówczas wnioski rozpatruje wskazana 
w danym państwie członkowskim tzw. Narodowa Agencja, 

- Po drugie – kwota środków w programach jest nieporównywalnie mniejsza niż w funduszach 
strukturalnych, w skali całej UE często są to kwoty mniejsze niż w ramach jednego działania 
programu operacyjnego,

- Po trzecie – programy wspólnotowe najczęściej, choć nie zawsze, dają możliwość dofinansowa-
nia projektów partnerskich, niekiedy liczba wymaganych partnerów w realizacji przedsięwzięcia 
musi być spora (np. pięciu),

- Po czwarte – programy wspólnotowe działają jedynie w tych obszarach, które objęte są tzw. 
politykami wspólnotowymi, 

- Po piąte – programy są realizowane na dwa sposoby:

- wieloletnie – uchwalane na wniosek Komisji wieloletnie programy działające w jednym 
obszarze z jasno zdefiniowanym celem i profilem działania (np. „Socrates”),

- roczne – uchwalane na wniosek Komisji roczne plany działań, nazywane najczęściej liniami 
budżetowymi,

- Po szóste – liczba programów ulega ciągłej zmianie,
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- Po siódme – nie wszystkie z nich są dostępne dla organizacji pozarządowych, choć można 
śmiało powiedzieć, że te, w których organizacje mogą startować, stanowią zdecydowaną więk-
szość.

Jeśli podane informacje nie podziałały zniechęcająco, zapraszamy do dalszej lektury. 
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Programy wspólnotowe

Ponad 9 mld euro rocznie Unia Europejska wydaje na realizację tzw. polityk wspólnotowych.

Realizacja polityki najczęściej polega na finansowaniu specjalnych działań w obszarze, który 
państwa członkowskie uznają za istotny z punktu widzenia rozwoju integracji europejskiej. Ponad 
połowa środków trafia na partnerskie projekty w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Drugą 
z rzędu pozycją są wydatki na edukację i kulturę. Używając pewnego uproszczenia, można powie-
dzieć, że realizacja budżetu na polityki wspólnotowe odbywa się oparciu o dwa instrumenty:

- roczne programy działań – linie budżetowe,

- działania kilkuletnie – programy wspólnotowe.

Poniżej opisujemy wybrane programy wspólnotowe. Ze względu na ich charakter brakuje omówienia 
programów jednorocznych. Można je odnaleźć bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej, wybie-
rając konkretną dziedzinę integracji. W programach wspólnotowych mogą brać udział podmioty 
o charakterze publicznym, prywatnym i pozarządowym. Wszystko zależy od danego programu. 
Większość programów jest jednak adresowana do podmiotów pozarządowych lub publicznych. 
Projekty można składać w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie (call for proposals). W wypadku 
większości programów wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej w Brukseli 
w jednym z roboczych języków UE (angielski lub francuski). 
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Badania i rozwój

W dziedzinie badań i rozwoju Unia Europejska działa na zasadzie pomocniczości. Poprzez finanso-
wanie największego z programów wspólnotowych1 – VI Programu Ramowego, Unia próbuje rozwią-
zać te problemy badawcze, które ze względu na swoją skalę i kompleksowość wymagają znacznych 
nakładów, a ich rozwiązanie jest efektywniejsze, jeśli wspólny wysiłek podejmą naukowcy z kilku 
państw europejskich. Celem tych wysiłków jest zbudowanie w Unii Europejskiej silnej gospodarki 
opartej na wiedzy. Przy rozdziale środków nie obowiązują żadne limity krajowe.

VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego 

VI Program Ramowy powstał w 2002 roku. Przewidziany czas jego zakończenia to rok 2006, ale już 
rozpoczęły się prace przygotowawcze nad nowym – VII Programem Ramowym. Jego zadaniem jest 
wzmocnienie naukowej i technologicznej bazy przemysłu i wzrost jego konkurencyjności poprzez 
wspieranie działań badawczych i rozwojowych. Jego całkowity budżet wynosi 17 mld euro i wydat-
kowany jest m.in. na projekty w następujących obszarach: genomika i biotechnologia dla zdrowia 
człowieka; technologie społeczeństwa informacyjnego; nanotechnologie i nauka o materiałach; 
aeronautyka i przestrzeń kosmiczna; jakość i bezpieczeństwo żywności; zmiany globalne; energia; 
transport; obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Ze środków mogą korzystać uczelnie wyższe, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia 
przemysłowe, administracja publiczna, pracownicy naukowi oraz studenci. 

Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na stronie serwisu informacyjnego 
www.cordis.lu. 

Realizacją programu zajmuje się Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Badania.

Źródło informacjiŹródło informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Badania 
www.europa.eu.int/comm/research/index_en.cfm 

Punkt kontaktowy w Polsce: Punkt kontaktowy w Polsce: 
www.6pr.pl

1 VI Program Ramowy jest trzecią co do wielkości linią budżetową UE po polityce rolnej i spójności.
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Edukacja

„Socrates” 

Jest to największy z edukacyjnych programów Unii Europejskiej, szczególnie znany w środowisku 
akademickim ze względu na dużą liczbę projektów stypendialnych, które umożliwiają m.in. pol-
skim studentom wyjazd do wybranej zagranicznej uczelni. Faktycznie jednak zakres finansowania 
programu jest znacznie szerszy i obejmuje cały proces kształcenia: od rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej, poprzez system kształcenia, naukę języków, aż po kształcenie dorosłych. 

Składa się z następujących komponentów:

- „Comenius” – promuje międzynarodową współpracę szkół,

- „Erasmus” – współpraca europejskich szkół wyższych,

- „Grundtvig” – kształcenie dorosłych,

- „Eurydice” – informacja o edukacji w Europie,

- „Minerva” – współpraca europejska w zakresie kształcenia otwartego, 

- „Lingua” – promuje naukę języków obcych,

- „Arion” – wizyty studyjne dla kadry zarządzającej oświatą, 

- „NARIC” – sieć uznawalności dyplomów i wykształcenia.

Projekty mogą być przygotowywane przez uczelnie, szkoły wyższe, szkoły językowe, organizacje 
pozarządowe.

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura. 
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Narodowa Agencja „Socrates” w Polsce 
www.socrates.org.pl 

„Młodzież”

Jest to jeden z bardziej popularnych w Polsce programów, skierowany do osób młodych z grupy 
wiekowej 15–25 lat. Jest to jednocześnie pod względem budżetu najmniejszy z programów realizo-
wanych w dziedzinie edukacji. Ze środków programu mogą być realizowane projekty adresowane do 
młodzieży, których celem jest przełamanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w mentalności 
i kulturze młodych ludzi. Sporo projektów to również inicjatywy przygotowujące młodych ludzi do 



20

aktywnego życia społecznego i kreujące postawy obywatelskie. Jest on podzielony na następujące 
komponenty (akcje):

- Akcja 1 „Wymiana młodzieży” – projekty z udziałem partnerów zagranicznych – spotkania grup 
młodzieży,

- Akcja 2 „Wolontariat europejski” – umożliwienie młodzieży pełnoletniej odbywania staży 
w organizacjach i instytucjach społecznych,

- Akcja 3 „Inicjatywy młodzieżowe” – wsparcie samodzielnych projektów aktywności młodzieży 
(np. zajęcia pozaszkolne, kółka zainteresowań),

- Akcja 4 „Działania wspólne” – projekty realizowane w ramach programu „Socrates”, „Leonardo”, 
„Młodzież”.

- Akcja 5 „Działania wspierające” – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą. 

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura. 
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
Narodowa Agencja „Młodzież” w Polsce 
www.youth.org.pl 

„Leonardo”

Kolejna edycja programu edukacyjnego adresowanego do urzędów publicznych, przedsiębiorstw, 
organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, które wzbogacają kształcenie zawodowe 
o nowatorskie impulsy, czerpane ze współpracy zagranicznej. 

Program kładzie główny nacisk na następujące cztery punkty:

- ulepszenie systemów kształcenia i dokształcania w państwach członkowskich,

- wspieranie pracobiorców i pracodawców w zakresie szkolenia zawodowego,

- intensyfikowanie współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami,

- nauka języków obcych.

W ramach programu można realizować następujące typy projektów:

- wymiany i staże – dofinansowanie staży zawodowych dla uczniów, studentów i absolwentów, 
wymiana doświadczeń dla nauczycieli i szkoleniowców,

- projekty pilotażowe – promocja innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii,

- projekty językowe – promocja znajomości języków obcych i kultur krajów europejskich,



21

- międzynarodowe sieci instytucji – tworzenie sieci ma na celu upowszechnianie na poziomie 
europejskim wiedzy i doświadczeń na temat szkoleń zawodowych,

- badania i analizy – mają dotyczyć zagadnień kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodo-
wego.

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura 
www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
Narodowa Agencja „Leonardo” w Polsce 
www.bkkk-cofund.org.pl 

„eLearning”

To kolejna inicjatywa UE, której celem jest poprawa systemu kształcenia i edukacji, tym razem 
poprzez wspieranie coraz szerszego i efektywniejszego wykorzystywania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w europejskich systemach edukacji. 

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura
www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
Narodowe biuro kontaktowe w Polsce 
www.e-learning.org.pl

„Erasmus Mundus”

Jest to najmłodsza inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie edukacji. Program został utworzony 
w 2004 roku, jego realizacja potrwa do 2008 roku. 

Ma on na celu podniesienie jakości szkolnictwa wyższego w Europie. Wspiera projekty współpracy 
z państwami trzecimi, nienależącymi do Unii. 

Program podzielono na 4 główne komponenty (akcje):

- Akcja 1 „Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus”, 

- Akcja 2 „Stypendia Erasmus Mundus dla studentów i nauczycieli akademickich z krajów trze-
cich”, 



22

- Akcja 3 „Projekty partnerskie”, 

- Akcja 4 „Zwiększenie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego”.

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura 
www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html
Biuro krajowe programu „Erasmus Mundus” w Polsce 
www.socrates.org.pl

Program współpracy UE – USA/KANADA

Specjalny program został stworzony w celu wspierania projektów edukacyjnych związanych ze 
współpracą państw członkowskich UE oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych w zakresie szkolnictwa 
wyższego i kształcenia zawodowego. 

W ramach programu finansowane są projekty współpracy uczelni i instytucji szkoleniowych z całej 
Europy z partnerami ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady. 

Programem zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura.

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i i Kultura – USA 
europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/index_en.html 
Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura – Kanada 
europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/index_en.html 

Kultura

„Media Plus”

Program jest jednym z elementów polityki UE w zakresie twórczości audiowizualnej. Ma na celu 
wspieranie europejskiego przemysłu audiowizualnego. Realizacja programu ma się przyczynić do 
wzrostu znaczenia kina europejskiego poprzez wsparcie projektów koprodukcyjnych, dystrybucji 
filmów i wspólnych inicjatyw w zakresie promocji kina europejskiego. 
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Budżet Media Plus na lata 2001–2006 wynosi 513 mln euro. 

W lipcu 2004 roku Komisja zaproponowała nową edycję programu („Media 2007”) na lata 2007–
–2013. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne 
i Media. 

Projekty mogą być przygotowywane przez szkoły filmowe i przedsiębiorstwa produkcyjne, a także 
przez centra szkoleniowe, agencje filmowe czy organizacje pozarządowe. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media 
www.europa.eu.int/comm/avpolicy/index_en.htm
Program „Media Plus” 
www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html 
Punkt kontaktowy „Media Plus” w Polsce - obecnie działa tylko strona internetowa
www.mediadesk.org.pl

„Kultura 2000”

To program wspólnotowy, który zastąpił kilka programów w tej dziedzinie, funkcjonujących w latach 
1994–1996. Jego celem jest wsparcie partnerskich projektów w zakresie wspólnej przestrzeni kul-
turowej dla narodów Europy. 

Obecna edycja programu funkcjonuje do końca 2006 roku. Budżet programu wynosi 236,5 mln 
euro. 

Komisja zaproponowała nową edycję programu („Kultura 2007”) na lata 2007–2013. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura 
www.europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
Punkt kontaktowy programu w Polsce 
www.mk.gov.pl/pkk/program.php
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EAC

Ta młoda inicjatywa Komisji Europejskiej, stworzona w 2004 roku, ukierunkowana jest na wspie-
ranie prowadzenia stałych programów pracy organizacji lub sieci promujących kulturę europejską 
i współpracę w sektorze kultury oraz mających wkład w życie kulturalne i zarządzanie kulturą. 
Roczny budżet tej inicjatywy jest niewielki i wynosi 3,5 mln euro. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura. 

Źródło informacjiŹródło informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura. 
http://www.europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

Energia

„Inteligentna energia dla Europy”

To jedna z najważniejszych inicjatyw UE w zakresie polityki energetycznej. Celem programu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz stymulowa-
nie konkurencyjności przemysłu europejskiego. Program wspiera finansowo projekty w zakresie: 
odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, energetycznych aspektów transportu. 
W ramach budżetu UE w latach 2003–2006 przeznaczono na program 200 milionów euro.

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Energia i Transport. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Energia i Transport 
www.europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html
Punkt kontaktowy w Polsce 
www.kape.gov.pl 

Społeczeństwo informacyjne

„eContentplus”

Program ten jest kontynuacją inicjatywy Komisji pod nazwą „eContent”. Tym razem program został 
zatwierdzony na 4 lata (2005–2008) z łącznym budżetem 149 mln euro. Wspiera on rozwój wieloję-
zycznych serwisów tematycznych w globalnej sieci internetowej. 
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W ramach programu funkcjonują trzy linie tematyczne:

- 1 Linia Tematyczna – poprawa dostępności oraz rozszerzenie zakresu wykorzystania informacji 
sektora publicznego,

- 2 Linia Tematyczna – inspirowanie tworzenia wielojęzycznych i wielokulturowych treści cyfro-
wych,

- 3 Linia Tematyczna – zwiększenie dynamiki rynku treści cyfrowych.

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne 
i Media. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media 
www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
Punkt kontaktowy „eContent” w Polsce 
www.mnii.gov.pl 

„eTen”

Jest programem wspólnotowym, stworzonym po to, aby pomóc w rozwoju sieci telekomunikacyj-
nych na terenie całej Europy. W szczególności skupia się na wspieraniu i rozwoju usług publicznych 
świadczonych przez administrację. Program zakłada wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego 
na terenie całej Europy w następujących obszarach:

1. eGovernment (e-Rząd),

2. eHealth (e-Zdrowie),

3. eInclusion (e-Integracja),

4. eLearning (e-Nauczanie),

5. Trust & Security (Zaufanie i Bezpieczeństwo),

6. Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Roczny budżet programu wynosi około 45 mln euro. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne 
i Media. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media 
www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
„eTen“ 
www.europa.eu.int/eten 
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IDABC2

Jest to kolejny program uchwalony w 2004 roku na lata 2005–2009. Zastąpił on inicjatywę IDA. 
Jego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiej publicznej platformy informacyjnej (eGovernment) eGovernment) eGovernment
skierowanej do administracji, przedsiębiorstw i obywateli. Łączny budżet tego programu wynosi 
148,7 mln euro. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne 
i Media. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media 
www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
IDABC 
www.europa.eu.int/idabc/en/home 

„Bezpieczny Internet”

Ta niewielka inicjatywa z łącznym budżetem wynoszącym zaledwie 45 mln euro jest ukierunkowana 
na promocję bezpiecznego korzystania z sieci Internet. Szczególną opieką objęte są: przeciwdzia-
łanie niebezpieczeństwom związanym z korzystaniem z sieci przez nieletnich, walka z nielegalnymi 
oraz niechcianymi treściami zamieszczanymi w Internecie. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne 
i Media. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media 
www.europa.eu.int/information_society/index_en.htm 
Strona programu 
www.europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm

Zdrowie publiczne

W oparciu o artykuł 152 Traktatu Rzymskiego Komisja Europejska prowadzi również aktywną 
politykę w dziedzinie zdrowia publicznego. Jest ona realizowana zgodnie z wieloletnim programem. 
Jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2003 roku i potrwa do końca 2008 roku. Budżet programu 
ustalono na 312 milionów euro. Jest on podzielony na roczne transze, które rozdysponowywane są 

2 Akronim z ang. Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses 
and Citizens
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cyklicznie przez Komisję. W 2005 roku na działania w tym obszarze przewidziano prawie 54 mln 
euro w formie grantów dostępnych dla podmiotów niedziałających dla zysku.

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Zdrowie i Ochrona Konsumenta. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Zdrowie i Ochrona Konsumenta 
www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

Zatrudnienie i sprawy społeczne

W tym obszarze polityki Wspólnoty nie funkcjonują programy wspólnotowe. Dotowane projekty 
realizuje się w ramach linii budżetowych, które są corocznie odnawiane na wniosek Komisji 
Europejskiej. Linie koncentrują się na następujących obszarach: 

- dialog społeczny,

- bezpieczeństwo w miejscu pracy,

- niepełnosprawni,

- równość szans mężczyzn i kobiet3. 

Co roku w tych obszarach Komisja ogłasza, najczęściej na początku roku, zaproszenie do składania 
wniosków (call for proposals). Skierowane jest ono w zależności od specyfiki działania do instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i innych instytucji, które nie dzia-
łają dla zysku. 

Budżetem w tym obszarze zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Zatrudnienie i Spra-
wy Społeczne. 

Źródło informacjiŹródło informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Zatrudnienie i Sprawy Społeczne 
www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 

Przedsiębiorczość

Podobnie jak w wypadku poprzedniego obszaru, także i tu dotowane projekty są realizowane 
w ramach programu grantowego, który jest corocznie odnawiany na wniosek Komisji Europejskiej. 
W 2005 roku program jest skoncentrowany na następujących obszarach: 

3 W tym obszarze funkcjonuje w miejsce linii budżetowej program wspólnotowy 6-letni, który kończy się w roku 
2006 – 5 Program Działania.
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- popieranie przedsiębiorczości,

- badania – promocja innowacji i zmian,

- zdobyć więcej na rynku wewnętrznym,

- konkurencyjność i zrównoważony rozwój. 

Komisja realizuje program, ogłaszając zaproszenie do składania wniosków (call for proposals). Są 
one rozłożone w ciągu całego roku. Swoje projekty mogą składać instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, związki zawodowe i inne instytucje, które nie działają dla zysku. 

Budżetem w tym obszarze zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa 
i Przemysł. 

Źródło informacjiŹródło informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwa i Przemysł 
www.europa.eu.int/comm/enterprise/index_pl.htm 

Środowisko

„LIFE” III

Obecnie realizowana jest już trzecia edycja tego unijnego programu4. Łączny budżet programu na 
lata 2005–2006 wynosi 317 mln euro. Program finansuje projekty zgodne z unijną polityką środo-
wiska. Podzielony jest na trzy komponenty:

- „LIFE Przyroda”: konserwacja naturalnych środowisk oraz ochrona dzikich zwierząt i roślin;

- „LIFE Środowisko”: działania o charakterze demonstracyjnym i przygotowawczym w zakresie 
opracowywania innowacyjnych i zintegrowanych technik oraz metod ochrony środowiska;

- „LIFE kraje trzecie”: wsparcie techniczne dla krajów znajdujących się poza Unią dające możli-
wość promowania tam zrównoważonego rozwoju, a także ułatwiające współpracę z instytucjami 
rządowymi i pozarządowymi. 

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Środowisko. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Środowisko 
www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 
„LIFE” III 
www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm 

4 Obecnie (2005–2006) „LIFE” jest realizowany jako przedłużenie III edycji, która zakończyła się w 2004 roku
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Organizacje pozarządowe

W ramach ogólnego budżetu UE funkcjonują również dwie linie budżetowe skierowane bezpośrednio 
do organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska. Łączny roczny budżet 
obu linii wynosi ponad 8 mln euro. W programie mogą brać udział również organizacje z państw 
kandydujących do UE oraz objętych programem CARDS. Program ten koncentruje się na obszarach 
priorytetowych wskazanych w Szóstym Programie Działań w dziedzinie Środowiska:

- ograniczanie zmian klimatycznych,

- środowisko naturalne i bioróżnorodność – ochrona zasobów unikatowych,

- zdrowie i ochrona środowiska,

- zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami.

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Środowisko. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Środowisko 
www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 
Strona programu 

www.europa.eu.int/comm/environment/funding/finansup.htm 

Obrona cywilna

Unia Europejska dostrzega też istotną rolę, jaką pełnią służby ratownicze oraz przeciwdziałanie kata-
strofom naturalnym. Stąd też w ramach działań Komisji stworzone są linie budżetowe umożliwiające 
dofinansowanie projektów związanych z:

- wzmocnieniem współpracy służb zajmujących się obroną cywilną,

- poprawą współpracy w zakresie wspólnych działań ratunkowych przy skażeniu zbiorników wod-
nych,

- podejmowaniem wspólnych ćwiczeń ratunkowych.

Budżetem w tym obszarze zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Środowisko. 

Źródło informacjiŹródło informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Środowisko 
www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm
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Sprawy wewnętrzne

Programy współpracy administracyjnej

Działania w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych mają nieco inny wymiar niż pozostałe 
polityki Wspólnot. Duży nacisk położony jest tu na wspieranie współpracy służb administracyjnych 
z państw członkowskich. W większości wypadków programy skierowane są do administracji publicz-
nej (centralnej i regionalnej). Obecnie realizowane są następujące programy w tym obszarze: 

- AGIS – współpraca służb policyjnych i sądowych w sprawach kryminalnych i walce z przestęp-
czością,

- ARGO – współpraca w zakresie ochrony zewnętrznych granic, spraw azylowych, wizowych 
i imigracyjnych,

- Współpraca z państwami trzecimi w sprawach migracyjnych,

- Program wymiany sądowej – finansowanie wymian sędziów i prokuratorów w państwach człon-
kowskich,

- Ramowy program współpracy sądów w sprawach cywilnych,

- RETURN – współpraca w zakresie readmisji.

Budżetem w tym obszarze zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Sprawiedliwość, Wolność 
i Bezpieczeństwo. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska:
Dyrekcja Generalna Dyrekcja Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo 
www.europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm. 
Strona programu 
www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm. 

„Daphne” II

To program stworzony do walki z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet. Jest kontynuacją 
poprzedniego programu. Funkcjonuje on w perspektywie czasowej 2004–2008. Łączny budżet 
programu wynosi 50 mln euro. 

Program jest skierowany głównie do organizacji pozarządowych, które mogą aplikować o środki 
w dwóch obszarach: 

- wymiany informacji i koordynacji współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokal-
nymi władzami oraz pracownikami socjalnymi,
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- zwiększania świadomości społeczeństwa oraz badań mających na celu informowanie oraz 
wymianę doświadczeń i praktyk.

Programem zarządza w Komisji Europejskiej Dyrekcja Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo. 

Źródła informacjiŹródła informacji:
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna Dyrekcja Sprawiedliwość, Wolność i Bezpieczeństwo 
www.europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm 
„Daphne“ II 
www.daphne-toolkit.org

Michał Olszewski
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notatki





GDZIE TE PIENIĄDZE? 
FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z FUNDUSZY UE 

W TRZECIM SEKTORZE


