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Piotr Sadłocha 

Z pamiętnika projektodawcy

Wstęp oraz pierwsze rady

W ostatnim czasie różne instytucje, począwszy od rządowych, poprzez prywatne, a na pozarządowych 
skończywszy, stwarzały możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach, konferencjach, szkoleniach 
dotyczących funduszy europejskich. Instytucje te starały się przekonać uczestników, że NGO-sy, tak 
samo jak jednostki administracji publicznej, mogą i powinny przygotowywać wnioski na dofinansowa-
nie swoich projektów z funduszy strukturalnych. Tym bardziej, że w wielu działaniach poszczególnych 
Programów Operacyjnych NGO-sy były wymieniane wśród potencjalnych projektodawców. 

Życie pokazało, że w polskiej rzeczywistości organizacjom pozarządowym nie było łatwo przygotowy-
wać wnioski do ogłaszanych konkursów. Można oczywiście obrażać się na rzeczywistość i narzekać. 
Można też działać dalej i pracować już teraz nad projektami do kolejnych konkursów, które zostaną 
ogłoszone jeszcze w tym okresie programowania, albo myśląc bardziej perspektywicznie, zacząć 
przygotowywać się do lat 2007–2013. Mój tekst zapewne okaże się przydatny dla osób wybierających 
działanie. Pisząc go, chciałem pokazać, w jaki sposób należy podchodzić do przygotowywania pro-
jektów, do tworzenia w ich ramach partnerstwa i do podejmowania decyzji, który z partnerów stanie 
się liderem (wynikają z tego i obowiązki, i profity). Przedstawiłem w nim krok po kroku, jak tworzyli-
śmy „Program dla Łagowa”. Składają się na niego trzy projekty: dwa zostały już pozytywnie ocenione, 
trzeci jest na etapie opracowywania i konsultowania z potencjalnymi partnerami. Pierwszy z nich to 
projekt „Lokalna Grupa Działań wsparciem rozwoju Gmin Łagów i Nowa Słupia”, który będzie realizo-
wany w ramach Działania 2.7 Pilotażowy Program LEADER +, Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Drugi 
„Utworzenie Ośrodka Twórczości Ludowej we wsi Sędek” zostanie zrealizowany z Działania 2.3 
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Natomiast wniosek na sfinansowanie 
trzeciego zostanie złożony najprawdopodobniej na konkurs w ramach schematu a) wspieranie osób 
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działania 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej 
oraz wsparcie grup szczególnego ryzyka, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów 
Ludzkich”. Być może jednak, aby osiągnąć zamierzony cel, wniosek na realizację tego projektu 
zostanie złożony w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Co prawda, wszystkie te projekty 
zostaną ostatecznie zrealizowane przez urząd gminy, ale w trakcie ich powstawania rozważano różne 
opcje, w tym możliwość złożenia ich przez lokalne organizacje pozarządowe. W tym miejscu nasunąć 
się mogą choćby pytania, dlaczego aż trzy projekty i w jaki sposób się one wzajemnie uzupełniają. 
Odpowiedzi na te i na większość innych pytań pojawią się w dalszej części tekstu. 



6

Na początku chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że fundusze strukturalne nie służą rozwiązywaniu fundusze strukturalne nie służą rozwiązywaniu f
problemów jakiejś organizacji, a tym bardziej finansowaniu jej bieżącej działalności. Są to finansowe 
instrumenty służące realizacji celów polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Niestety, w ciągu ostatnich dwóch lat współpracy z organizacjami pozarządowymi wiele razy spo-
tykałem się z rozczarowaniem, że nie można z nich finansować bieżącej działalności organizacji lub 
dotychczasowych projektów. Należy się z tym pogodzić i zacząć myśleć innymi kategoriami.
Jak już wspomniałem powyżej, fundusze europejskie służą osiągnięciu celów polityki regionalnej UE. 
Kiedy już sobie to uświadomimy, musimy pamiętać, że praktycznie nie ma problemów, które da się 
rozwiązać dzięki realizacji jednego projektu, tym bardziej jeśli działa się w pojedynkę. Jednocześnie 
często zdarza się tak, że z powodów formalnych konkretna organizacja nie może być projektodawcą. 
I wtedy potrzebuje do projektu partnera – lidera. A działając w grupie, trzeba pamiętać o kilku pod-
stawowych zasadach dobrej współpracy: wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu, otwartości na cele, 
problemy, pomysły partnera.
I jeszcze wiedza. Tej nigdy za wiele. Zanim przystąpią Państwo do tworzenia wniosku, należy posiąść 
wiedzę dotyczącą:

- Programów Operacyjnych, a szczególnie ich priorytetów i działań,
- przepisów prawnych, które bezpośrednio dotyczą wybranego działania,
- zasad pisania wniosku,
- zarządzania projektem.

Dobrze również sprawdzić, czy ktoś z zaprzyjaźnionej organizacji nie pisał już wniosku w ramach 
tego konkursu. Jeżeli uda się znaleźć osobę, która przeszła całą tę procedurę, warto skorzystać z jej 
doświadczenia i wiedzy.

Łagów, gmina jakich w Polsce wiele

Łagów to typowa mała gmina wiejska. Ma pewne walory turystyczne, decyduje o tym położenie pośród 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i Cisowsko-Orłowiń-
skiego Parku Krajobrazowego. W samym Łagowie godne uwagi są: kościół parafialny z XV wieku 
z unikatowymi stacjami drogi krzyżowej i Jaskinia Zbójecka. Niedaleko stąd do najciekawszych miejsc 
regionu: Świętego Krzyża, Sandomierza, Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Atrakcyjne położenie sprawia, 
że turystyka i rekreacja stają się dziedzinami, których rozwój władze samorządowe postawiły sobie za 
działanie priorytetowe. Spodziewają się rozwiązać choć część problemów będących skutkiem wyso-
kiego i niejednokrotnie długotrwałego bezrobocia, tym bardziej że ze względu na ochronę środowiska 
trudno sprowadzić do gminy inwestora przemysłowego, a niska klasa gruntów rolnych nie pozwala 
mieszkańcom utrzymać się z ich uprawy. Rozwój turystyki mógłby się przyczynić do powstania źródła 
utrzymania dla wielu rodzin.

Zanim przystąpimy do przygotowania projektu – analiza problemów

Jak już pisałem we wstępie, przystępując do prac nad wnioskiem, trzeba koniecznie mieć wiedzę na 
temat zarządzania projektami. Sam organizuję szkolenia i wiem, jak często ich uczestnikom wydaje 
się, że najważniejszym elementem szkolenia powinna być część poświęcona przekazaniu informacji 
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o tym, gdzie, na co i jak można zdobyć pieniądze. Niestety, wielu uczestników tych szkoleń uważa, 
że teoria dotycząca zarządzania projektami nie jest niezbędna. Stąd też, na co wskazują moje obser-
wacje, organizacje tworzą projekty w ostatniej chwili, często w momencie, kiedy już zbliża się termin 
składania wniosku, zapominając nie tylko o głębszej analizie problemu, ale także o czymś takim, jak 
cykl życia projektu. Na szczęście, tworząc „Program dla Łagowa”, postępowaliśmy w sposób mode-
lowy. W dużej mierze wynikało to z faktu, że przygotowując go, byłem od niedawna pracownikiem 
urzędu gminy. Powierzono mi m.in. przygotowywanie wniosków do funduszy strukturalnych. Ta moja 
„świeżość” sprawiła, że nie znając terenu, na którym przyszło mi działać, musiałem przeprowadzić 
analizę sytuacji w gminie. Taka analiza jest jednym z pierwszych elementów cyklu projektu.

Rys. 1 Cykl projektowy

Tym, którzy brali udział już w przygotowywaniu projektów czy programów, nieobce są takie pojęcia, 
jak analiza SWOT, drzewo problemów, drzewo celów. Nieobca jest im również metodologia postępo-
wania w trakcie przeprowadzania tych analiz. A to sprawia, że przeprowadzenie ich nie stanowi dla 
nich większego problemu. Prawdziwym wyzwaniem staje się natomiast przeprowadzenie analiz w śro-
dowisku, w którym większość osób nie ma pojęcia, co to takiego. 
Przystępując do przeprowadzenia wszystkich potrzebnych analiz, założyłem, że muszę się spotkać 
z wszystkimi ważniejszymi osobami w gminie: Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, 
księdzem proboszczem, sołtysami, radnymi, przedstawicielami rad sołeckich, dyrektorami szkół, 
nauczycielami, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami (także z mło-
dzieżą). Podpowiedziano mi, że dla wszystkich najdogodniejszym terminem spotkań jest czwartek 
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– dzień targowy. Wtedy większość okolicznych mieszkańców przyjeżdża do Łagowa. Zdawałem sobie 
sprawę z tego, że jeśli będę organizował po jednym spotkaniu tygodniowo, to czas zbierania infor-
macji znacznie się wydłuży. Dlatego początkowo organizowałem maraton spotkań, po kilka w kolejne 
czwartki, jedno za drugim. Negatywnym skutkiem takiego rytmu pracy okazało się to, że szybko tra-
ciłem orientację, o czym już powiedziałem, a o czym jeszcze nie. Poza tym na każdym z tych spotkań 
musiałem na początku tłumaczyć, co będzie się na nim odbywało, po co i w jaki sposób. Powtarzanie 
tego samego stawało się dla mnie nużące. Niski poziom mojej energii mógł z kolei źle wpływać na 
odbiorców. Poza tym zamiast myśleć samodzielnie, uczestnicy spotkań prosili mnie o pokazanie tego, 
co wypracowały poprzednie grupy, i naśladowały to. Ostatnie z kolei spotkanie w danym dniu miało 
zazwyczaj nie najlepszy przebieg. Uznałem zatem, że nie tędy droga. Zacząłem przeprowadzać nie 
więcej niż dwa spotkania jednego dnia, zawsze oddzielone dłuższą przerwą.
O problemach różnych środowisk można się wiele dowiedzieć z artykułów w prasie, książek, rozmów 
ze specjalistami. Najlepiej jednak spotykać się i rozmawiać bezpośrednio z tymi, o których wiedzę 
chce się zgromadzić. Takie spotkania bywają niełatwe, padają na nich gorzkie słowa, panuje przy-
gnębiająca atmosfera. Ale wiele mówią o obawach, przyzwyczajeniach, sprawach ludzi, którzy mieliby 
zostać objęci działaniami w ramach projektu.
Podsumowując cykl przeprowadzonych spotkań, zauważyłem, że najważniejsze problemy mieszkań-
ców Łagowa to:

- wysokie bezrobocie i wynikające z tego inne problemy, tj. ubóstwo, patologia w rodzinach, 
ogólna apatia i niechęć do szukania pracy,

- brak dróg, chodników, kanalizacji, wody w niektórych sołectwach,
- słabe ziemie oraz trudne warunki (strome stoki wzgórz) sprawiające, że produkcja rolna jest na 

granicy opłacalności,
- brak oferty dla młodzieży kończącej naukę,
- słaba promocja gminy,
- brak atrakcji turystycznych, które mogłyby ściągnąć na dłuższe pobyty ludzi szukających wypo-

czynku, 
- brak zaangażowania większej grupy mieszkańców w życie społeczne Łagowa,
- niedostateczne środki finansowe gminy na bieżące inwestycje,
- zbyt duża odległość od najbliższych większych miast; wysokie koszty podróży sprawiają, że nie 

opłaca się dojeżdżać do pracy w tych miastach.

Duże możliwości, zarówno dla siebie jak i dla gminy, mieszkańcy widzieli przede wszystkim w rozwoju 
turystyki, który miałby podstawy w:

- atrakcyjnym położeniu gminy, 
- 750-letniej tradycji miejscowości, 
- zabytkach architektonicznych Łagowa. 

„Program dla Łagowa” – pierwsze pomysły, pierwsze wybory

Na podstawie zebranych różnymi sposobami informacji zaczął się wyłaniać zarys „Programu dla 
Łagowa”. Był to etap rozwijania pomysłów oraz wybierania projektów. W pierwotnym kształcie 
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Programu zakładano:
- stworzenie centrum informacji turystycznej, które odpowiadałoby m.in. za promocję gminy, 

wspieranie gospodarstw agroturystycznych, udzielanie turystom wszelkich informacji o bazie 
noclegowej, atrakcjach Łagowa i okolicznych gmin,

- założenie silnej i stabilnej instytucji, która pozyskiwałaby pieniądze na ważne inwestycje i pro-
jekty wspierające rozwój społeczno-ekonomiczny gminy,

- utworzenie instytucji wspierającej rozwój twórczości ludowej, będącej dodatkowym źródłem 
utrzymania dla mieszkańców i atrakcją turystyczną,

- opracowanie i zrealizowanie projektów, które pozwoliłyby przygotować zespół ludzi do zarządza-
nia instytucjami utworzonymi dzięki Programowi i do pracy w tych instytucjach.

Rolę centrum informacji turystycznej miała spełniać Przystań Turystyczna Łagów, którą planowano 
wybudować na rynku Łagowa (na miejscu przystanku autobusowego). Przystań mieściłaby się w sty-
lizowanym parterowym budynku z poddaszem użytkowym. Jego wnętrze planowano zagospodarować 
następująco:

- parter: Centrum Informacji Turystycznej, poczekalnia dla podróżnych, toalety publiczne,
- poddasze: Sala Tradycji Łagowa ze stałą wystawą poświęconą historii gminy; można by tam było 

organizować konferencje, spotkania itp.

Z kolei myśląc o silnej i stabilnej instytucji zdolnej wspierać szeroko rozumiany rozwój społeczno-
-ekonomiczny, braliśmy pod uwagę dwie możliwości:

- stworzenie Lokalnej Grupy Działań i tym samym uczestniczenie w Programie LEADER +,
- założenie Funduszu Lokalnego.

Wybrano pierwszą z nich ze względu na możliwość pozyskania pieniędzy w ramach Działania 2.7 
Pilotażowy Program LEADER + z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
Instytucją wspierającą rozwój twórczości ludowej ma być Ośrodek Twórczości Ludowej we wsi Sędek. 
Na siedzibę Ośrodka wybrano budynek po szkole podstawowej. Po gruntownym remoncie w salach 
lekcyjnych powstaną pracownie rzemiosła artystycznego. Oprócz tego trzy pomieszczenia po miesz-
kaniach nauczycieli zostaną przystosowane do prowadzenia w nich schroniska młodzieżowego. Sala 
gimnastyczna przekształci się w miejsce odpowiednie do organizowania różnych imprez, spotkań, 
konferencji.
Opracowano też trzeci projekt. Jego celem miało być przygotowanie wspólnie z Gminnym Centrum 
Informacji w Łagowie ludzi, którzy w przyszłości stworzą trzon zespołu zarządzającego i wykonaw-
czego, zarówno dla Lokalnej Grupy Działań, jak i dla Ośrodka Twórczości Ludowej.

Programowanie, czyli jak – krok po kroku – powstawały wnioski

Miałem już ogólną wizję tego, co powinno zostać zrobione, nadszedł więc czas na rozpoczęcie prac 
nad przygotowaniem projektów i wniosków. Pierwszym krokiem było przeanalizowanie poszczegól-
nych Programów Operacyjnych i sprawdzenie, w ramach jakich Działań możemy uzyskać dofinan-
sowanie na tego typu projekty. Sprawdzaliśmy również, czy istnieją inne krajowe źródła, z których 
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moglibyśmy sfinansować nasze przedsięwzięcia. W przypadku Przystani Turystycznej Łagów oraz 
Ośrodka Twórczości Ludowej, ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia oraz jego skalę, pod 
uwagę mogłem brać trzy możliwości:

- Działanie 3.1 Obszary wiejskie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego,

- Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego z SPO 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,

- Promesę Ministra Kultury.

„Program dla Łagowa” powstał wtedy, kiedy terminy składania wniosków w ramach Działania 
3.1 ZPORR dobiegały końca. Nie mogłem więc skorzystać z tego źródła dofinansowania projektu. 
Musiałem rozpocząć przygotowanie wniosków o dofinansowanie tych dwóch inwestycji w ramach 
Programu Odnowy Wsi oraz Promesy Ministra Kultury. Tu projektodawcą mogła być tylko i wyłącz-
nie gmina. Ponieważ obie inwestycje były inwestycjami budowlanymi, najważniejszą rzeczą stało się 
sprawdzenie terminów ogłoszenia konkursów, a następnie oszacowanie, czy zdążę na czas otrzy-
mać pozwolenie na budowę oraz wykonać projekt techniczny. Na szczęście okazało się, że konkurs 
w ramach Programu Odnowa Wsi miał zostać ogłoszony za kilka miesięcy. Natomiast w wypadku 
Promesy Ministra Kultury termin, co prawda, był już wyznaczony, ale cały czas przesuwano go ze 
względu na opóźnienia we wdrażaniu Programu Odnowy Wsi. Miałem zatem czas zarówno na wystą-
pienie o pozwolenie na budowę, jak i na przygotowanie projektów technicznych oraz przejście całego 
procesu tworzenia Programu Odnowy Wsi. Na etapie wystąpienia o pozwolenie na budowę Przystani 
Turystycznej Łagów pojawiły się trudności. Ostatecznie, ponieważ rynek Łagowa wpisany jest do 
rejestru zabytków, konserwator nie zezwolił realizację tej inwestycji w zaplanowanym przez twórców 
Projektu miejscu. Znalezienie innego, równie atrakcyjnego, okazało się niemożliwe. Projekt budowy 
Przystani odłożyliśmy więc na bok. 
Nie mieliśmy takich problemów z działaniami związanymi z uruchomieniem Ośrodka Twórczości 
Ludowej. Jedyna trudność wiązała się z odmienną interpretacją przepisów prawa budowlanego. 
Po dyskusjach i rozmowach z pracownikami referatu budowlanego starostwa powiatowego postano-
wiliśmy nie ryzykować i mimo naszych wątpliwości wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. Wydłużyło 
to oczywiście cały proces przygotowania dokumentacji, ale mieliśmy pewność, że wniosek nie zosta-
nie odrzucony z powodów formalnych.
Program Odnowy Wsi wymagał zaangażowania mieszkańców sołectw, w których miał być realizo-
wany. Jego założenie bowiem to realizowanie projektów będących inicjatywą oddolną. To zebrania 
mieszkańców miały wypracować Program Odnowy Wsi, następnie przyjąć go uchwałą zebrania wiej-
skiego, a potem dać do akceptacji radzie gminy. W naszym przypadku inicjatywa wyszła z urzędu 
gminy, ale w proces powstawania Programu Odnowy Wsi zostało zaangażowane spore grono miesz-
kańców Łagowa i Sędka. Dla obu wsi zorganizowaliśmy wiele spotkań, na które zapraszaliśmy przed-
stawicieli rad sołeckich, nauczycieli, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców. Pracowaliśmy nad 
analizą SWOT. Zastanawialiśmy się nad tym, co powinno zostać zrobione. Wspólnie wypracowali-
śmy Programy Odnowy tych wsi. My zaproponowaliśmy tylko to, aby w pierwszej kolejności były 
realizowane projekty, które przewidzieliśmy w „Programie dla Łagowa”. Było to pewne odstępstwo 
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od założeń Programu Odnowy Wsi przewidzianego w SPO, ale widząc, jak bardzo zaangażowali się 
mieszkańcy w powstawanie naszych Programów, możemy powiedzieć, że cel został osiągnięty. Tym 
bardziej, że na wyraźną prośbę mieszkańców innych sołectw cały proces przeprowadziliśmy również 
dla ich wsi. Po przyjęciu przez zebranie wiejskie „Programu dla Sędka”, a następnie zaakceptowaniu 
go przez radę gminy, przystąpiłem do prac nad samym wnioskiem. Nie obyło się bez drobnych kom-
plikacji. Jedną z nich była współpraca z osobami opracowującymi projekt techniczny. Okazało się, że 
jesteśmy ludźmi o całkowicie odmiennych doświadczeniach. Rozmowy nasze wyglądały tak, jakby 
prowadzili je mieszkańcy dwóch różnych planet. Teraz, w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, 
widzę, w ilu przypadkach się nie zrozumieliśmy, co będzie mnie, jako koordynatora projektu, koszto-
wało trochę dodatkowej pracy. Dlatego tak ważne jest to, aby z osobami, z którymi się pierwszy raz 
współpracuje, wszystko sobie szczegółowo wyjaśniać (zwłaszcza, jeśli żaden z partnerów nie robił 
dotychczas podobnego projektu).

Kolejna trudność wynikała ze specyfiki projektu. Opracowanie budżetu szło wyjątkowo opornie. 
Problem związany był z wyposażeniem pracowni Ośrodka Twórczości Ludowej. Okazało się bowiem, 
że często potrzebnych urządzeń nie da się po prostu kupić. Niejednokrotnie trzeba je specjalnie 
zamawiać i wykonywać w pojedynczych egzemplarzach, a ich ostateczna wersja i cena zależy np. od 
tego, jaką techniką pracuje artysta. Nie potrafiliśmy tego określić. Tylko konkretny człowiek potra-
fiłby powiedzieć, czego indywidualnie mu potrzeba. Do tego twórcy, których prosiliśmy o pomoc 
w opisaniu wyposażenia pracowni, nie byli zainteresowani zdradzaniem tajemnic swojego warsztatu. 
Wszystko to spowodowało, że liczenie kosztów odbywało się z wielkim trudem i pewnie w trakcie 
realizacji projektu wyjdą jakieś braki.
Najbardziej cieszy mnie to, że przygotowując ten projekt, napotykałem nie tylko na trudności. Pewnym 
zaskoczeniem może być duże zaangażowanie Instytucji Wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego – w proces przygotowywania wniosków. Widać było, że Urzędowi 
zależało na jak najlepszym przygotowaniu gmin do konkursu, o czym może świadczyć liczba zorga-
nizowanych spotkań i szkoleń dla beneficjentów oraz dość szybkie udzielanie odpowiedzi na e-maile 
z wątpliwościami.

Równie pomocne były regularnie przekazywane przez Urząd Marszałkowski informacje o zmianach 
w formularzu wniosku. Opracowując projekt, czułem pewność, że o zmianach w formularzu zostanę 
poinformowany natychmiast. Co więcej, współpracując z Urzędem Marszałkowskim, przekonałem się, 
że znane mu były realia funkcjonowania gminy, a w szczególności cykliczność roku budżetowego.
Nie obyło się bez drobnych problemów, ale wynikały one raczej z nieprecyzyjnych zapisów w Uzu-
pełnieniach i interpretacji Ministerstwa Rolnictwa. Tak na przykład poproszono mnie, abym z budże-
tu projektu usunął kupno cyfrowego aparatu fotograficznego. Moim zdaniem to sprzęt niezwykle 
potrzebny w ośrodku, który ma się zajmować m.in. wspieraniem i promowaniem twórczości ludowej, 
a więc pokazywaniem dokumentacji swojego dorobku. Dla dobra projektu podporządkowałem się nie-
jasnej dla mnie do tej pory interpretacji i zrezygnowałem z kupna aparatu.
Z mniejszymi i większymi problemami projekt uruchomienia Ośrodka Twórczości Ludowej w ramach 
Programu Odnowy Wsi został przygotowany oraz złożony, jak to często w polskich realiach bywa, na 
5 minut przed upłynięciem terminu.
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Niestety, nie udało się złożyć Projektu w ramach Promesy Ministra Kultury. Wynikało to ze sprzecz-
ności wymagań i założeń Promesy z Uzupełnieniami Programu Operacyjnego. Zgodnie z Uzupełnie-
niami, we wniosku w ramach Programu Odnowy Wsi należało podać informację o uzyskanym już 
dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury. Co oznacza, że przed przygotowaniem tego wniosku należało 
złożyć wniosek w ramach Promesy i uzyskać jego akceptację. Żeby jednak złożyć wniosek o Promesę, 
należało do niego dołączyć kopię złożonego już wniosku w ramach Programu Odnowy Wsi. Ponieważ 
otrzymanie wsparcia finansowego z Programu Odnowy Wsi wydawało mi się pewniejsze, zrezygnowa-
łem z ubiegania się o Promesę.

Drugim elementem „Programu dla Łagowa” miał być projekt dotyczący założenia Lokalnej Grupy 
Działań lub Funduszu Lokalnego – instytucji, której zadanie miało polegać na wspieraniu szeroko 
rozumianego rozwoju społeczno-ekonomicznego Łagowa. Ponieważ udział w Pilotażowym Programie 
LEADER + w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich” dawał możliwość sfinansowania przedsięwzięcia, do realizacji wybraliśmy pierw-
szą opcję. Nie oznacza to, że zrezygnujemy z utworzenia Funduszu Lokalnego w Łagowie. Być może, 
nasza LGD będzie pełniła również taką rolę.

Pierwszy problem, jaki się pojawił na etapie przygotowywania projektu, był związany z liczbą miesz-
kańców Gminy Łagów (niewiele ponad 7000). Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego samo-
dzielnie nie mielibyśmy szans na otrzymanie wsparcia. Dlatego trzeba było podjąć szybką decyzję, 
z kim w partnerstwie robić ten projekt i na jakim obszarze. Pierwszy wyznaczony termin (później wiele 
razy przekładany) nie dawał dużo czasu na przygotowanie wniosku. Naturalnym rozwiązaniem było 
dla nas uczestniczenie we wspólnym przedsięwzięciu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Jednak 
ponieważ Związek tworzy dużo gmin, zachodziła obawa, że nie uda się w tak dużym gronie dojść dość 
szybko do porozumienia. Podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z sąsiednią Gminą Daleszyce. 
Taka decyzja wynikała też stąd, że z osobą odpowiedzialną za projekty europejskie w Daleszycach rok 
wcześniej pracowaliśmy w Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Razem 
opracowaliśmy i zrealizowaliśmy niejeden projekt. Nasze dotychczasowe doświadczenia miały być 
gwarancją sukcesu. Pozostawał tylko jeden problem. Nasze gminy graniczyły ze sobą na bardzo małym 
odcinku, wręcz punktowo. Rozwiązaniem stało się zaproszenie do współpracy – graniczącej z obiema 
wymienionymi gminami – Gminy Raków. Obszar objęty wspólnymi działaniami tworzyłby wówczas 
całość. W ten oto sposób wspólnie z Daleszycami i Rakowem zaczęliśmy pracę nad projektem.

Uzupełnienia Programu Operacyjnego dawały możliwość wystąpienia w roli projektodawcy zarówno 
gminie, jak i organizacjom pozarządowym. Dlatego pierwsze nasze zadanie polegało na ustaleniu, 
kto wystąpi z naszym projektem. Najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich było przygotowanie 
projektu przez NGO-s. Pozwalało to uniknąć podpisywania porozumienia przez gminy jeszcze przed 
złożeniem projektu. Tak by się musiało stać, gdyby z wnioskiem musiała wystąpić jedna gmina. 
Porozumienie takie mogło zostać podpisane przez wójtów tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
wszystkich trzech rad gmin. Brakowało czasu na taką procedurę. Dlatego początkowo założyliśmy, że 
to jedna z organizacji pozarządowych, działających na terenie naszych gmin, wystąpi w roli projek-
todawcy. Takie rozwiązanie miało jeszcze jedną zaletę – wybrana organizacja zostałaby wzmocniona 
poprzez realizację takiego projektu, choćby dzięki zdobytemu doświadczeniu. Zaczęły się pierwsze 
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próby wytypowania, która z organizacji działających na naszym terenie mogłaby podołać obowiąz-
kom projektodawcy. Prowadziliśmy rozmowy z ich przedstawicielami. W tym momencie znów pojawiły 
się trudności. Po pierwsze, zgodnie z Uzupełnieniami, w konkursie mogły wystąpić tylko i wyłącznie 
organizacje, które w statucie miały zapisane, że działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Niestety, 
żadna z naszych organizacji nie miała takiego wpisu, a procedura ewentualnego jego uzupełnienia nie 
dawała szans na to, by zdążyć przed terminem złożenia wniosku. Po drugie – finansowanie. Zgodnie 
z zasadami przyjętymi w Uzupełnieniach nie było możliwości otrzymania zaliczki na realizację pro-
jektu. Projektodawca musiał wyłożyć swoje pieniądze i czekać na refinansowanie wydatków. Przyjęto, 
co prawda, możliwość występowania o refinansowanie w etapach, niemniej jednak minimalna kwota 
50 tys. na etap była dla naszych organizacji zbyt duża, tym bardziej że nie przewidziano finansowania 
kosztów osobowych ani administracyjnych. Rozpatrywaliśmy możliwość przekazania przez trzy nasze 
urzędy gmin pieniędzy dla naszego projektodawcy. Ale zgodnie z Ustawą o organizacjach pożytku 
publicznego i wolontariacie musielibyśmy ogłosić konkurs na takie działanie. Gdyby nie obawy, czy 
konkurs wygra nasza organizacja, przyjęcie takiego rozwiązania byłoby możliwe. Pewności nie mieli-
śmy i dlatego pomysł opracowania wniosku przez jedną z naszych organizacji pozarządowych upadł.

Z powodów, o których pisałem wyżej, nadal zależało nam na tym, aby projekt został opracowany 
przez NGO-s. Zaczęliśmy brać pod uwagę znalezienie dużej organizacji, która w naszym imieniu 
wystąpiłaby z wnioskiem. I tu znowu napotkaliśmy problem. Uzupełnienia SPO były niekiedy niepre-
cyzyjne i niezrozumiałe, dlatego z prośbami o wyjaśnienie wątpliwości zwracaliśmy się do Instytucji 
Wdrażającej. Tam pytania zbierano, a odpowiedzi na nie publikowano po dłuższym czasie na stro-
nach internetowych. Organizacja, którą braliśmy pod uwagę, pochodziła z dużego miasta. Z rozmów 
telefonicznych z pracownikami Instytucji Wdrażającej wynikało, że jest niemożliwe, aby organizacja 
niepochodząca z obszaru, na którym będzie tworzona Lokalna Grupa Działań, startowała w konkursie. 
Kazano nam jednak czekać na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa. W końcu pojawiła się ona 
na stronach internetowych konkursu: nie wyjaśniała wszystkich naszych wątpliwości, do tego poja-
wiła się tak późno, że już wcześniej postanowiliśmy, iż to jedna z gmin wystąpi z projektem. Czasu 
jednak było tak mało, że odpadało czekanie na podpisanie porozumienia pomiędzy gminami (jak już 
wspominałem, potrzebna była zgoda trzech rad gmin).
Idąc za radą Instytucji Wdrażającej, podjęliśmy decyzję, że każda gmina wystąpi z oddzielnym projek-
tem, który będzie obejmował działaniami obszar trzech gmin. W tym momencie zaczęliśmy pracować 
nad kształtem przyszłej Lokalnej Grupy Działań. Na licznych spotkaniach staraliśmy się dojść do 
porozumienia na temat tego, jak organizacja ta będzie wyglądać, kto będzie mógł wejść w jej skład, 
w jaki sposób będzie się odbywał proces jej tworzenia. 

Pojawiły się dwie skrajne propozycje. Jedna zakładała, że w skład Lokalnej Grupy Działań będzie 
mógł wejść każdy podmiot, który w trakcie realizacji projektu poprze ideę jej utworzenia. Dodatkowo 
ta wersja zakładała, że również po oficjalnym zarejestrowaniu LGD w statucie zostaną przyjęte takie 
rozwiązania, które pozwolą przyłączyć się do niej kolejnym instytucjom. Ponadto założono, że to, jak 
będzie wyglądać struktura LGD i jak będą wybierane jej władze, powinno zostać ustalone w trakcie 
realizacji projektu, tak aby wpływ na to miały instytucje i organizacje, które w przyszłości by ją two-
rzyły. Ta wersja odwoływała się do zasady otwarcia na całą społeczność lokalną, niemniej jednak 
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niosła niebezpieczeństwo, że w LGD przewagę zyska albo jeden typ organizacji, albo któraś z gmin.
W drugiej koncepcji założono przede wszystkim, że już na etapie przygotowywania powinny zostać 
ustalone: charakter Lokalnej Grupy Działań, struktura władz, sposób ich wyboru oraz parytety repre-
zentacji poszczególnych gmin. W każdej gminie przedstawiciele poszczególnych organizacji, instytu-
cji, firm mieli wybrać reprezentanta lub reprezentantów swojej grupy do LGD. LGD miała być federa-
cją reprezentantów różnych środowisk. Takie rozwiązanie według autorów tej koncepcji ograniczyło 
otwartość LGD na społeczność lokalną, ale miało zapewnić sprawne realizowanie projektu. A to było 
ważne ze względu na jego trudność, specyfikę i sposób wdrażania. Miało również zapewnić równość 
wszystkich gmin w składzie władz LGD.

Pomimo wielu spotkań, długich godzin spędzonych na rozmowach telefonicznych i wysłania niezli-
czonych e-maili nie udało się nam dojść do porozumienia. Stało się to, czego od początku wszyscy 
się obawialiśmy. Różne gminy, różne środowiska, a mało czasu na przygotowanie wspólnego wnio-
sku... Nie udało się nam stworzyć tego wniosku pomimo dobrej woli każdej ze stron i pomimo tego, 
że pracowaliśmy w niewielkim gronie. Boję się pomyśleć, co by się działo, gdybyśmy wybrali wersję, 
według której jedna gmina pisze wniosek, a wszystkie podpisują porozumienie (po uzyskaniu zgody 
rad gmin). 

W ten oto sposób jako gmina musieliśmy niemal błyskawicznie podjąć decyzję. Na złożenie wniosku 
pozostały dwa tygodnie. Samodzielnie nie mogliśmy występować z wnioskiem – gmina była za mała. 
Nasze organizacje nie podołałyby obowiązkowi prefinansowania projektu, nie mając możliwości sfi-
nansowania kosztów administracyjnych. Do wyboru mieliśmy dwa warianty: wystąpić wspólnie ze 
Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich lub znaleźć nową gminę partnerską, która miałaby podobną 
wizję tworzenia LGD. Ze względu na poprzednie doświadczenia mieliśmy wiele obaw, czy w dużym 
gronie uda się sprawnie wypracować zasady realizacji projektu. Dlatego zrezygnowaliśmy z pierw-
szego wariantu. Stało się tak i z tej przyczyny, że w Związku mówiono o przystąpieniu do konkursu, 
ale nie rozpoczęto jeszcze prac nad wnioskiem. Zaczęliśmy się zastanawiać nad drugim wariantem 
i wspominać, z jakimi sąsiedzkimi gminami dobrze się nam dotychczas współpracowało. W ten oto 
sposób postanowiliśmy skontaktować się z Gminą Nowa Słupia. Na nasze szczęście Wójt Nowej 
Słupi był zainteresowany programem LEADER + i nie musieliśmy go przekonywać do przystąpie-
nia do konkursu. W bardzo krótkim czasie doprowadziliśmy do spotkania osób, które pracowały nad 
przygotowaniem wniosków. I tu kolejna niespodzianka. Okazało się, że w Nowej Słupi za przygoto-
wania do LEADER-a odpowiedzialne było Gminne Centrum Informacji, z którym dotychczas dobrze 
nam się współpracowało. Najważniejsze było jednak to, że i oni, i my mieliśmy podobną koncepcję 
tego, w jaki sposób powinna być tworzona LGD. Tak jak poprzednio postanowiliśmy, że każda z gmin 
wystąpi z własnym projektem, który będzie realizowany na obszarze obu gmin. Ponieważ nie chcie-
liśmy się dublować i narazić na podejrzenie, że próbujemy uzyskać podwójne finansowanie działań, 
postanowiliśmy się nimi podzielić. Na przykład nasza gmina wzięła na siebie zorganizowanie konfe-
rencji rozpoczynającej projekt, a Gmina Nowa Słupia w projekcie umieściła tylko koszty dowiezienia 
uczestników ze swojego terenu. Podobnie postąpiliśmy przy pozostałych działaniach. Niestety, to 
wywołało trudne wówczas do przewidzenia kłopoty. Dlaczego? Oba projekty oceniono dobrze, ale 
Komitet Sterujący stwierdził, że tylko jeden z nich może zostać zrealizowany. W ten oto sposób, idąc za 
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radą Instytucji Wdrażającej, utraciliśmy szansę na sfinansowanie z Programu działań, które są w nim 
konieczne. Na przykład konferencję zawiązującą LGD miała organizować Gmina Nowa Słupia, a my 
w budżecie umieściliśmy tylko koszty transportu uczestników z Łagowa do Nowej Słupi. Ponieważ 
tylko nasz projekt będzie realizowany, więc na tę konferencję nie mamy pieniędzy w budżecie i trzeba 
będzie zainwestować pieniądze gminne.

Być może zainteresuje kogoś, w jaki sposób zadecydowaliśmy, który z dwóch projektów zostanie reali-
zowany. Komitet Sterujący uchwałą polecił naszym gminom podjąć tę decyzję samodzielnie i podpi-
sać stosowne porozumienie. Dla przyspieszenia procesu nasi Wójtowie postanowili spotkać się tylko 
z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów, by móc spokojnie przedyskutować sytuację. 
Wójt Nowej Słupi zaproponował, aby sprawę rozstrzygnęło losowanie. Karteczkę wyciągnęła nieznana 
nikomu dziewczynka, zauważona wśród interesantów na korytarzu.

Pisząc o Programie LEADER +, nie potrafię milczeć o bałaganie, który towarzyszył jego wdrażaniu, 
o złych zapisach w Uzupełnieniach, powodujących wiele kłopotów. Termin składania wniosków kilka-
krotnie przekładano, a na stronach internetowych Instytucji Wdrażającej informowano o tym w ostat-
niej chwili. Z tego bierze się moja kolejna rada: trzeba do znudzenia odwiedzać strony z konkursami 
funduszy strukturalnych. 
Kolejne problemy wiązały się z załącznikami do wniosku. Jako gmina musieliśmy np. dołączyć 
uchwałę budżetową. Normalnie gminy na jej przyjęcie mają czas do marca danego roku budżetowego. 
My poradziliśmy sobie w ten sposób, że na dzień przed złożeniem wniosku zwołaliśmy sesję rady, aby 
uchwalić budżet, który i tak był potem poprawiany i zmieniany.
Albo zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia. Nie mogliśmy 
otrzymać takiego zaświadczenia, ponieważ gmina, ze względu na niezatrudnianie pracowników, zgod-
nie z prawem nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i nie figuruje w ZUS-ie w bazie 
płatników składek. Otrzymaliśmy tylko zaświadczenie, że urząd gminy nie zalega z takimi składkami. 
Dołączyliśmy to zaświadczenie do wniosku razem z wyjaśnieniem sytuacji prawnej.

Kolejna nieścisłość wiązała się z zapisami Uzupełnień, dotyczącymi kosztów kwalifikowalnych. Otóż 
w trzech różnych miejscach pojawiły się wzajemnie się wykluczające informacje dotyczące możliwości 
finansowania promocji obszarów wiejskich. Na początku Uzupełnień określono, że jednym z kosztów 
kwalifikowalnych Schematu I jest promocja obszarów wiejskich. Nieco dalej wskazano tylko na dzia-
łania informacyjne służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju 
terenów wiejskich i tworzenia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Natomiast już zgodnie z Załączni-
kiem nr 1 do Uzupełnień kosztami kwalifikowalnymi objęte były działania informacyjne z podaniem 
przykładów: wynajęcie sali i sprzętu audiowizualnego, organizowanie konferencji. Pierwszy i ostatni 
zapis niewiele się od siebie różniły. Zgodnie z pierwszym można było zrobić dokładnie to samo, co 
zgodnie z ostatnim, tylko należało to nazwać działaniami informacyjnymi. Za to drugi zapis ograniczał 
możliwości wyłącznie do działań, które miałyby wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w projekt. 
Jeżeli ktoś, tak jak my, planował działania promujące obszar wiejski, czyli dwie nasze gminy, musiał 
z tego zrezygnować i poprzestać na informowaniu mieszkańców o projekcie. 

Chociaż może trudno w to uwierzyć, pomimo tylu niespodzianek udało nam się projekt przygotować, 
złożyć, a nawet otrzymać dofinansowanie.
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Podsumowanie

Pisząc ten tekst, chciałem udowodnić, że warto pisać wnioski, choć wymaga to sporego wysiłku oraz 
bywa denerwujące. Dobry pomysł i wiara w niego pozwalają stworzyć wspaniały projekt, na którego 
realizację znajdą się środki. Dzięki nim niejedne marzenia się spełnią. 
Dzisiejszy dzień podsunął mi kolejną radę dla Państwa. Pisząc wnioski, proszę pamiętać, że fundu-
sze strukturalne muszą być wydawane zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych. Do tej pory 
wiele organizacji nie przeprowadzało przetargów i dlatego nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo 
procedury przetargowe wpływają na harmonogram projektu. Warto korzystać z pomocy specjalistów 
od zamówień publicznych przynajmniej w celu skonsultowania się, czy dane roboty, zakupy, usługi 
podlegają zamówieniom publicznym i ile czasu zajmuje przygotowanie procedury oraz dokumentacji 
przetargowej. Dzięki temu harmonogram stanie się bardziej realny.
Na koniec uwaga o używanym słownictwie. We wniosku najlepiej stosować dokładnie takie słownic-
two, nazwy, terminy, jakich użyto w Uzupełnieniach. Jeżeli Uzupełnienia wskazują, że kosztem kwali-
fikowalnym jest koszt zatrudnienia wykładowcy, to trzeba właśnie tak nazywać trenera, osobę prowa-
dzącą zajęcia. Oszczędzi to tracenia czasu na wyjaśnienia z Instytucją Wdrażającą, która bardzo często 
ściśle trzyma się zapisów w Uzupełnieniach.
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Paweł Antoniewicz

Fundusze strukturalne na rzecz zrównoważonego rozwoju 
– doświadczenia z procesu aplikowania

Partnerstwo człowieka i przyrody często daje niezwykle inspirujące efekty. Takie właśnie wnioski 
wyciągnąć można z historii obszaru położonego na północ od Wrocławia, na styku trzech woje-
wództw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Mowa tu o Dolinie Baryczy.

Barycz jest prawym dopływem Odry. Ma koryto na środku rozległej doliny, na której obszarze już 
w XII wieku najprawdopodobniej zakon cystersów zaczął zakładać stawy rybne. Liczne w średnio-
wieczu dni postu sprzyjały wzrostowi popytu na ryby. W ciągu wielu lat powstawał unikatowy krajo-
braz, mozaika stawów, pól uprawnych, łąk, lasów. Przyroda w Dolinie Baryczy zadziwia bogactwem 
i różnorodnością, szczególnie interesujący jest świat ptaków. Ze względu na te wyjątkowe walory 
utworzono tam jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Stawy Milickie objęte zostały 
konwencją z Ramsar (chroni obszary wodno-błotne ważne dla ptaków) i przyjęte do światowej 
sieci Living Lakes (żyjące jeziora). W zeszłym roku część tej krainy włączono do europejskiej sieci 
Natura 2000. Stworzono również jeden z 6 w naszym kraju pilotażowych planów ochrony dla obszaru 
Natura 2000.

Nie ulega wątpliwości, że bogactwo przyrody Doliny Baryczy, w dużej mierze będące rezultatem pro-
wadzonej tu przez stulecia ekstensywnej gospodarki rolnej i wodnej, zagrożone jest przekształceniem 
w jednorodny, sterylny krajobraz znany z Europy Zachodniej. Zagrożenie to postawiło przyrodników 
i ekologów przed koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy istnieje rozwiązanie, które 
zapewni temu obszarowi właściwy poziom ochrony, a jednocześnie pozwoli mieszkańcom na wyko-
rzystanie walorów przyrodniczych dla tworzenia nowych miejsc pracy. Próba wykreowania takiego 
modelu zrównoważonego rozwoju dla Doliny Baryczy jest celem długofalowego programu „Ekorozwój 
Doliny Baryczy” realizowanego od końca lat 90. ubiegłego wieku przez Dolnośląską Fundację 
Ekorozwoju (DFE) oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, we współpracy z lokal-
ną administracją i społecznością. Jednym z narzędzi realizujących ten program są realizowane przez 
Dolnośląską Fundację Ekorozwoju projekty finansowane ze środków funduszy strukturalnych.

Od pomysłu do projektu – doświadczenia z aplikowania w ramach Priorytetu 2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

W tej części opiszę doświadczenia z aplikowania o środki w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) przeznaczone na finansowanie Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany 
z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie 
w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
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Przed stworzeniem własnego projektu do finansowania z funduszy strukturalnych pamiętać należy 
o tym, że najważniejsze to mieć jasną wizję, którą chcemy zrealizować, a środki finansowe powinny być 
jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu. Niezwykle istotną kwestią jest też posiadanie doświad-
czenia zdobytego przy realizowaniu projektów o podobnym charakterze. Mowa tu o charakterze plano-
wanych w projekcie działań. Trudno bowiem oczekiwać dużego doświadczenia w aplikowaniu o środki 
europejskie, choć z pewnym podobieństwem procedur można było się spotkać w niektórych konkur-
sach w ramach PHARE. Warto wcześniej podjąć się realizacji projektów o charakterze pilotażowym. 
Uwaga ta dotyczy projektów szkoleniowych, dzięki którym podczas realizacji działań w mniejszej skali 
i przy angażowaniu mniejszych środków można dopracować metodologię realizacji takich projektów, 
uwzględniającą metody naboru uczestników, tematykę i sposoby realizacji procesu szkoleniowego 
oraz monitoring realizowanych działań. Podejście takie wymaga myślenia długofalowego oraz jasno 
sprecyzowanego obszaru i tematyki, w ramach których realizowane są działania. Jest ono widoczne 
w działaniach podejmowanych przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (DFE). Fundacja już od końca 
lat 90. zaangażowała się w realizację projektów szkoleniowych dla samorządów i rolników z terenu 
Doliny Baryczy. Wspomnieć można o dwóch zrealizowanych w roku 2005 i stanowiących bezpośred-
nią inspirację dla złożenia wniosku w ramach ZPORR-u. Pierwszy z tych projektów to „Ekoinnowator 
– zintegrowane doradztwo dla rozwoju cennych przyrodniczo obszarów wiejskich (model Doliny 
Baryczy)”, realizowany ze środków Funduszu Współpracy, którego celem było przygotowanie i wdro-
żenie oferty doradztwa dla rozwoju cennych przyrodniczo obszarów wiejskich – w oparciu o zinte-
growanie możliwości wykorzystania środków pomocowych dla rozwoju tych obszarów. Drugi z pro-
jektów to „Aktywni z polotem” realizowany ze środków Funduszu Partnerstwa. Celem projektu była 
aktywizacja społeczności lokalnej i samorządu wokół idei ochrony walorów przyrodniczych Doliny 
Baryczy (ostoja ptasia w ramach sieci Natura 2000) i uczynienie z tych walorów podstawy działa-
nia grupy partnerskiej oraz stworzenie modelowego systemu szkoleń bird watching, który wdrażany 
będzie później ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tych dwóch projektów 
oraz wynikające z nich doświadczenia stanowiły niezbędny etap w tworzeniu aplikacji konkursowej na 
Działanie 2.1 w ramach ZPORR-u.

Identyfikacja realizowanych działań o podobnym charakterze oraz skorzystanie z nabytych doświad-
czeń było jednym z działań zrealizowanych podczas etapu planowania przy tworzeniu projektu 
„Zielone miejsca pracy w Dolinie Baryczy”. Innymi niezbędnymi działaniami zrealizowanymi w tym 
etapie były:

- zapoznanie się z dokumentami operacyjnymi, szczególnie z Uzupełnieniem ZPORR-u w celu 
identyfikacji odpowiedniego działania, które umożliwia sfinansowanie założeń projektu,

- zapoznanie się z zapisami dotyczącymi Działania 2.1, szczególnie pod kątem identyfikacji odpo-
wiedniej grupy docelowej (ostatecznych beneficjentów), uprawnionych projektodawców, rodza-
jów pomocy (zakresu działań) możliwych do sfinansowania, zapoznania się z kategoriami kosz-
tów kwalifikowalnych oraz identyfikacji Instytucji Wdrażającej działanie,

- wejście na stronę internetową Instytucji Wdrażającej, w przypadku Działania 2.1 na Dolnym 
Śląsku jest Wojewódzki Urząd Pracy (www.efs.dwup.pl), i zapoznanie się z ogłoszeniem konkur-
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sowym, a także ściągnięcie całej dokumentacji konkursowej wraz z formularzem wniosku oraz 
instrukcją wypełniania wniosku.

Tyle o technicznej części fazy planowania. Drugim niezbędnym elementem tej fazy jest planowanie 
merytoryczne projektu. Jest to proces znacznie bardziej złożony, w którym jednak nie można zapo-
mnieć o paru podstawowych kwestiach:

- Na etapie planowania projektu pod finansowanie z funduszy strukturalnych pierwszym krokiem 
powinna być identyfikacja krajowych czy regionalnych dokumentów uzasadniających realiza-
cję zamierzonych przez nas działań. W przypadku projektu „Zielone miejsca pracy w Dolinie 
Baryczy” były to przede wszystkim zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz 
Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego.

- Drugim krokiem powinno być odpowiedzenie sobie na pytanie, czy założenia projektu, działania, 
które chcemy zrealizować, są również akceptowane przez beneficjentów ostatecznych projektu. 
Można w tym przypadku, jak zrobiła to Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, odwołać się do pro-
wadzonych na planowanym obszarze realizacji projektu badań ankietowych.

- Znając założenia konkursowe, dokumenty strategiczne uzasadniające planowane działania, 
mając rozpoznane potrzeby beneficjentów ostatecznych, należy zastanowić się nad charakterem 
planowanego wsparcia. W ramach projektu „Zielone miejsca pracy w Dolinie Baryczy” uznali-
śmy, że wsparcie takie powinno mieć trojaki charakter. Przede wszystkim powinien to być moduł 
szkoleniowy pozwalający nabyć beneficjentom ostatecznym pewien zasób teoretycznej wiedzy 
o charakterze ogólnym i specjalistycznym, następnie moduł warsztatowy pozwalający nabyć 
umiejętności praktyczne oraz moduł doradczy, w którego ramach beneficjenci otrzymają wspar-
cie potrzebne w odpowiednim wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. 

- Na etapie planowania należy się zastanowić, czy i w jakim zakresie planujemy udział poten-
cjalnych partnerów podczas realizacji projektu. Na etapie składania wniosku na Działanie 2.1 
istnienia takich partnerów nie wykazywaliśmy, jednakże planujemy, że podczas rekrutacji bene-
ficjentów projektu skorzystamy z pomocy urzędów gmin, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy. 

- Na tym etapie warto też zidentyfikować ewentualne trudności i bariery, które mogą się pojawić 
podczas realizacji projektu. Jeśli planujemy realizację projektu szkoleniowego, główne trudności, 
na które napotkamy, to z pewnością rekrutacja beneficjentów oraz zapewnienie ich uczestnictwa 
podczas całego procesu szkoleniowego. Aby te bariery zminimalizować, planujemy w projekcie 
udział partnerów w rekrutacji beneficjentów oraz tak układaliśmy harmonogram szkoleń, aby nie 
wypadł on np. w okresie żniw. Cały projekt jest zaplanowany w dwóch rocznych edycjach, m.in. 
po to, aby w wypadku pojawienia się jakichś większych trudności móc je wyeliminować podczas 
realizacji drugiej edycji.

Po tak zrealizowanym procesie planowania powstał projekt „Zielone miejsca pracy – szkolenia dla 
rolników i domowników w subregionie Doliny Baryczy”, którego celem jest rozwój działalności eko-
nomicznej rodzin rolniczych w oparciu o unikatowe walory środowiska przyrodniczego Doliny Baryczy 
– poprzez szkolenia dla rolników i domowników oraz doradztwo. Cykle szkoleniowe realizowane 
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będą w 2 rocznych edycjach. Szkolenia podstawowe (3 warsztaty jednodniowe dla 40 osób) obejmą 
m.in. zasady tworzenia usług i produktów lokalnych w oparciu o walory przyrodnicze, uwarunkowa-
nia prawne, formy działalności i kooperacji, źródła finansowania, marketing i promocję. Kolejny etap 
to szkolenia specjalistyczne w 4 cyklach tematycznych (w roku – w każdej 2 sesje 3-dniowe dla 15 
osób): turystyka przyrodnicza bird watching, produkty lokalne na bazie a) owczarstwa, b) tradycyjnych 
sadów, c) zbioru ziół. Warsztaty będą obejmować naukę umiejętności (sesja 1) oraz przygotowanie 
planu rozwoju oferty – w tym zakres oferty, formuła prawna działalności, wstępny biznesplan, plan 
promocji, wstępne wnioski o dofinansowanie (sesja 2). Równolegle do warsztatów prowadzone będzie 
doradztwo – pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i aplikowaniu o dotacje. Uzupełnieniem 
działań będzie kampania informacyjno-promocyjna (internet, prasa lokalna). 

Formularz aplikacyjny – na co zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku

Po stworzeniu własnego projektu oraz zapoznaniu się z dokumentacją niezbędną do właściwego zre-
alizowania procesu aplikacyjnego można przejść do wypełniania formularza konkursowego. 
Formularz wniosku konkursowego oraz instrukcja jego wypełniania umieszczone są na stronie Instytucji 
Wdrażającej. Docelowo ma to być formularz wypełniany w Generatorze Wniosków. W momencie apli-
kowania o środki przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju był to formularz w formacie Word. Przy 
wypełnianiu wniosku pamiętać więc należało o spełnieniu wymogów rejestracyjnych (niespełnienie 
tych wymogów powoduje odrzucenie wniosku):

- złożone wersje papierowa i elektroniczna wniosku musiały być ze sobą zgodne,

- w formularzu aplikacyjnym należało udzielić odpowiedzi na wszystkie obligatoryjne pytania,

- pamiętać należało o nieprzekroczeniu wyznaczonej liczby znaków w polach formularza.

W praktyce spełnienie tych wymogów polegało na sprawdzeniu przed wysłaniem wniosku, czy wersja 
elektroniczna co do słowa i przecinka jest taka sama, jak wersja papierowa. Nie wolno było pozosta-
wić wolnych pól we wniosku, co wymagało wypełnienia nawet pól niezwiązanych bezpośrednio z opi-
sem projektu. Spełnienie wymogu nieprzekroczenia liczby znaków było łatwiejsze, ponieważ Word ma 
funkcję „statystyka wyrazów” do liczenia znaków w tekście. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że liczba 
znaków w polach formularza liczona jest razem ze spacjami.

Jeśli przyjrzeć się dokładnej formularzowi aplikacyjnemu, to można zobaczyć, że podzielono go na 
7 głównych części:

1. Informacje ogólne.

2. Charakterystyka projektu – ocena.

3. Beneficjenci ostateczni.

4. Charakterystyka realizowanego wsparcia.

5. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu.

6. Planowane wydatki.

7. Załączniki. 
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Jedyne problemy, które napotkaliśmy w części pierwszej, wiązały się z punktem 1.11 „Zgodność pro-
jektu z przepisami o zamówieniach publicznych”. Początkowo zaznaczyliśmy, że nie będzie realizo-
wane postępowanie o udzieleniu zamówienia, jednakże Instytucja Wdrażająca uznała, że w ramach 
kosztów osobowych projektu znajdują się pozycje, dla których procedurę taką należy uruchomić. 
Istotny jest również punkt 1.8 „Skrócony opis projektu”. W 1200 znakach należy tam opisać cele oraz 
przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Dobrze, aby ten punkt wypełniła osoba doświadczona 
w pisaniu wniosków. 

Podczas wypełniania części 2 należy pamiętać, że podlega ona ocenie merytorycznej Komisji Oceny 
Projektów. Oceniane są:

- 2.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maks. 20 pkt.),

- 2.2 Do kogo adresowane jest wsparcie i jak zostanie zapewniony udział beneficjentów ostatecz-
nych w projekcie (maks. 15 pkt.),

- 2.3 Zakładane rezultaty projektu (maks. 15 pkt.),

- 2.4 Sposób zarządzania projektem (maks. 20 pkt.),

- 2.5 Wydatki kwalifikowalne projektu (maks. 30 pkt.),

Wypełniając punkt 2.1, należy się odnieść do dokumentów strategicznych, uzasadniających potrzebę 
realizacji projektu. Najlepiej bezpośrednio zacytować treść odpowiedniego dokumentu, co oczywi-
ście często wymaga żmudnej pracy oraz dobrej znajomości dokumentów strategicznych. We wniosku 
„Zielone miejsca pracy w Dolinie Baryczy” dokumentami tymi były „Strategia rozwoju województwa 
dolnośląskiego”, „Program rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego”, „Strategiczne kie-
runki zrównoważonego rozwoju regionu Dolina Baryczy”. Warto wykorzystać wyniki prowadzonych 
w regionie badań ankietowych, jeśli takie mamy. Wybierając rodzaj oraz charakter realizowanego dla 
beneficjentów wsparcia, należy kierować się jego kompleksowością. W projekcie „Zielone miejsca 
pracy w Dolinie Baryczy” oprócz modułu szkoleniowego uwzględniliśmy moduł warsztatowy pozwa-
lający beneficjentom opanować praktyczne umiejętności i sprawdzić wiedzę nabytą podczas szko-
leń oraz moduł doradczy, który ma na celu wsparcie beneficjentów w odpowiednim wykorzystaniu 
nabytej wiedzy.

W punkcie 2.2 opisujemy, kim są potencjalni beneficjenci ostateczni, i tutaj wprost zacytowaliśmy 
zapisy dokumentów operacyjnych charakteryzujących jedną z grup beneficjentów: „rolnicy i ich 
rodziny (domownicy)”. Atutem jest wskazanie zgodności projektu z polityką równych szans poprzez 
nakierowanie go na osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Pewną trudnością było udowodnienie 
w tym punkcie, że zakładana liczba beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymają wsparcie w ramach 
projektu, jest realna. Na szczęście, DFE mogła zaprezentować wyniki przeprowadzonych badań ankie-
towych oraz wykazać się doświadczeniami w realizacji podobnych projektów.

W punkcie 2.3 „Zakładane rezultaty projektu” szczególny problem stanowiło określenie, co zadecy-
duje o sukcesie projektu. Musieliśmy pamiętać, że w jakimś stopniu punkt ten musi być zgodny ze 
wskaźnikami realizacji celów projektu oraz że stanowić on będzie jeden z elementów oceny realizacji 
wniosku. Dlatego właśnie, na przykład, zmniejszyliśmy w stosunku do liczby beneficjentów, do któ-
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rych skierowany jest projekt (160 osób), liczbę osób, które ukończą szkolenia (120 osób). Zrobiliśmy 
tak, ponieważ doświadczenie uczy, że część beneficjentów z różnych przyczyn nie kończy cyklu 
szkoleniowego. 

W punkcie 2.4 należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, tzn. kto będzie odpo-
wiedzialny za organizacyjne i merytoryczne zarządzanie projektem. Do wniosku dołączyć należy CV 
takich osób. Dobrze jest opisać również zaplecze techniczne, którym dysponuje organizacja oraz to, 
jak prowadzone jest zarządzanie finansowe. Atutem na etapie tworzenia naszej aplikacji konkursowej 
była możliwość wykazania się, poprzez opisanie konkretnych wniosków, doświadczeniami w realizacji 
projektów o podobnej tematyce. A także, w opisie struktury zarządzania, wskazanie współpracowni-
ków fundacji, którzy od paru lat są zaangażowani w realizację działań na terenie obszaru realizacji 
projektu. Przy opisie zasięgu (obszaru realizacji) projektu posłużyliśmy się ogólnodostępnymi danymi 
statystycznymi pozwalającymi na określenie ogólnej liczby ludności wiejskiej na obszarze realizacji 
projektu, aby na tej podstawie oszacować możliwą do rekrutacji grupę beneficjentów ostatecznych 
oraz zasięg i zakres akcji promocyjnej.

Największą liczbę punktów na etapie oceny merytorycznej można dostać za punkt 2.5. W punkcie tym 
oprócz umieszczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych uzasadnić należy konieczność poniesienia 
określonych nakładów w kontekście konkurencyjności projektu wobec podobnych działań realizowa-
nych na rynku. W przypadku naszego projektu uzasadnienie to odnosiło się głównie do konieczności 
zapewnienia całościowego wsparcia dla rodzin rolniczych oraz było powiązane z faktem, że tematyka 
części szkoleń i warsztatów obejmuje zagadnienia nowe, pilotażowe dla zrównoważonego rozwoju 
polskiej wsi. Podczas oceny tego punktu brana jest również pod uwagę część 6 wniosku – planowane 
wydatki, czyli budżet projektu. 

W budżecie wydatki projektu opisujemy w trzech kategoriach (w nawiasie pozycje budżetowe w ramach 
projektu „Zielone miejsca pracy w Dolinie Baryczy”):

- wydatki związane z personelem (wynagrodzenia z tytułu prowadzenia szkoleń, warsztatów, doradz-
twa, koordynacji projektu, koszty prowadzenia księgowości oraz koszty podróży personelu),

- wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych (koszty wyżywienia i pobytu uczestników szkoleń),

- inne wydatki (materiały szkoleniowe i informacyjne, wynajęcie sali i sprzętu szkoleniowego, koszty 
administracyjne projektu, VAT).

Przy tworzeniu naszego budżetu musieliśmy pamiętać o dopuszczalnych kategoriach kosztów kwa-
lifikowalnych, odpowiedniej i dostosowanej do realiów regionalnych kalkulacji pozycji budżetowych, 
o jasnym określeniu formy zatrudnienia personelu (etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a w przy-
padku kwalifikowalności VAT-u konieczności jego kalkulacji i umieszczenia w pozycji „inne wydatki”. 
Przyznać jednak trzeba, że w momencie tworzenia budżetu zapomnieliśmy o możliwości umieszcze-
nia w nim wydatków związanych z wniesieniem zabezpieczeń na realizację umowy o dofinansowanie. 
Przeoczenie to spowodowało, że w momencie wnoszenia zabezpieczeń ich koszty musieliśmy pokryć 
ze środków własnych fundacji. Możemy się pochwalić tym, że Komisja Oceny Projektów nie zakwe-
stionowała zaplanowanych pozycji budżetowych ani kalkulacji ich wysokości. 
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Punkty 3 i 4 wniosku pozwalają scharakteryzować grupę beneficjentów ostatecznych projektu oraz 
przedstawić charakterystykę realizowanego wsparcia. Pewną trudnością jest w punkcie 3 oszacowanie 
w ramach kategorii beneficjentów, ile będzie w tej grupie kobiet, a ilu mężczyzn. W projekcie przyję-
liśmy, że liczby te będą równe.
W momencie wypełniania punktu 5 w formularzu wniosku w formacie Word warto zwrócić uwagę na 
wybranie właściwych skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu (pkt. 5.1, 5.2, 5.3) 
i właściwe ich opisanie. Sporą trudność stanowiło dotarcie do listy obowiązujących wskaźników. 
Okazało się, że lista taka znajduje się na stronach internetowych Instytucji Wdrażającej i Zarządza-
jącej. Instytucje te nie poinformowały jednak, że z powodu braku przepisów wykonawczych projek-
todawcy nie mają obowiązku umieszczania w projekcie informacji o wskaźnikach oddziaływania. 
Projektodawcy, którzy – tak jak nasza fundacja – początkowo uwzględnili te wskaźniki, musieli popra-
wiać wnioski. Dla pozostałych kategorii (wskaźniki produktu i rezultatu) wybraliśmy po dwa wskaźniki 
najbardziej adekwatne i wykonalne w ramach przewidzianych w projekcie działań.
Ostatnim, ale nie mniej istotnym punktem wniosku jest lista koniecznych załączników. Tu na początku 
pojawiły się kłopoty z przyjętą przez Instytucję Wdrażającą nomenklaturą słowną. Przyzwyczajeni do 
dołączania do wniosków zaświadczeń, np. o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, zdziwiliśmy się, 
że urząd pracy chce, żeby to były jedynie oświadczenia projektodawców. Trzeba przyznać, że napisa-
nie takiego oświadczenia jest łatwiejsze niż wystąpienie do odpowiedniego urzędu o zaświadczenie. 
Przygotować należało również załączniki do wniosku zgodnie z listą i wytycznymi zawartymi w doku-
mentacji konkursowej. Pamiętać więc musieliśmy o parafowaniu każdej strony wniosku i załączników 
przez osobę do tego upoważnioną, o poświadczeniu zgodności z oryginałem kopii statutu fundacji 
i wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego etc. 
Wniosek, do którego nie dołączono wymaganych dokumentów lub który zawiera oczywiste pomyłki 
czy ma braki formalne, zostaje zwrócony do wnioskodawcy celem dokonania stosownych poprawek 
lub uzupełnień wraz z pismem wzywającym do uzupełnienia wniosku. Na poprawienie wniosku pro-
jektodawca ma 7 dni od daty otrzymania pisma. Po ponownym złożeniu poprawionego wniosku pro-
cedura oceny jest kontynuowana. W momencie poprawiana wniosku ważne jest, aby uzupełnić czy 
poprawić jedynie braki formalne wskazane przez Instytucję Wdrażającą.
Wraz z decyzją o przyjęciu projektu do finansowania otrzymaliśmy 3 egzemplarze umowy do podpi-
sania. Umowa powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących, 
a następnie w ciągu 7 dni roboczych odesłana do Instytucji Wdrażającej. W tym czasie musieliśmy 
również zaznaczyć w umowie, jakie formy zabezpieczenia wykonania umowy wybieramy. Od daty pod-
pisania umowy projektodawca ma 30 dni na wniesienie zabezpieczeń jej prawidłowej realizacji i roz-
liczenia środków. Wybrać należy 2 z 10 możliwych form zabezpieczenia. Zabezpieczenie powinno być 
ustanowione łącznie do kwoty będącej co najmniej równowartością dofinansowania. Jako zabezpie-
czenia wykonania umowy na realizację projektu „Zielone miejsca pracy w Dolinie Baryczy” wybraliśmy 
weksel in blanco oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zaznaczyć in blanco oraz notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zaznaczyć in blanco
trzeba, że formy zabezpieczeń i koszty ich uzyskania nie są adekwatne do realiów funkcjonowania 
organizacji pozarządowych w Polsce. Warto więc już na etapie tworzenia wniosku pamiętać o możli-
wości umieszczenia kosztów wniesienia zabezpieczeń w budżecie projektu w ramach kosztów kwali-
fikowalnych. 
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Pilotażowy Program LEADER +, 
czyli jak nie należy zarządzać wdrażaniem programu

Drugim projektem finansowanym w ramach funduszy strukturalnych realizowanym przez Dolnośląską 
Fundację Ekorozwoju jest projekt „Ekorozwój Doliny Baryczy – partnerstwo człowieka i przyrody”.
Aplikacja konkursowa na ten projekt składana była na Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +, 
w ramach Priorytetu 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. 

Aplikacja składana była w ramach Schematu I, czyli na działania mające doprowadzić do powsta-
nia Lokalnej Grupy Działania (LGD) o charakterze partnerskim oraz dokumentu strategicznego dla 
obszaru realizacji projektu i LGD pod roboczą nazwą Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ZSROW). Powstanie LGD oraz ZSROW jest konieczne do tego, by ubiegać się o dofinan-
sowanie w ramach Schematu II. 

Ponieważ możliwość aplikowania o środki w ramach Schematu I była jednorazowa i nie wiadomo, 
czy w obecnym kształcie program LEADER będzie realizowany w następnym okresie programowania, 
zamiast dzielić się doświadczeniami z tworzenia aplikacji konkursowej, spróbuję przedstawić, w jaki 
sposób można wypaczyć niezwykle istotną i ciekawą inicjatywę na realizowanie partnerskich działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Niestety, za głównego winnego należy uznać 
Ministerstwo Rolnictwa.

Program LEADER ma w Unii Europejskiej niedługą historię, realizowany jest jako inicjatywa wspól-
notowa od 1991 roku. Obecna edycja programu, nazwana LEADER +, jest trzecia z kolei. Celem pro-
gramu jest skłonienie liderów lokalnych działających na obszarach wiejskich do myślenia o długofa-
lowych możliwościach tych obszarów poprzez zachęcenie ich do wdrożenia zintegrowanych, wysokich 
jakościowo, oryginalnych strategii dla zrównoważonego rozwoju, umożliwiających:

- wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

- wzmocnienie środowiska gospodarczego w celu udziału w tworzeniu miejsc pracy,

- poprawienie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.

Wyróżnić można 7 zasad charakteryzujących program LEADER +:
- współpraca partnerska – LGD ma być partnerstwem międzysektorowym składającym się 

z przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, społecznego oraz gospodarczego,

- innowacyjność – program jest laboratorium dla pojawiania się i testowania nowych podejść do 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju,

- podejście terytorialne – obszar spójny pod względem geograficznym, gospodarczym, historycz-
nym, kulturowym, przyrodniczym; nie mają znaczenia granice administracyjne,

- podejście oddolne – inicjatywa powstania LGD powinna się pojawić lokalnie,

- podejście zintegrowane – opracowanie przez LGD Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,

- tworzenie powiązań i współpracy pomiędzy LGD,
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- lokalne finansowanie i zarządzanie – LGD dostaje grant globalny, który zarządzany jest lokalnie 
i środki z niego przeznaczone są na wsparcie projektodawców z obszaru działania LGD.

Takie są założenia programu LEADER + w krajach UE-15. Kiedy już było wiadomo, że Polska zostanie 
nowym członkiem Unii Europejskiej, rozpoczęły się negocjacje dotyczące wykorzystania istniejących 
w UE instrumentów pomocy strukturalnej. Polska, podobnie zresztą jak wszystkie nowe kraje człon-
kowskie, stwierdziła, że nie jest zainteresowana pomocą w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER 
+. Jednak sektor organizacji pozarządowych, głównie Fundusz Współpracy oraz organizacje zrzeszone 
w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), znające pozytywne doświadczenia z funkcjonowa-
nia tego programu w Europie, zaczęły lobbować Ministerstwo Rolnictwa, aby w jakiejś formie zaist-
niał on w Polsce. Zabiegi te przyniosły pozytywny efekt i LEADER + jako Działanie 2.7. Pilotażowy 
program LEADER + znalazł się w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Działanie to umieszczono 
w ramach Priorytetu 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, choć początkowe propozycje pro-
jektu Sektorowego Programu Operacyjnego kończyły się na Działaniu 2.6. 

Jednak to, że Ministerstwo Rolnictwa traktuje LEADER-a trochę jak kukułcze jajo, widać w później-
szych działaniach resortu. Przede wszystkim nie został stworzony odpowiedni zespół do zarządzania 
tak dużym programem. Ministerstwo praktycznie nie przeprowadziło kampanii informacyjnej o progra-
mie. Znacznie skuteczniejsza i prowadzona na większą skalę była kampania informacyjna Funduszu 
Współpracy. Za skandaliczną należy uznać współpracę Ministerstwa Rolnictwa, jako Instytucji 
Zarządzającej, z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Instytucją Wdrażającą pilota-
żowy program LEADER +. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że FAPA ogłosiła konkurs w momencie, 
kiedy nie było jeszcze rozporządzeń wykonawczych zatwierdzających wzory formularzy wniosków. 
Wręcz groteskowe było to, że przedstawiciele FAPY podczas rozmowy telefonicznej dowiedzieli się 
od osób postronnych, że ministerstwo zamierza zmienić termin, do którego można składać wnioski. 
Ogłoszenie o konkursie oficjalnie pojawiło się 15 września 2004 roku, pierwotny termin aplikowania 
o środki wyznaczony był na 15 października. Jednak, najprawdopodobniej pod naciskami gmin, dla 
których czas ten był za krótki na podjęcie uchwały budżetowej o przeznaczeniu środków na realizację 
projektu, przesunięto go na 15 listopada, a następnie przedłużono do 31 grudnia. Tę opieszałość 
można by wybaczyć, gdyby ocenę złożonych wniosków przeprowadzono w sposób zorganizowany 
i efektywny. Niestety, choć do wniosku każdy projektodawca musiał dołączyć „Opis projektu zawie-
rający kalkulację kosztów”, czyli merytoryczny opis projektu, jeszcze w kwietniu tego roku nieznane 
były kryteria oceny wniosków oraz nie wybrano jeszcze ekspertów do przeprowadzenia tej oceny. 
Kryteria oceny merytorycznej nie zostały ogłoszone nawet po zakończeniu oceny. Oficjalna lista 
wniosków zatwierdzonych do finansowania pojawiła się na stronach internetowych FAPY 16 czerwca, 
czyli 9 miesięcy po ogłoszeniu konkursu oraz 6 miesięcy po zakończeniu przyjmowania wniosków. 
A trzeba pamiętać, że składane były wnioski na tzw. Schemat I, czyli powołanie LGD oraz stworzenie 
ZSROW. W oficjalnych dokumentach datę początku realizacji Schematu II wyznacza się na jesień tego 
roku. Wobec prawie półrocznego opóźnienia w realizacji Schematu I przesunięty zostanie również 
Schemat II, jednak przedstawiciele FAPY nie są w stanie powiedzieć, od kiedy będzie on wdrażany 
(jak twierdzą: „Ministerstwo Rolnictwa jeszcze się nie zdecydowało”), czy ma to być koniec stycznia, 
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luty, marzec czy jeszcze późniejszy termin. Będzie to już rok 2006 i wszelkie działania w ramach fun-
duszy strukturalnych trzeba będzie zakontraktować do końca roku. W przypadku możliwości zdobycia 
przez LGD do 750 tys. złotych w ramach Schematu II, z czego większość na regranting na tzw. dzia-
łania „miękkie”, okazać się może, że kontraktowanie tych pieniędzy może być motywowane głównie 
tym, aby zdążyć, co na pewno nie da dobrych wyników.

Osobny problem stanowi zaplanowany początkowo podział środków w ramach Schematów. Na 
Schemat I przewidziano 5,7 mln euro, co przy możliwości aplikowania maksymalnie o 150 tys. złotych 
umożliwiało wsparcie dla około 150–170 projektów. Na realizację Schematu II przewidziano 
13,3 mln euro, co przy zapisanej początkowo w Uzupełnieniu maksymalnej kwocie wsparcia w wyso-
kości 1,5 mln złotych umożliwiało dofinansowanie około 40–50 projektów. Pomijając nierealność 
wydania tak dużych pieniędzy w tak krótkim czasie, można zadać pytanie, co się stanie z resztą zbu-
dowanych w Schemacie I partnerstw. Na szczęście, zapisy Uzupełnienia zmieniono tak, że maksy-
malna kwota wsparcia w ramach Schematu II została zmniejszona o połowę. Nie zmienia to jednak 
faktu, że pojawią się takie grupy partnerskie, które zrealizują cele Schematu I, a nie dostaną dofi-
nansowania w ramach Schematu II. Nie wiadomo, czy to przeoczenie czy celowe działanie minister-
stwa. Postulat strony pozarządowej powinien sugerować stworzenie przez ministerstwo mechanizmu 
wsparcia pomostowego pomiędzy Schematem II (dla tych, którzy się do niego nie dostali) a nowym 
okresem programowania wykorzystania pomocy strukturalnej. 

Innym poważnym zarzutem wobec ministerstwa jest niezrozumienie idei partnerstwa. Bez komen-
tarza można pozostawić fakt umieszczenia przez ministerstwo w Uzupełnieniu zapisu, że w ramach 
Schematu I mają być tworzone Partnerstwa Publiczno-Prywatne, które nie pasują do obszarów wiej-
skich i działań planowanych do realizacji w ramach LEADER-a. Dla resortu rolnictwa liczy się jedynie 
to, aby wnioskodawcą do Schematu II była zarejestrowana osoba prawna w postaci fundacji, stowa-
rzyszenia lub związku stowarzyszeń. Wejście na pełnych prawach w skład jednej z tych formuł praw-
nych będzie szczególnie trudne dla przedstawicieli samorządu. Jak uczą doświadczenia europejskie, 
nie narzuca się tam konkretnej formuły prawnej, ważniejsze jest funkcjonowanie partnerstwa jako 
całości, nawet w postaci nie do końca sformalizowanej. Trzeba zauważyć również, że 6–7 miesięcy 
na powstanie sprawnie funkcjonującego i reprezentacyjnego dla danego obszaru partnerstwa to czas 
zdecydowanie za krótki. 

Innym przejawem niezrozumienia idei partnerstwa jest dokonana w kwietniu zmiana zapisów 
Uzupełnienia dotyczących kryteriów dostępu do Schematu II. Zapisano bowiem, że „przedstawiciele 
partnerów społecznych i gospodarczych stanowią co najmniej 50% członków w strukturze:

- zarządu w przypadku fundacji,

- walnego zgromadzenia członków albo zebrania delegatów w przypadku stowarzyszenia lub 
związku stowarzyszeń”. 

Oznacza to, że leaderowska zasada równowagi decyzyjnej pomiędzy przedstawicielami sektorów 
społecznego i gospodarczego a sektora samorządowego ma być realizowana przez organ o charak-
terze administracyjno-zarządzającym (w przypadku fundacji) lub organ, którego liczebność i co za 
tym idzie, konieczność zachowania parytetu, może być niemożliwa do osiągnięcia i jest trudna do 
przewidzenia. 
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Wyobraźmy sobie zarząd fundacji, który liczy 12 członków, albo stowarzyszenie skonstruowane tak, że 
jego walne zgromadzenie spełniło wymogi Uzupełnienia, a potencjalni nowi członkowie są wybierani 
ze względu na „pochodzenie” sektorowe... Absurdalne, prawda? W Europie często zarządy partnerstw 
to zewnętrzne firmy konsultingowe, organ decyzyjny zaś, w którym spełnione są wymogi reprezenta-
cji, jest odpowiednikiem czegoś na kształt rady programowej.

W założeniach programu zapisanych w Uzupełnieniu spotkać można również inne niezbyt fortunne 
zapisy. Wspomniano już, że w ramach Schematu II finansowane mogą być jedynie działania „miękkie”. 
Założenie to kłóci się zupełnie z europejską ideą LEADER-a, zgodnie z którą wsparte finansowo mogą 
być również projekty „twarde”, tzn. infrastrukturalne. Pochwalić jednak należy ministerstwo za zmianę 
zapisu dotyczącego kosztów kwalifikowalnych Schematu II. Kwotę przeznaczoną na koszty administra-
cyjne zwiększono z 10 do 15% ogólnej kwoty dofinansowania. 

Mówiąc o kosztach, trudno pominąć kwestię nieuwzględnienia w ramach kosztów kwalifikowalnych 
Schematu I działań na rzecz promocji regionu oraz powstającego partnerstwa, choć w szczegółowych 
celach dla Schematu I wymienia się m.in. promocję obszarów wiejskich.

Ostatnie zmiany Uzupełnienia wprowadzają również dla Schematu II zapis, że „obszar, na którym reali-
zowany jest projekt, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców”, „(...) a gęstość 
zaludnienia nie przekracza 120 osób na kilometr kwadratowy”. Dodanie tego zapisu w trakcie realizacji 
programu powoduje, że pojawią się partnerstwa, które pomyślnie zrealizują Schemat I, a nie będą 
mogły jako LGD aplikować do Schematu II. Wiadomo już, że w Polsce takie potencjalnie zagrożone 
grupy istnieją. Staną one przed dylematem, czy nie wykluczyć z powstającego partnerstwa gminy, 
która zawyża ten wskaźnik. Co zrobić w wypadku, jeśli to właśnie ta gmina była wnioskodawcą do 
Schematu I? Na marginesie trzeba dodać, że zapis dotyczący gęstości zaludnienia ma zostać usunięty 
z europejskich dokumentów programowych w nowym okresie programowania.

Kolejna kontrowersja dotyczy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Tak 
naprawdę jeszcze nie do końca wiadomo, jaką ten dokument powinien mieć strukturę. Nieoficjalnie 
dotrzeć można do przygotowanego przez ministerstwo spisu treści tego dokumentu, ale na razie to 
jedynie projekt. Tak więc, wnioskując o środki w ramach Schematu I, projektodawcy nie wiedzieli, jaki 
dokument ma na koniec tego Schematu powstać. We wniosku trzeba było jednak zawrzeć informację 
o metodologii wypracowywania tego dokumentu.

Za zupełne nieporozumienie uznać należy również fakt, że w ramach kryteriów dostępu, zarówno dla 
Schematu I, jak i dla Schematu II, umieszczono zapis, że „projekt współfinansowany w ramach dzia-
łania nie może być realizowany z udziałem innych środków publicznych przyznanych beneficjentowi 
w związku z realizacją tego projektu”. Czyli na przykład uzyskanie dodatkowego wsparcia na koszty 
administracyjne funkcjonowania partnerstwa jest niemożliwe. Zapis ten pozbawia również istniejące 
na obszarach wiejskich organizacje pozarządowe możliwości prawnej i statutowej przekształcenia się 
w Lokalną Grupę Działania, co z pewnością byłoby łatwiejsze i tańsze niż zakładanie zupełnie nowej 
organizacji.

Niestety, ze strony Ministerstwa Rolnictwa nie widać dobrej woli, która mogłaby pozwolić na zmianę 
absurdalnych zapisów i sposobu wdrażania programu LEADER +. Trudno jednak przesądzać, z czego 
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to wynika: z braku kompetencji, z poczucia wyższości wobec przedstawicieli strony pozarządowej czy 
może z niechęci do programu, który w podstawowych założeniach przewiduje włączenie sektora spo-
łecznego i gospodarczego w zarządzanie niemałymi przecież pieniędzmi. A dzielić się władzą admini-
stracja rządowa na pewno nie lubi.
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Mirosława Hamera, Natalia Drożyńska

Przykłady dobrych praktyk w pozyskiwaniu 
funduszy europejskich w Polsce

Wstęp

Dobry projekt europejski powinien stosować się do ogólnych zasad obowiązujących wszystkie pro-
jekty i uwzględniać jednocześnie wytyczne konkursowe danego funduszu europejskiego. Szczegółowo 
wytyczne te określa odpowiednia dokumentacja konkursowa, np. w przypadku funduszy struktural-
nych są to podręczniki dla projektodawców. Wskazówki, jak stosować te wytyczne w praktyce, są 
przedmiotem setek szkoleń i wielu publikacji, choćby wydawanych przez UKIE. Wystarczy dobrze się 
z nimi zapoznać, zastosować zdobytą wiedzę w praktyce (ewentualnie skorzystać z pomocy eksperta), 
by zdobyć dotację. 

Łatwiej powiedzieć, niż zrobić? Prawda. Jednak są tacy, którym się udaje. Udowodnimy to, podając 
przykłady projektów unijnych zrealizowanych bądź planowanych do realizacji w Polsce. Być może 
staną się one źródłem pomysłów na nowe działania. Będą to zarówno projekty finansowane z fun-
duszy strukturalnych (na przykładzie EFS1, współfinansowane w ramach SPO RZL2 i ZPORR3), jak 
i z Programu Młodzież – źródła wymagającego od projektodawcy znacznie mniejszego doświadcze-
nia. Posługując się nimi, postaramy się przeanalizować, kiedy do konkursu przystępować samodziel-
nie, kiedy w partnerstwie, a kiedy poprzestać na zaangażowaniu instytucji wspierających4. Przed tym 
trudnym wyborem stają organizacje pozarządowe i jednostki sektora finansów publicznych, każde 
bowiem z tych rozwiązań ma swoje mocne i słabe strony. 

Przy skrótowych opisach projektów podajemy kontakty do osób odpowiedzialnych za ich realizację. 
Można się z nimi kontaktować w kwestiach szczegółów, dotyczących planowania czy realizacji danego 
projektu.

Przykłady efektywnego pozyskiwania środków unijnych w Polsce

1. Tytuł projektu: „Pełen odlot – program aktywizacji społecznej i zawodowej 
młodzieży”

Źródło finansowania: Działanie 1.2 SPO RZL – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodo-
wej i społecznej. Perspektywy dla młodzieży. 

Okres realizacji: Styczeń – maj 2005 roku.

Cel: Ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez wolontariat i pracę w trzecim 
sektorze.

1 Europejski Fundusz Społeczny – jeden z funduszy strukturalnych.
2 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
4 Instytucje, które współpracują z nami przy realizacji projektu, ale nie biorą udziału w przepływach finanso-

wych.
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Beneficjenci ostateczni: 100 osób w wieku 18–25 lat, absolwentów, bezrobotnych co najmniej 
6 miesięcy; projekt realizowano w grupach 25-osobowych z następujących miast: Rybnik, Wodzisław, 
Żory, Jastrzębie.

Zasięg geograficzny: Powiaty: rybnicki, wodzisławski, żorski, jastrzębski.

Działania: 
1. Promocja i informacja.
2. Seminaria dla młodzieży – przekazywanie podstawowych informacji o projekcie, rekrutacja 

poprzez ankiety zgłaszające.
3. Warsztaty psychologiczne aktywizujące, przygotowujące do radzenia sobie w społeczeństwie 

(m.in. motywacja, wiara w siebie i swoje możliwości).
4. Indywidualne doradztwo zawodowe.
5. Warsztaty poruszania się po rynku pracy.
6. Warsztat tworzenia projektów i pozyskiwania środków.
7. Wizyty studyjne w organizacjach zajmujących się wolontariatem.
8. Spotkanie podsumowujące.

Rezultaty: 
- 89 osób ukończyło projekt,
- 5 osób zostało wolontariuszami (zakładano 10 osób),
- 13 osób podjęło zatrudnienie (zakładano 10 osób),
- 43 osoby kontynuowały naukę.

Budżet: 97 280 PLN (wkład własny 1000 PLN).

Realizator: 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
ul. J.F. Białych 7, 44-200 Rybnik
www.slask.ngo.pl, www.cris.org.pl

Osoba do kontaktu: Sonia Lenarczyk, sonia@cris.org.pl

Opis projektu

Projekt „Pełen odlot” realizowano w województwie śląskim w pierwszej połowie roku 2005 w ramach 
Działania 1.2 SPO RZL. Jego celem było ułatwienie wejścia na rynek pracy młodzieży w wieku 
18–25 lat, która zakończyła edukację, m.in. poprzez wolontariat i pracę w trzecim sektorze. Promocję 
realizowano poprzez seminaria, plakaty, ulotki, audycje w telewizji kablowej i w radiu. W ramach 
projektu na pół roku wykupiono również domenę i utworzono stronę, na której znalazły się wszyst-
kie informacje o projekcie. Dodatkowo informacje te znalazły się na stronie domowej realizatora. 
Rekrutację przeprowadzono w ramach seminariów promujących projekt – uczestnicy spełniający okre-
ślone w projekcie wymagania otrzymali ankiety zgłoszeniowe do udziału w projekcie. W ten sposób 
w każdym z miast objętych działaniem – w Rybniku, Wodzisławiu, Żorach i Jastrzębiu – utworzono 
25-osobowe grupy uczestników, którzy podpisali deklaracje uczestnictwa. Każda grupa odbyła cykl 
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zajęć mających pomóc uczestnikom odnaleźć się na rynku pracy i w swoich społecznościach lokal-
nych. Finalnym punktem inicjatywy były wizyty studyjne grup uczestników w różnych organizacjach 
pozarządowych. Tam młodzież mogła poznać specyfikę pracy organizacji, sposoby zdobywania przez 
nie środków na działalność oraz przyjrzeć się realizacji projektów z różnych źródeł. Uczestnicy mieli 
np. okazję zobaczyć, jak realizowane są projekty podobne do tego, w którym biorą udział.

Jak to wyglądało w praktyce? 

Sami twórcy projektu są zaskoczeni efektami, które udało się osiągnąć. Mimo początkowych proble-
mów ze zmotywowaniem młodzieży do udziału w projekcie ukończyło go aż 89 ze 100 osób, które 
do niego przystąpiły. 5 osób zostało bezpośrednio po projekcie wolontariuszami, 13 osób podjęło 
zatrudnienie (planowano 10 osób), a pozostałe 43 zdecydowały się na kontynuowanie nauki. Udało 
się zainteresować beneficjentów ostatecznych aktywnym tworzeniem miejsc pracy. 

W tworzenie projektu były zaangażowane podmioty zarówno z sektora pozarządowego, jak i publicz-
nego (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy). Dużą trudność w jego realizacji stanowiła właśnie współpraca 
z partnerami z różnych sektorów obwarowanych odmiennymi umocowaniami prawnymi oraz repre-
zentujących skrajnie różny sposób organizacji pracy. Dodatkowym utrudnieniem był krótki okres 
realizacji, gdyż ze względu na wygasające współfinansowanie wkładu krajowego projekt rozpoczęty 
w styczniu trzeba było zakończyć już w pierwszej połowie 2005 roku. W zarządzaniu tym półrocznym 
projektem ogromne znaczenie miały terminowość i sprawna obsługa administracyjna, ponieważ pro-
jektodawca musiał sporządzić aż 4 sprawozdania z jego przebiegu – za I kwartał, II kwartał, sprawoz-
danie półroczne i sprawozdanie roczne. Wiele podmiotów rezygnowało z aplikowania do Działania 1.2 
SPO RZL w tym schemacie konkursowym właśnie z powyższych powodów. 

Projekt „Pełen odlot” powstał przy udziale wielu podmiotów, jednak zdecydowała się go złożyć samo-
dzielnie organizacja pozarządowa z Rybnika. Decyzja ta wynikała z faktu, że proces tworzenia ewen-
tualnego partnerstwa mógłby zająć dużo więcej czasu niż realizacja projektu. Ponadto w przypadku 
inicjatywy partnerskiej wszystkie jednostki samorządu terytorialnego musiałyby wnieść w sumie 
20% wkładu, a formalności związane z jego wykazaniem mogłyby sparaliżować realizację przedsię-
wzięcia. Dlatego też Powiatowe Urzędu Pracy z terenów Rybnika, Wodzisławia, Żor, Jastrzębia jedynie 
wspierały inicjatywę – przede wszystkim w zakresie rekrutacji, promocji i doradztwa zawodowego. 
Już po skierowaniu projektu do realizacji okazało się, iż statut Instytucji Wdrażającej nie przewi-
duje możliwości przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym. Wypłata dotacji musiała zostać 
wstrzymana do momentu wprowadzenia do statutu odpowiednich zapisów. Niestety, brak możliwo-
ści przesunięć w harmonogramie projektu zmusił realizatora do zaciągnięcia pożyczki. Nie było za 
to problemu z wymaganym od organizacji pozarządowych zabezpieczeniem finansowym. Realizator 
ubezpieczył projekt w komercyjnym towarzystwie ubezpieczeniowym na kwotę stanowiącą niecałe 
2% budżetu. Kwota ta, jako koszt kwalifikowalny, została wliczona w koszt realizacji projektu. 
Realizatorzy przyznają, że początek 2005 roku nie sprzyjał bezproblemowej realizacji projektów. 
Potencjalni projektodawcy oraz Instytucje Wdrażające uczyli się dopiero tego, jak korzystać ze środ-
ków z funduszy strukturalnych. Jednak mimo tych utrudnień projekt jest dowodem na to, że inicjatywa 
warta ok. 100 000 złotych może mieć duże oddziaływanie na lokalnym rynku pracy.
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2. Tytuł projektu: „Pejzaż wiejski kobietom malowany, czyli aktywna kobieta na wsi”

Źródło finansowania: Działania 1.6 SPO RZL – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodo-
wej i społecznej. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Okres realizacji: Październik 2005 – wrzesień 2006 roku.

Cel: Rozwój dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rzecz aktywizacji 
społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kobiet liderów.

Beneficjenci ostateczni: 28 kobiet (sołtyski i liderki społeczności lokalnych z terenu objętego projektem).

Zasięg geograficzny: powiat białostocki. 

Działania:
1. Promocja.
2. Rekrutacja – przesłanie zaproszenia wraz z ankietą zgłoszeniową do gmin, skąd przesyłano je do 

potencjalnych uczestniczek (o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń). 
3. Szkolenia w zakresie zarządzania społecznościami lokalnymi, radzenia sobie z problemami, two-

rzenie NGO-sów (4 x 4 dni).
4. Doradztwo związane z poruszaniem się w społeczności lokalnej.
5. Indywidualne plany działania.
6. Wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych z terenu objętego projektem.
7. Publikacja na temat projektu.
8. Seminaria rozpoczynające i kończące projekt. 
9. Ewaluacja całego projektu.

Zakładane rezultaty:
- powstanie 1 organizacja pozarządowa na poziomie lokalnym,
- 26 osób ukończy projekt, 
- kobiety (sołtyski/liderki) będą lepiej przygotowane do pełnienia swoich funkcji, 
- środowiska wiejskie będą lepiej przygotowane do samodzielnego rozwiązywania lokalnych pro-

blemów,
- nawiązana zostanie współpraca z lokalnymi NGO-sami,
- wzrośnie motywacja do działania i wiara we własne możliwości,
- powstaną lokalne mapy zasobów w celu skuteczniejszego zaplanowania strategii rozwoju lokal-

nego.

Budżet: 200 000 PLN.

Realizator:
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
www.podlaskie.ngo.pl

Osoba do kontaktu: Krzysztof Leończuk, krzysztof.leonczuk@splot.ngo.pl 
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Opis projektu 

Projekt „Pejzaż wiejski kobietom malowany, czyli aktywna kobieta na wsi” będzie realizowany z dota-
cji EFS w ramach Działania 1.6 SPO RZL. Jego wdrażanie rozpoczęto jesienią 2005 roku na terenie 
powiatu białostockiego w województwie podlaskim. To projekt aktywizacji wiejskiej o wysokiej warto-
ści społecznej, stworzony i zaplanowany w całości przez organizację pozarządową. Twórcy projektu, 
chcąc wzmocnić pozycję społeczną kobiet, postanowili skierować zaplanowane działania do natural-
nych liderek społeczności lokalnych. Z wywiadów telefonicznych wynikało, że w ponad 40 sołectwach 
powiatu białostockiego władzę sprawują kobiety. W projekcie weźmie udział 14 sołtysek i 14 liderek 
społeczności lokalnych. Nośnikiem informacji o projekcie i formą rekrutacji będą ankiety przesłane do 
wszystkich gmin powiatu, które następnie zostaną przekazane potencjalnym uczestniczkom. Promocja 
projektu będzie się odbywać poprzez stronę internetową, publikacje na jego temat, a także seminaria 
zorganizowane na początku i na końcu projektu.
Zaplanowane działania są ukierunkowane na zdobywanie i poszerzanie przez uczestniczki umiejętno-
ści zarządzania społecznościami lokalnymi i radzenia sobie z problemami w tym zakresie. W ramach 
inicjatywy zapoznają się również z istotą funkcjonowania trzeciego sektora oraz sposobem powoływa-
nia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by przekonać zarówno liderki, jak 
i organizacje pozarządowe do współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. 
Beneficjenci ostateczni przejdą 4 intensywne cykle szkoleń, po 4 dni każdy. Wezmą również udział 
w wizytach studyjnych, m.in. w organizacjach pozarządowych. Założono, że spośród 28 kobiet, które 
przystąpią do projektu, ukończy go 26, powstanie przynajmniej jedna organizacja pozarządowa 
o charakterze lokalnym oraz zostanie nawiązana współpraca z już istniejącymi organizacjami poza-
rządowymi. Istotnym elementem projektu będzie również powstanie lokalnych map zasobów, co może 
usprawnić proces planowania strategii rozwoju lokalnego. Z punktu widzenia samych uczestniczek 
najbardziej wartościowymi efektami mogą się okazać: wzrost motywacji do działania i zdobycie wiary 
we własne możliwości.

Kulisy złożonego wniosku

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu jednego roku. Wnioskowany budżet przyjęto w całości, należało 
jedynie przesunąć część zaplanowanych środków na zabezpieczenie finansowe. Początkowo nie okre-
ślono jego kosztów w planowanym budżecie, a są one wydatkiem kwalifikowalnym. 
Projektodawca nie zdecydował się na realizację projektu partnerskiego, mimo że udział partnerów jest 
dodatkowo punktowany przy ocenie wniosku. Prawdopodobnie partnerami mogłyby stać się powiaty 
lub gminy. Jednak w wypadku inicjatywy mającej większe oddziaływanie społeczne niż zawodowe, 
dopełnienie wszelkich formalności związanych z partnerstwem międzysektorowym wymaga zaanga-
żowania niewspółmiernie dużego w stosunku do wkładu wniesionego przez potencjalnych partnerów. 
Ponadto realizacja projektów miękko oddziałujących na lokalną społeczność często wymaga elastycz-
ności w działaniu, na którą jednostki sektora publicznego rzadko mogą sobie pozwolić. Mogłoby to 
znacznie utrudnić sprawne przeprowadzenie projektu. 
Aktywność obywatelska i zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych są najniższe 
w obrębie małych wiejskich społeczności. Na wsi aktywność ta przejawia się głównie w istnieniu 
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ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich. Na tego typu obszarach projekty podobne 
do opisywanej inicjatywy, ożywiające życie społeczne w gminie, są szczególnie ważne. Projekt „Pejzaż 
wiejski kobietom malowany” jest niewątpliwie dobrą praktyką w tym zakresie, tylko w niewielkim 
stopniu uwarunkowaną geograficznie. Wykorzystując ten pomysł dla swoich potrzeb, warto jedynie 
pamiętać, że Działanie 1.6 SPO RZL kładzie szczególny nacisk na równouprawnienie płci poprzez 
prowadzenie działań skierowanych przede wszystkim do kobiet. 

3. Tytuł projektu: „Hospicyjna Akademia Umiejętności i Wrażliwości Społecznej”

Źródło finansowania: Działania 2.1 ZPORR – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. 
Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie.

Okres realizacji: Wrzesień 2005 – sierpień 2007 roku.

Cel: Stworzenie przestrzeni dla rozwoju inicjatyw młodych ludzi i rozwoju ich aktywności, stworzenie 
młodym ludziom możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i uwrażliwienie ich na problemy 
społeczne.

Beneficjenci ostateczni: 80 osób – studiująca młodzież z małych miast i wsi.

Zasięg geograficzny: Trójmiasto.

Działania:
1. Promocja – kampania z wykorzystaniem możliwości uczelni wyższych i organizacji studenckich, 

wydanie gazety i publikacji, reportaż filmowy, gala podsumowująca projekt.
2. Rekrutacja – w ramach działań wstępnych partnerzy stworzą bazę danych studenta-wolontariu-

sza, następnie wyselekcjonowane zostaną osoby spełniające kryteria projektu. Komisja rekru-
tacyjna dokona ostatecznej rekrutacji podczas rozmów z kandydatami. Stworzona zostanie lista 
rezerwowa.

3. Szkolenia zawodowe i warsztaty w zakresie: pracy na sprzęcie komputerowym, pracy w zespo-
le, podstaw pracy w dziale projektów graficznych, redakcji portalu, redakcji gazetki, podstaw 
administracji, pozyskiwania sponsorów i promocji, organizowanie imprez i akcji charytatywnych, 
organizacji wolontariatu, pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi.

4. Poradnictwo w zakresie rynku pracy.
5. Doradztwo w zakresie rynku pracy.
6. Stworzenie możliwości odbycia praktyk letnich w organizacjach pozarządowych.

Zakładane rezultaty:

- 6 osób podejmie zatrudnienie,
- 2 osoby podejmą samozatrudnienie,
- 32 osoby będą kontynuować naukę,
- 40 osób podejmie wolontariat.

Budżet: 737 500 PLN (wkład własny 5%).
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Realizatorzy
Lider projektu:
Fundacja na Rzecz Wspierania Hospicjum im. ks. Dutkiewicza SAC
ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk

Partnerzy:
Akademia Medyczna w Gdańsku – szkoła wyższa
Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy – organizacja pozarządowa
Centrum Wolontariatu w Gdańsku – organizacja pozarządowa

Osoba do kontaktu: Agnieszka Małecka-Jagła, malecka@go2.pl

Opis projektu 

„Hospicyjna Akademia Umiejętności i Wrażliwości Społecznej” to dwuletni projekt dofinansowany 
w ramach Działania 2.1 ZPORR. Realizowany będzie na terenie Trójmiasta od września 2005 roku. 
Projekt zakłada wieloaspektowy rozwój umiejętności przydatnych młodym ludziom w pracy zawo-
dowej. Beneficjenci ostateczni oprócz umiejętności powiązanych z określonym zawodem, takich jak 
opiekun osób starszych czy ratownik medyczny, zdobędą liczne umiejętności przydatne w pracy 
w organizacjach pozarządowych. Zaplanowano m.in. warsztaty obsługi sprzętu komputerowego, pro-
mocji, budowania wizerunku, organizacji imprez i akcji charytatywnych. Dzięki udziałowi w projekcie 
studiująca młodzież (ok. 80 osób) zdobędzie umiejętność kreowania własnego miejsca pracy, nieko-
niecznie w ramach samozatrudnienia. 
Zainteresowani wolontariatem studenci zyskają w projekcie pierwsze doświadczenia zawodowe, 
a następnie będą mogli odbyć praktyki letnie w organizacjach pozarządowych. Najważniejszymi 
rezultatami będą nabyte przez nich umiejętności. Ale założono również, że spośród 80 uczestników 
projektu 6 podejmie zatrudnienie, 32 – dalszą naukę, a 40 – pracę wolontariacką.

Kulisy tworzenia projektu partnerskiego

W planowanie działań „Hospicyjnej Akademii Umiejętności i Wrażliwości Społecznej” zaangażowano 
blisko 20 instytucji, spośród których 4 podpisały umowę o współpracy partnerskiej na potrzeby reali-
zacji projektu. Prócz udziału 3 partnerów zdecydowano się na znaczącą rolę instytucji wspierających. 
Instytucje o takim statusie mogą brać czynny udział w realizacji działań tylko jako podwykonawcy, 
w stosunku do których lider i partnerzy muszą zastosować przepisy Prawa zamówień publicznych.
Przedstawiciele realizatorów projektu partnerskiego już na etapie planowania muszą informować 
o wszystkich aspektach, mogących mieć znaczenie dla przebiegu wspólnego projektu. Trzeba m.in. 
pamiętać o łącznej wartości projektów realizowanych przez poszczególnych partnerów, powyżej której 
wymagane jest przeprowadzenie audytu. A w razie przekroczenia tej wartości również o tym, by ująć 
odpowiednie koszty w planowanym budżecie.
Tego rodzaju aspektów jest przy planowaniu przedsięwzięcia partnerskiego bardzo wiele. Dlatego 
w każdy etap tworzenia tego projektu włączani byli wszyscy potencjalni partnerzy. Przedstawiciele 
podmiotów tworzących projekt (organizacji pozarządowych, biznesu, samorządu, szkół wyższych) 
brali udział w cyklu informacyjno-konsultacyjnym i we wspólnym szkoleniu, na którym pod opieką 
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ekspertów powstały: zarys projektu, budżet i harmonogram. Następnie według ustalonego podziału 
zadań przedstawiciele partnerów dopracowywali składowe projektu, które przełożyły się na elementy 
wniosku. Cały proces przebiegał pod opieką ekspertów. Wyjaśniali oni wątpliwości, służyli wspar-
ciem, kierowali procesem tworzenia, dbając jednocześnie o to, by nie wyręczać przyszłych realiza-
torów w samym pisaniu wniosku. Rola zewnętrznego eksperta okazała się bardzo istotna podczas 
przygotowywania dokumentacji formalnej do wniosku. Ta finalna część pracy warunkuje przejście 
wniosku przez etap procedury rejestracyjnej i oceny formalnej. Sprawia ona jednocześnie organiza-
cjom pozarządowym najwięcej trudności ze względu na niedostatecznie rozbudowaną strukturę admi-
nistracyjną.
Ważnym elementem dokumentacji dotyczącej projektu partnerskiego jest umowa o współpracy part-
nerskiej – obowiązkowy załącznik do wniosku. Zgodnie z wytycznymi wspomniany dokument musi 
zostać podpisany w fazie poprzedzającej złożenie wniosku. Umowa podpisana w ramach opisywanej 
inicjatywy została wypracowana wspólnie przez wszystkich partnerów i przez nich zaakceptowana. 
Minimalizuje to możliwość wystąpienia nieporozumień wpływających negatywnie na realizację pro-
jektu już w fazie wdrażania. To właśnie umowa określa kolejne stopnie odpowiedzialności lidera 
i partnerów. Jej wiodącymi elementami są reguły zawartego partnerstwa oraz jednoznacznie wska-
zanie wiodącej roli lidera. Zazwyczaj wytyczne konkursowe zastrzegają tylko dla lidera konieczność 
wykonywania pewnych zobowiązań. Na przykład to lider ponosi odpowiedzialność za całość pro-
jektu i rozliczenia wobec Instytucji Wdrażającej i nie może scedować tych obowiązków na partnerów. 
Natomiast partnerzy nie mogą przeprowadzać kontroli i audytu projektu. Umowa, zwana także porozu-
mieniem o współpracy partnerskiej, musi zawierać następujące elementy:

- cel partnerstwa,
- obowiązki lidera,
- zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, 
- plan finansowy wraz z podziałem środków pomiędzy partnerami, 
- zasady zarządzania finansowego, 
- zasady przepływu informacji w partnerstwie,
- zasady podejmowania decyzji w partnerstwie,
- sposób monitorowania i kontroli projektu. 

Przykładowy wzór umowy o partnerstwo w projekcie

UMOWA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

………………………………………………
(tytuł projektu)

zawarta w dniu .............................. w ..................................... pomiędzy:
(nazwa instytucji) ..................................... z siedzibą w ...........................................……………….. 
numer REGON/KRS…………....……         numer NIP…………....................….. reprezentowana przez: 
(imię i nazwisko) .......................................   (funkcja) ................................ zwany dalej Liderem Projektu

(nazwa instytucji) ..................................... z siedzibą w ...........................................……………….. 
numer REGON/KRS…………....……         numer NIP…………....................….. reprezentowana przez: 
(imię i nazwisko) .......................................   (funkcja) ................................ zwany dalej Partnerem 1
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(nazwa instytucji) ..................................... z siedzibą w ...........................................……………….. 
numer REGON/KRS…………....……         numer NIP…………....................….. reprezentowana przez: 
(imię i nazwisko) .......................................   (funkcja) ................................ zwany dalej Partnerem 2

1. Definicje
W obrębie niniejszej umowy poszczególne pojęcia rozumie się w następujący sposób:
Lider – ..............................................................................................................................…..
Partnerzy – ……….................................................................................................................
Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie z zakresu Działania ........................................................…, 
finansowane ze środków ..............…………….., współfinansowane przez budżet państwa.
Beneficjent ostateczny – ..............................................................................................….…......................
Umowa – niniejsza umowa współpracy partnerskiej dotycząca realizacji projektu ....................................................
.....................................................................................................................................................

2. Cel partnerstwa
Celem współpracy w ramach partnerstwa jest działanie na rzecz wdrożenia Projektu, którego opis znajduje się 
w załączniku niniejszej umowy.

3. Obowiązki Lidera
Partnerzy projektu zgodnie ustalają, że Liderem projektu jest ........................................
Lider projektu zobowiązuje się w szczególności do:
1. Reprezentowania Partnerstwa w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, w tym do:

a) zawarcia umowy o dofinansowanie projektu,
b) składania wniosków o refundację kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu wraz z wymaganymi 

załącznikami i dokumentami,
c) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu przez 5 lat od dnia dokonania ostatniej 

płatności związanej z jego realizacją,
d) ….................................................................................................................................

2. Terminowego rozliczania projektu.
3. Terminowego sporządzania wymaganych sprawozdań.
4. Przeprowadzenia następujących zadań w ramach projektu:

a) ….................................................................................................................................
b) ….................................................................................................................................

4. Zadania i obowiązki Partnerów w związku z realizacją projektu
I. Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego wspierania się na każdym etapie realiza-
cji projektu. Partnerzy oświadczają, że spełniają wymogi stawiane wobec partnerów w konkur-
sie……............................................................................................................................... 
Jednocześnie poszczególni Partnerzy zobowiązują się do:
Partner 1
a) ….................................................................................................................................
b) ….................................................................................................................................
c) ….................................................................................................................................
Partner 2
a) ….................................................................................................................................
b) ….................................................................................................................................
c) ….................................................................................................................................
Partner 3 
a) ….................................................................................................................................
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b) ….................................................................................................................................
c) ….................................................................................................................................
II. Do obowiązków Partnerów niniejszej umowy należy ponadto:
a) ….................................................................................................................................
b) ….................................................................................................................................
c) ….................................................................................................................................

5. Plan finansowy wraz z podziałem środków pomiędzy Partnerami
I. Lider projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości……................
II. Partner 1 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości…….......................
III. Partner 2 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości……......................
IV. Partner 3 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości……......................
V. Szczegółowy plan finansowy i podział środków zostały zawarte w załączniku....................... 

6. Zasady zarządzania finansowego
Kwoty z tytułu refundacji kosztów kwalifikowanych w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo przeka-
zywane są na konto Lidera. Następnie na podstawie przedstawionych faktur wystawionych na………… przeka-
zywane na rachunek bankowy Partnera w terminie 7 dni od otrzymania transzy.

7. Zasady przepływu informacji w partnerstwie
W skład grupy zarządzającej projektem wchodzą………………………………….......…………… peł-
niące następujące funkcje:……………………….. Ww. osoby zobowiązują się do bieżącego orga-
nizowania spotkań, które mają na celu analizę postępów realizacji projektu, nie rzadziej niż………
……………………...........................................................................................................................
Wszystkie istotne z punktu widzenia realizacji projektu decyzje muszą być dokumentowane poprzez sporządzenie 
notatki, sprawozdania ze spotkania, wysłania widomości e-mail do wszystkich partnerów.

8. Zasady podejmowania decyzji w partnerstwie
Wszelkie decyzje dotyczące realizacji projektu są podejmowane w drodze konsensusu. W przypadku zastosowa-
nia metody głosowania, w razie równowagi głosów decyduje głos Lidera projektu.

9. Sposób monitorowania i kontroli projektu
Projekt będzie monitorowany za pomocą…………………...................................................

10. Postanowienia końcowe
I. Umowa zostaje zawarta na czas potrzebny do realizacji projektu i dokonania części sprawozdawczej. Ww. termin 
upływa w dniu………..
II. Umowa zostaje rozwiązana w przypadku, gdy projekt, w celu realizacji którego została zawarta, nie uzyskał 
dofinansowania.
III. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i akceptacji wszystkich stron Umowy.
IV. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
V. Ewentualne spory związane z realizacją Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Lidera.
VI. Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz dla 
Instytucji Wdrażającej. 

.........................................................                  ...................................................
(podpis)                                              (podpis)

.........................................................                  ...................................................
(podpis)                                              (podpis)



39

Jak widać na podstawie opisanych przykładów, organizacje pozarządowe mogą realizować projekty 
finansowane z funduszy strukturalnych samodzielnie lub w oparciu o współpracę z innymi podmio-
tami. Nie można podać ogólnej recepty na wybór schematu, wg którego będziemy realizować projekt. 
Zalety indywidualnej realizacji w przypadku projektu dla kobiet wiejskich mogą wpłynąć negatywnie 
na projekt, mający szeroko oddziaływać na rynek pracy. Zanim więc podejmiemy decyzję o realizacji 
projektu lub udziale w nim jako partner, musimy sami rozważyć mocne i słabe strony obu rozwiązań. 
W tym celu powinniśmy wziąć pod uwagę, że: 

- podział obowiązków w ramach partnerstwa może być różnorodny, ale jednocześnie musi być 
dopasowany do możliwości organizacyjnych danego partnera; ta cecha projektu partnerskiego 
może być zaletą właśnie ze względu na podział zadań, jednak może również prowadzić do kon-
fliktów i trudności, nawet jeżeli z punktu widzenia umowy partnerskiej wszystko jest klarowne,

- wkład własny – wymagany wtedy, gdy organizacja pozarządowa wnioskuje o grant samodzielnie, 
wynosi zazwyczaj 1%; poziom ten znacząco rośnie, gdy partnerami w projekcie są jednostki 
samorządu terytorialnego,

- udział partnera ze strony samorządowej może zapewnić projektowi stabilność, większe oddzia-
ływanie społeczne, wzmocnić pozycję realizatorów inicjatywy, ale jednocześnie wiąże się 
z koniecznością spełnienia określonych formalności; wymogiem staje się np. stosowanie 
uchwały o zapewnieniu wkładu własnego czy posiadanie odpowiednich pełnomocnictw,

- dalece różna od struktur urzędniczych specyfika funkcjonowania organizacji pozarządowych 
może wygenerować olbrzymią wartość dodaną, ale jednocześnie rodzi problemy w zarządzaniu. 

Z doświadczeń krajów UE-15 wynika, że właśnie projekty partnerskie mają najszersze pole 
oddziaływania. 

Co oprócz funduszy strukturalnych?

Już wkrótce może się okazać, że podstawowym źródłem finansowania projektów będą fundusze euro-
pejskie. Staną się one częścią finansowania krajowego. Organizacjom, które z różnych powodów wolą 
aplikować o dotacje mniejsze niż te oferowane w ramach funduszy strukturalnych, można polecić 
realizacje projektów z Programu Młodzież. W ramach tego przyjaznego dla małych organizacji i grup 
nieformalnych źródła dotacji można sfinansować wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu. 
Przykładem jest kolejny przykład projektu realizowanego ze źródeł europejskich.

Tytuł projektu: „Wrocławska Grupa Ratownicza”.

Źródło finansowania: Program Młodzież.

Okres realizacji: Luty 2005 – styczeń 2006 roku.

Cel: Doskonalenie umiejętności ratowników wodnych oraz przygotowanie ich do sezonu letniego, 
a także propagowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wodzie i nad wodą.

Uczestnicy projektu: Osoby w wieku 15–25 lat mające uprawnienia ratownicze.

Zasięg geograficzny: Wrocław.
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Działania: 
1. Regularne spotkania i zajęcia na basenie doskonalące umiejętności ratownicze i pływackie.
2. Pokazy i pogadanki dla dzieci i młodzieży.
3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z wykorzystania umiejętności.
4. Prowadzenie strony internetowej.

Budżet: 4 000 euro.

Realizator:
Centrum Współpracy Europejskiej
ul. Orzeszkowej 80 a, 50-311 Wrocław

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Werner, krzysztof_werner@tlen.pl

Roczny projekt „Wrocławska Grupa Ratownicza” został stworzony przez nieformalną grupę młodych 
ludzi w wieku do 25 lat. W całości realizowany jest w ramach Akcji 3 Programu Młodzież (Inicjatywy 
Młodzieżowe). Jego generalnym założeniem było doskonalenie umiejętności ratowników wodnych 
oraz przygotowanie ich do sezonu letniego. Jednak w celach inicjatywy znalazło się również miejsce 
na propagowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wodzie i nad wodą. W ramach dotacji sfinan-
sowano m.in. wynajem basenu, renowację sprzętu ratowniczego, koszulki dla uczestników projektu, 
dokumentację fotograficzną, a także pomoc instruktorów w doszkalaniu ratowników. 

Podsumowanie

Znaczne ograniczenie innych źródeł finansowania NGO-sów, oferujących wsparcie na niższym pozio-
mie finansowym i w bliższym organizacjom zakresie tematycznym, zmusza organizacje do przeniesie-
nia zainteresowań ze źródeł dotychczas wykorzystywanych na źródła europejskie. Opisane projekty 
pokazują, że każda społeczność lokalna ma potencjał w aplikowaniu o te środki. Podstawowym pro-
blemem wydaje się (wbrew powszechnemu mniemaniu) nie brak zasobów czy możliwości finansowa-
nia danych działań, lecz ich dopasowanie do możliwości organizacyjnych projektodawcy. 
Dlatego trzeba śledzić nowości w funduszach i bieżące ogłoszenia o konkursach. Jeśli nasze doświad-
czenia w pozyskiwaniu środków są niewielkie, warto bez skrępowania korzystać z pomocy specja-
listów, którzy skonsultują pomysł na projekt, doradzą, z jakiego funduszu go sfinansować, pomogą 
przy planowaniu projektów partnerskich czy też podpowiedzą, jak napisać wniosek, skonstruować 
budżet i stosować określone procedury. Takiej pomocy udzielają m.in. Specjaliści EURO-NGO, dzięki 
którym powstały wszystkie opisane wyżej projekty. 
W końcu należy pamiętać, że tylko praktyka czyni mistrza. Nie ma innego sposobu na otrzymanie pie-
niędzy niż napisanie własnego projektu i złożenie wniosku. Wobec czego zachęcamy wszystkich do 
realizowania swoich pomysłów i korzystania z pierwszych polskich doświadczeń. Dajmy sobie szansę 
na sukces!
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