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Wstęp
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli
(2007-2013).
Program zapewnia wsparcie finansowe inicjatywom prowadzonym na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim,
które umożliwiają współpracę obywatelom różnych państw członkowskich UE, przyczyniając się do rozwijania dialogu
międzykulturowego i poczucia tożsamości europejskiej.
W publikacji znajdą Państwo opisy projektów zrealizowanych w 2008, 2009 i 2010 roku przez polskie samorządy, instytucje
publiczne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Mamy nadzieję, że różnorodność tematyczna oraz metodologiczna
zaprezentowanych inicjatyw stanie się dla Państwa źródłem inspiracji i pomysłów na własny projekt. Dodatkowe uwagi
i komentarze zawarte w opisach przedsięwzięć mogą być pomocnymi wskazówkami, na co zwracać uwagę przy pisaniu
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Europa dla Obywateli (2007-2013).
Pełni uznania dla dotychczasowych osiągnięć polskich beneficjentów Programu zachęcamy do korzystania z ich bogatych
doświadczeń.

Pracownicy Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli
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Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Prezentacja Programu Europa dla Obywateli
Program Europa dla Obywateli na lata 2007-2013 z budżetem 215 mln euro został uruchomiony w grudniu 2006 decyzją
Rady Unii Europejskiej w celu pobudzania aktywności obywateli Europy i zaangażowania ich w realizację wspólnych
projektów.
Głównym zadaniem Programu Europa dla Obywateli jest gromadzenie Europejczyków i zachęcanie ich do współpracy,
wymiany doświadczeń, dyskusji i refleksji dotyczących różnorodnych aspektów integracji europejskiej. Opierając się
na zasadach poszanowania wspólnych wartości, historii i różnorodności kulturowej, Program stanowi forum spotkań
służących pogłębianiu wzajemnego zrozumienia między obywatelami Unii Europejskiej. Dotacje mają wspierać zarówno
konkretne inicjatywy oddolne o wymiarze ponadnarodowym, jak i działalność operacyjną organizacji społeczeństwa
obywatelskiego na poziomie europejskim.
Działania współfinansowane w ramach Programu Europa dla Obywateli powinny spełniać jego cele ogólne, cele
szczegółowe poszczególnych działań oraz roczne i tematyczne priorytety i założenia horyzontalne.

Cele ogólne Programu
• r ozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę i budowanie demokratycznej, różnorodnej kulturowo,
otwartej na świat Europy;
• rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze;
• umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli;
• pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy.

Cele szczegółowe – realizowane na poziomie ponadnarodowym
• gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości;
• w
 spieranie działań, debat i refleksji na temat obywatelstwa europejskiego i demokracji we współpracy z europejskimi
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
• p
 rzybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem pamięci
o historii kontynentu;
• z achęcanie obywateli i organizacji obywatelskich do wzajemnych kontaktów umacniających dialog międzykulturowy
(jedność w różnorodności), budowanie więzi między obywatelami „starej” UE a jej nowymi członkami.
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Założenia horyzontalne i priorytety tematyczne Programu
Wnioskodawcy podczas realizacji swoich działań powinni uwzględniać wspieranie założeń horyzontalnych Programu
m.in. poprzez:
• promowanie wartości europejskich;
• zapewnienie równych szans obywatelom i wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej;
• poszanowanie dla różnorodności kulturowej;
• włączanie przedstawicieli różnych środowisk i zapewnianie im twórczej wymiany doświadczeń.
Program Europa dla Obywateli ustanowił pięć stałych, priorytetowych obszarów tematycznych, w ramach których
corocznie określane są szczegółowe priorytety. Umożliwiają one dostosowywanie tematyki realizowanych projektów do
zmieniających się okoliczności. Lista ogólnych i rocznych priorytetów publikowana jest na oficjalnej stronie internetowej
Programu: http://ec.europa.eu/citizenship/.

Kraje uczestniczące w Programie (stan na 2010 rok)
• 27 państw członkowskich UE;
• Chorwacja;
• Była Jugosłowiańska Republika Macedonii;
• Albania.
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Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Struktura Programu Europa dla Obywateli
Projekty współfinansowane w ramach Programu Europa dla Obywateli prowadzone są w obrębie czterech działań.
W zależności od działania lub poddziałania projekty mogą przyjąć formę: spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń, debat
ekspertów, publikacji, imprez kulturalnych, badań, sondaży, materiałów audiowizualnych i innych.
Dotacje na realizację projektów lub granty operacyjne obliczane są w zależności od działania bądź poddziałania według
stawek ryczałtowych albo na podstawie szczegółowej prognozy budżetowej.
Dokładne wytyczne dla poszczególnych działań i poddziałań zawarte są w Przewodniku Programowym Europa dla
Obywateli, który można znaleźć na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship.

1
Działanie 1:
Aktywni obywatele dla Europy
Poddziałanie 1. Partnerstwo miast
		1.1. Spotkania mieszkańców miast
partnerskich
		1.2. Tworzenie tematycznych sieci
miast partnerskich
	Poddziałanie 2. Projekty obywatelskie
i środki wsparcia
		 2.1. Projekty obywatelskie
		 2.2. Środki wsparcia

2
Działanie 2:
Aktywne społeczeństwo obywatelskie
w Europie
	Poddziałanie 1. Strukturalne wsparcie
dla organizacji badających europejską
politykę publiczną
	Poddziałanie 2. Strukturalne wsparcie
dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego
	Poddziałanie 3. Wsparcie dla projektów
inicjowanych przez organizacje
społeczeństwa obywatelskiego

3
Działanie 3:
Razem dla
Europy

4
Działanie 4:
Aktywna
pamięć
europejska
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Instytucje wdrażające
• Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji;
• Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA);
• Państwa członkowskie i kraje uczestniczące.

Beneficjentami Programu mogą zostać w zależności od działania/poddziałania
• władze i organizacje lokalne;
• organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów);
• grupy obywateli;
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
• organizacje pozarządowe;
• związki zawodowe;
• instytucje edukacyjne;
• organizacje skupiające wolontariuszy;
• organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego.
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Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Nabór wniosków
Nabór wniosków, w zależności od działania lub poddziałania, prowadzony jest w różnych terminach – dla części działań
obowiązują stałe terminy naborów, jednak często ogłaszane są również dodatkowe lub specjalne nabory do innych
działań. Aktualny kalendarz naboru wniosków można znaleźć na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship.

Harmonogram naboru wniosków obowiązujący w 2011 roku
Termin składania wniosków

Czas rozpoczęcia realizacji projektów

Działanie 1. Poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast
Etap 1

1 lutego 2011

1 czerwca 2011-28 lutego 2012

Etap 2

1 czerwca 2011

1 października 2011-30 czerwca 2012

Etap 3

1 września 2011

1 stycznia 2012-30 września 2012

Działanie 1. Poddziałanie 1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Etap 1

1 lutego 2011

1 czerwca 2011-30 grudnia 2011

Etap 2

1 września 2011

1 stycznia 2012-30 maja 2012

Działanie 1. Poddziałanie 2. Projekty obywatelskie i środki wsparcia
Poddziałanie 2.1. Projekty obywatelskie

1 czerwca 2011

1 grudnia 2011-31 maja 2012

Poddziałanie 2.2. Środki wsparcia

1 czerwca 2011

1 grudnia 2012-31 maja 2012

Działanie 2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie
Poddziałanie 1. i 2. Wsparcie
strukturalne dla zespołów ekspertów
i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego

15 października 2011

Rok finansowy 2012

Poddziałanie 3. Wsparcie dla projektów
inicjowanych przez organizacje
społeczeństwa obywatelskiego

1 lutego 2011

1 sierpnia 2011-31 stycznia 2012

1 czerwca 2011

1 października 2011-31 maja 2012

Działanie 4. Aktywna pamięć europejska
Działanie 4: Aktywna pamięć
europejska
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Funkcjonowanie Programu
Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie Programu na poziomie wspólnotowym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Strona internetowa Programu: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship.
W krajach członkowskich za promocję Programu odpowiadają Punkty Kontaktowe Europa dla Obywateli (ECP), które
informują potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskiwania dotacji, organizują szkolenia informacyjne,
pomagają w poszukiwaniu partnerów zagranicznych oraz prowadzą bezpłatne konsultacje dotyczące wypełniania
wniosków.

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli (ECP Poland)
ul. Czackiego 3/5 lok. 405
00-043 Warszawa
tel: (+48 22) 336 12 08, (+48 22) 336 12 09
edo@iam.pl
www.europadlaobywateli.pl
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Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Ogólne zasady finansowania
• dotacje otrzymują wyłącznie podmioty mające osobowość prawną i prowadzące działalność non-profit
(nienastawioną na zysk). Wygenerowanie zysku może spowodować konieczność zwrotu wcześniej
otrzymanych kwot;
• przyznana kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona (może się jednak zmniejszyć po analizie
sprawozdania końcowego);
• dotacja nie może być jedynym źródłem finansowania projektu – wymagany jest wkład własny;
• istnieje zakaz podwójnego finansowania – ta sama organizacja może wnioskować o kilka dotacji z Programu
jednocześnie, ale na zupełnie różne projekty;
• wnioskodawcy proszeni są o przedstawienie gwarancji finansowych poświadczających stabilne i wystarczające
źródła finansowania projektu. Weryfikacja możliwości finansowych nie dotyczy:
• organów publicznych;
• instytucji wnioskujących o dotację poniżej 25 000 euro;
• nie przyznaje się dotacji na projekty już ukończone;
• decyzja o dotacji przedstawiana jest w formie jednostronnego aktu przyznającego dotację (brak umów)
– beneficjent może rozpocząć działania bezpośrednio po otrzymaniu aktu;
• można korzystać z podwykonawstwa, jeśli zostało ono wskazane już na etapie pisania wniosku.
W przypadku podwykonawstwa o wartości powyżej 60 000 euro należy udokumentować przeprowadzoną procedurę
przetargową i zachować dokumentację;
• wymaga się od beneficjentów dbałości o widoczność nazwy i logotypu Programu współfinansującego projekt
– w przypadku niespełnienia tego wymogu dotacja może zostać zmniejszona;
• wybrane dokumenty poświadczające realizację projektu (takie jak: rachunki, faktury, listy obecności, ulotki itd.) mogą
zostać poddane kontroli, dlatego należy je archiwizować. Organy UE mogą sprawdzić wykorzystanie dotacji
w dowolnym momencie w ciągu pięciu lat;
• o
 przesunięciach w czasie realizacji projektu należy informować pisemnie Agencję Wykonawczą (EACEA), przesyłając
uzasadnienie i zmodyfikowany harmonogram. Prośby trzeba zgłaszać co najmniej 2 miesiące przed zakończeniem
projektu. Realizacja projektu może się przedłużyć maksymalnie o 3 miesiące (nie dotyczy Działania 1.1.).
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Kryteria przyznawania dotacji

1
Kryteria
jakościowe:

80%

•

związek projektu z celami i priorytetami Programu 25%;

•

znaczenie projektu i jakość zastosowanej metodologii 25%;

•  rezultaty i wpływ projektu na uczestników
(efekt zwielokrotnienia) 15%;
•  zapewnienie odpowiedniej widoczności i trwałości
projektu 15%.

2
Kryteria ilościowe:

20%

•  wpływ geograficzny (liczba
zaangażowanych krajów, udział
nowych członków UE) 10%;
•  grupa docelowa (liczba uczestników,
równowaga płci i solidarność
międzypokoleniowa, udział grup
wykluczonych – ludzi z mniejszymi
szansami, udział młodych ludzi) 10%.

Zobacz też: Annual work programme on grants and contracts for Europe for Citizens programme for 2011:
http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1082_en.pdf.
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Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy
W ramach tego działania organy władz lokalnych i regionalnych oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować
o dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast stymulujące dialog między obywatelami a instytucjami Europy
i rozwijające trwałe relacje między miastami/regionami i ich obywatelami.

Poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich
Partnerstwo miast ma rozwijać silne, nieformalne i osobiste relacje między obywatelami.
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.1. powinny się opierać na następujących założeniach:
• angażowanie obywateli w dyskusje na temat integracji europejskiej, przyszłości UE i jej podstawowych wartości;
• włączanie społeczności lokalnej w planowanie, wdrażanie i realizację projektu;
• promowanie dialogu kulturowego i poszanowania dla różnorodności.
Wnioskodawcy
• organ samorządowy (urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe);
• organizacja non-profit lub komitet ds. partnerstwa (mające osobowość prawną i reprezentujące władzę lokalną).
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
• organ samorządowy;
• organizacja non-profit lub komitet ds. partnerstwa (mające osobowość prawną).
Partnerzy muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy muszą mieć podpisaną umowę o partnerstwie lub przedstawić list intencyjny.
Liczba partnerów
W projekcie muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji z co najmniej 2 krajów uczestniczących, choć preferowane
są projekty multilateralne.
Uczestnicy
W projekcie musi wziąć udział minimum 25 zagranicznych uczestników. W przypadku projektów multilateralnych
wymaganych jest co najmniej 5 uczestników z każdego zaproszonego miasta.
Przedstawiciele samorządu lub urzędnicy nie mogą stanowić więcej niż połowy uczestników.
Miejsce i czas trwania projektu
Projekt realizowany jest w siedzibie wnioskodawcy. Maksymalny czas trwania spotkania wynosi 21 dni. Spotkanie może
się odbyć w danym mieście/gminie tylko raz w roku. Dotacja pokrywa koszty organizacyjne miasta przyjmującego
(zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, wynajem sali, koszty podróży).
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W jaki sposób finansuje się działanie?
• maksymalna dotacja – 25 000 euro, minimalna dotacja – 5000 euro;
• kwotę dotacji oblicza się według stawek ryczałtowych w automatycznym kalkulatorze wniosku, zależy ona od liczby
uczestników i długości trwania projektu;
• dla projektów z udziałem co najmniej 10 miast maksymalna kwota dotacji to 40 000 euro.

Poddziałanie 1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich
Tworzenie sieci między miastami ma umożliwić prowadzenie rzeczowych dyskusji. Służy wymianie dobrych
praktyk w ramach tzw. długotrwałej współpracy tematycznej. Sieci miast partnerskich to szansa na nawiązanie
usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi.
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.2. powinny się opierać na następujących założeniach:
• prowadzenie dyskusji i wymiana dobrych praktyk w obszarze wdrażania rozmaitych działań politycznych;
• długotrwała współpraca tematyczna – podtrzymywanie silnych więzi pomiędzy miastami partnerskimi;
• projekty łączące wiele działań w ramach tego samego tematu (spotkania obywateli, warsztaty, konferencje);
• tworzenie narzędzi komunikacyjnych upowszechniających rezultaty działań;
• określona grupa docelowa, dla której wybrana tematyka ma szczególne znaczenie;
• stworzona sieć stanowi fundament dla przyszłych inicjatyw i trwałej współpracy miast partnerskich.
Wnioskodawcy
• organ samorządowy (urząd miasta, gminy, starostwo powiatowe);
• lokalny/regionalny organ władzy (np. urząd marszałkowski województwa);
• federacja/stowarzyszenie władz lokalnych;
• organizacja non-profit lub komitet ds. partnerstwa (mające osobowość prawną i reprezentujące władze lokalne
w kraju uczestniczącym).
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
• organ samorządowy;
• lokalny/regionalny organ władzy (np. urząd marszałkowski województwa);
• federacja/stowarzyszenie władz lokalnych;
• organizacja non-profit lub komitet ds. partnerstwa (mające osobowość prawną i reprezentujące władze lokalne
w kraju uczestniczącym).
Partnerzy muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Co najmniej dwa samorządy uczestniczące w projekcie muszą mieć podpisaną umowę o partnerstwie lub przedstawić
list intencyjny.

Liczba partnerów
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W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele co najmniej 4 krajów uczestniczących, z których przynajmniej jeden jest
państwem członkowskim UE.
Uczestnicy
• w projekcie musi wziąć udział minimum 30 uczestników zagranicznych z zaproszonych miast;
• co najmniej 30% uczestników każdego wydarzenia musi pochodzić z innego kraju niż ten będący gospodarzem
wydarzenia.
W wydarzeniach powinni uczestniczyć przedstawiciele różnorodnych środowisk i instytucji.
Miejsce i czas trwania projektu
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie, a każde wydarzenie powinno
się odbyć w jednym z krajów uczestniczących.
Należy przewidzieć co najmniej trzy wydarzenia na jeden projekt.
Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące, zaś maksymalny czas każdego wydarzenia to 21 dni.
W jaki sposób finansuje się działanie?
• maksymalna dotacja – 150 000 euro, minimalna dotacja – 10 000 euro;
• kwotę dotacji oblicza się według stałych stawek ryczałtowych w automatycznym kalkulatorze wniosku;
• dotacje mają częściowo pokryć koszty organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją poszczególnych
wydarzeń, koszty wyprodukowanych narzędzi komunikacyjnych oraz koszty koordynacji projektu.
Dotacje na wydarzenia
• co najmniej 30 zaproszonych gości – liczba uczestników zagranicznych musi stanowić minimum 30% łącznej liczby
uczestników;
• system obliczania wysokości dotacji: 1 osoba uczestnicząca przez 1 dzień w wydarzeniu = 1 dzień uczestnictwa
x stała stawka dzienna obowiązująca w kraju, w którym odbywa się wydarzenie (inna dla uczestników lokalnych
i zagranicznych);
• maksymalnie 400 dni uczestnictwa na projekt;
• stała stawka dzienna w Polsce: 23,47 euro – uczestnik lokalny; 36,35 euro – uczestnik zagraniczny.
Dotacje na narzędzia komunikacyjne: publikację, płytę DVD/CD, stronę internetową
• dotacja ryczałtowa 1500 euro na każdy z trzech rodzajów narzędzi komunikacyjnych;
• maksymalnie 4500 euro przy produkcji wszystkich trzech rodzajów narzędzi.
Dotacje na koszty koordynacji projektu
• kwota ryczałtowa 500 euro/rok/partnera;
• maksymalnie 15 000 euro (w przypadku, gdy w projekcie bierze udział 15 partnerów, a projekt trwa 2 lata).
Wysokość dotacji = koszty organizacyjne wydarzeń + koszty narzędzi komunikacyjnych + koszty koordynacji
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Poddziałanie 2.1. Projekty obywatelskie
Celem tego poddziałania jest zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w działaniach na poziomie europejskim
oraz stymulowanie dialogu pomiędzy obywatelami i instytucjami Europy.
Dofinansowywane są projekty o wymiarze ponadnarodowym i międzysektorowym, bezpośrednio angażujące obywateli.
Za najcenniejsze uznawane są spotkania mające zachęcać do działania na poziomie lokalnym.
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 2.1. powinny się opierać na następujących założeniach:
• badanie innowacyjnych metodologii i strategii zachęcania obywateli do aktywnego uczestnictwa, interakcji i dyskusji
na poziomie europejskim;
• stymulowanie dialogu między obywatelami a instytucjami Europy;
• gromadzenie opinii obywateli na temat kluczowych wyzwań;
• stworzenie mechanizmów umożliwiających obywatelom rozwijanie kompetencji obywatelskich oraz formułowanie
zaleceń dla decydentów na poziomie europejskim;
• zachęcanie do podjęcia dialogu pomiędzy obywatelami Europy a instytucjami UE (np. przy wykorzystaniu formuły
„paneli obywatelskich”);
• uczestnictwo przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas organizowanych debat.
Wnioskodawcy
• organ publiczny;
• organizacja społeczeństwa obywatelskiego typu non-profit (mająca osobowość prawną).
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
• organ publiczny;
• organizacja non-profit.
Partnerzy muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Liczba partnerów
Projekt musi obejmować co najmniej 5 krajów uczestniczących, w tym minimum 1 państwo członkowskie UE.
Uczestnicy
• w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 200 osób;
• przynajmniej 20% uczestników projektu musi pochodzić z innego kraju niż ten będący gospodarzem wydarzenia.
W projekcie powinni uczestniczyć przedstawiciele różnorodnych środowisk i instytucji.
Miejsce i czas trwania projektu
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.
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W jaki sposób finansuje się działanie?
• maksymalna dotacja – 250 000 euro, minimalna dotacja – 100 000 euro;
• kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 60% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co
najmniej 40% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków trzeba pokryć ze źródeł innych niż budżet Unii
Europejskiej – we wniosku należy przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty finansowania danego projektu;
• do wniosku należy załączyć zbilansowany budżet, w którym łączna kwota wydatków musi być równa łącznej kwocie
przychodów;
• zastosowany w budżecie kurs wymiany na podstawie informacji KE opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE seria C
(hiperłącze: http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C.html).
Koszty kwalifikowane to koszty niezbędne do wdrożenia projektu, uwzględnione w budżecie wstępnym dołączonym
do umowy i zgodne z zasadami należytego zarządzania.
Muszą to być koszty:
• poniesione w trakcie trwania projektu przez beneficjenta, zgodnie z umową;
• faktycznie poniesione przez beneficjenta i zarejestrowane w jego księgach rachunkowych według obowiązujących
go zasad rachunkowości;
• możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami uzupełniającymi.
Kwalifikowane koszty bezpośrednie
• koszty osobowe związane z wykonaniem projektu, odpowiadające płacom realnym wraz ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami wchodzącymi w skład wynagrodzenia na mocy obowiązującego
prawa;
• p
 racownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie do pracy nad projektem, a jeżeli poświęcają jej
jedynie część czasu pracy, to przy rozliczeniu uznaje się tylko odpowiedni procent ich wynagrodzenia;
• z atrudnienie należy wykazać, przedstawiając umowy o oddelegowaniu, opisy obowiązków, arkusze czasu
pracy etc.;
• k oszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich;
• k oszty podróży i pobytu na podstawie skali stawek dziennych (do pobrania ze strony: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/funding/2010/documents/common_files/270510_daily_allowances_en.pdf);
• koszty związane z:
		 •	informacją, produkcją, komunikacją i rozpowszechnianiem;
		 •	organizacją imprez szkoleniowych i wydarzeń dotyczących informowania oraz rozpowszechniania informacji;
• koszty wynikające bezpośrednio z wymogów określonych w umowie w sprawie przyznania dotacji, w tym koszty
gwarancji finansowych;
• zakup sprzętu (nowego lub używanego).
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Kwalifikowane koszty pośrednie
Kwota ryczałtowa nieprzekraczająca 7% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów działania, odpowiadająca ogólnym
kosztom administracyjnym beneficjenta, które można uważać za ponoszone w związku z projektem.
Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów ujętych w innej pozycji budżetowej.
Koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania lub programu prac objętego dotacją
wspólnotową, praca ochotnicza, odsetki, koszty amortyzacji etc. są to koszty niekwalifikowane!

Poddziałanie 2.2. Środki wsparcia
Poddziałanie 2.2. ma promować realizację projektów z zakresu partnerstwa miast – wspiera wymianę doświadczeń,
specjalistycznej wiedzy i dobrych praktyk, a także działania, które mogą prowadzić do nawiązania trwałego partnerstwa
pomiędzy samorządami.
Projekty realizowane w ramach Poddziałania 2.2. powinny się opierać na następujących założeniach:
• wymiana doświadczeń, specjalistycznej wiedzy i dobrych praktyk w obszarze partnerstwa miast;
• promocja koncepcji partnerstwa miast;
• nawiązywanie, ożywianie i rozwijanie relacji między miastami partnerskimi;
• rozwijanie współpracy tematycznej miast partnerskich;
• rozwijanie nowych umiejętności wśród urzędników odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną;
• doradztwo, szkolenia, wydarzenia promujące i ułatwiające nawiązywanie współpracy między miastami partnerskimi;
• narzędzia umożliwiające poszukiwanie partnerów oraz wymiana najlepszych praktyk w obszarze partnerstwa miast.
Wnioskodawcy
• stowarzyszenie lub federacja organów lokalnych;
• organizacja społeczeństwa obywatelskiego typu non-profit (mająca osobowość prawną).
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy:
• stowarzyszenie lub federacja organów lokalnych;
• organizacja społeczeństwa obywatelskiego typu non-profit (mająca osobowość prawną).
Partnerzy muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Liczba partnerów:
Projekt musi obejmować partnerów z co najmniej 2 krajów uczestniczących, w tym przynajmniej 1 państwo członkowskie UE.
Miejsce i czas trwania projektu
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
Maksymalny czas trwania projektu to 12 miesięcy.
Należy przewidzieć co najmniej 2 wydarzenia na 1 projekt.
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W jaki sposób finansuje się działanie?
• maksymalna dotacja – 100 000 euro, minimalna dotacja – 30 000 euro;
• kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 80% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co
najmniej 20% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków trzeba pokryć ze źródeł innych niż budżet Unii
Europejskiej – we wniosku należy przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty finansowania danego projektu;
• do wniosku należy załączyć zbilansowany budżet, w którym łączna kwota wydatków musi być równa łącznej kwocie
przychodów;
• zastosowany w budżecie kurs wymiany na podstawie informacji KE opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE seria C
(http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C.html).
Koszty kwalifikowane to koszty niezbędne do wdrożenia projektu, – uwzględnione w budżecie wstępnym dołączonym
do umowy i zgodne z zasadami należytego zarządzania.
Muszą to być koszty:
• poniesione w trakcie trwania projektu przez beneficjenta, zgodnie z umową;
• faktycznie poniesione przez beneficjenta i zarejestrowane w jego księgach rachunkowych według obowiązujących
go zasad rachunkowości;
• możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami uzupełniającymi.
Kwalifikowane koszty bezpośrednie
• k oszty osobowe związane z wykonaniem projektu, odpowiadające płacom realnym wraz ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami wchodzącymi w skład wynagrodzenia na mocy obowiązującego
prawa;
• p
 racownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie do pracy nad projektem, a jeżeli poświęcają jej
jedynie część czasu pracy, to przy rozliczeniu uznaje się tylko odpowiedni procent ich wynagrodzenia;
• z atrudnienie należy wykazać, przedstawiając umowy o oddelegowaniu, opisy obowiązków, arkusze czasu
pracy etc.;
• k oszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich;
• k oszty podróży i pobytu obliczane na podstawie skali stawek dziennych (do pobrania ze strony: http://eacea.
ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/documents/common_files/270510_daily_allowances_en.pdf);
• k oszty związane z:
		 •	informacją, produkcją, komunikacją i rozpowszechnianiem;
		 •	organizacją imprez szkoleniowych i wydarzeń dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji;
• k oszty wynikające bezpośrednio z wymogów określonych w umowie w sprawie przyznania dotacji, w tym koszty
gwarancji finansowych;
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• z akup sprzętu (nowego lub używanego).
Kwalifikowane koszty pośrednie
Kwota ryczałtowa nieprzekraczająca 7% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów działania, odpowiadająca ogólnym
kosztom administracyjnym beneficjenta, które można uważać za ponoszone w związku z projektem.
Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów ujętych w innej pozycji budżetowej.
Koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania lub programu prac objętego dotacją
wspólnotową, praca ochotnicza, odsetki, koszty amortyzacji etc. są to koszty niekwalifikowane!
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Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie
w Europie
Działanie to jest skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zespołów ekspertów, które otrzymują
wsparcie strukturalne na podstawie programu prac (dotacje operacyjne) lub wsparcie dla projektów prowadzonych na
szczeblu europejskim i angażujących obywateli w debatę publiczną (dotacje na działania).
Projekty mają wspierać współpracę trzeciego sektora w całej Europie i zapewniać lepszą reprezentację interesów
obywateli na szczeblu ponadnarodowym.

Poddziałania 2.1. i 2.2. W
 sparcie strukturalne dla zespołów ekspertów i organizacji
społeczeństwa obywatelskiego
Wsparcie strukturalne dla europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zespołów ekspertów przyznawane
jest w postaci dotacji operacyjnych, które mają częściowo pokryć koszty prowadzenia działalności organizacji, zapewnić
jej stabilność i możliwości poszerzania oraz systematyzowania działań.
Działania wnioskodawcy muszą obejmować co najmniej jeden cel szczegółowy i jeden priorytet tematyczny Programu.
Poddziałania 2.1. i 2.2. prowadzone są w formie specjalnych naborów. Zaproszenia do składania wniosków zamieszczane
są na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w terminie około 3 miesięcy przed
naborem specjalnym (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/).

Roczna dotacja a wieloletnie partnerstwo
Wsparcie strukturalne może zostać przyznane w formie rocznej dotacji lub wieloletniego partnerstwa.
Wieloletnie partnerstwo jest formą współpracy nawiązywanej pomiędzy organizacją wnioskującą a Agencją
Wykonawczą (EACEA), w ramach której przyznawane są konkretne dotacje. Partnerstwo może zostać zawarte na
trzy lata. Wymagane jest przedstawienie we wniosku trzyletniego programu strategicznego oraz szczegółowego
harmonogramu działań na rok następujący po naborze. W przypadku wniosku o roczną dotację należy natomiast
przygotować jedynie szczegółowy harmonogram działań na rok następujący po naborze.
Wnioskodawcy
Poddziałanie 2.1.
• organizacje badające lub analizujące europejski porządek publiczny (think tanks – ośrodki analityczne);
Poddziałanie 2.2.
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim;
• centralne organizacje (platformy) europejskie;
• sieci europejskie;
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego związane z pamięcią europejską;
• ogólnoeuropejskie platformy organizacji.
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W przypadku wieloletniego partnerstwa organizacje wnioskujące muszą mieć osobowość prawną od co najmniej
4 lat, w przypadku rocznej dotacji – co najmniej od roku. W obu przypadkach wnioskodawca musi mieć siedzibę
w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
Wieloletnie partnerstwo:
• centralne organizacje europejskie lub sieci europejskie muszą mieć członków w co najmniej 12 kwalifikujących się
krajach;
• organizacje prowadzące działalność o dużym wpływie na poziomie europejskim muszą działać w co najmniej
12 kwalifikujących się krajach;
• ogólnoeuropejskie platformy organizacji muszą mieć co najmniej 6 centralnych organizacji funkcjonujących
w charakterze członków i zapewnić swoją obecność w 27 państwach członkowskich.
Roczne dotacje:
• centralne organizacje europejskie lub sieci europejskie muszą mieć członków w co najmniej 8 kwalifikujących
się krajach;
• organizacje prowadzące działalność o dużym wpływie na poziomie europejskim muszą działać w co najmniej
8 kwalifikujących się krajach.
W jaki sposób finansuje się działanie?
• kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 80% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co
najmniej 20% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków należy pokryć ze źródeł innych niż budżet
Unii Europejskiej (w przypadku ogólnoeuropejskich platform organizacji dotacja pokrywa odpowiednio 90%
kwalifikowanych kosztów danego działania) – we wniosku trzeba przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty
finansowania danego projektu;
• w ramach wieloletniego partnerstwa maksymalna kwota dotacji wynosi:
•	organizacje badające lub analizujące europejski porządek publiczny (think tanks – ośrodki analityczne)
– 500 000 euro;
•	organizacje społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim – 500 000 euro;
•	organizacje społeczeństwa obywatelskiego związane z pamięcią europejską – 250 000 euro;
•	ogólnoeuropejskie platformy organizacji – 700 000 euro;
• w ramach rocznej dotacji maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 euro;
• wnioskodawca może wybrać jeden z dwóch systemów obliczania dotacji:
•	system oparty na stawkach ryczałtowych;
•	tradycyjna szczegółowa prognoza budżetowa.
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Stawki ryczałtowe
Dotacja obliczana jest na podstawie liczby dni przepracowanych rocznie przez wszystkich pracowników zatrudnionych
przez organizację (nie dotyczy wolontariuszy, trenerów i zleceniobiorców). Wyliczona wartość dzielona jest przez
średnią liczbę dni roboczych w roku – 222. Następnie wynik wyjściowy mnożony jest przez stałą stawkę ryczałtową
ustaloną na 1 pracownika różną dla poszczególnych państw (Polska – 19,554 euro pracownik/dzień). Suma kalkulacji to
maksymalna kwota grantu operacyjnego.
Należy podkreślić, że wnioskodawca nie może aplikować o kwoty wyższe niż maksymalne kwoty dotacji ustalone
przez Agencję Wykonawczą. Trzeba również pamiętać, że kwoty uzyskanej dotacji mogą pokryć maksymalnie 80%
kwalifikowanych kosztów projektu. W związku z tym wnioskodawca na podstawie kwoty wyliczonej przez automatyczny
kalkulator decyduje, o jaki grant wnioskuje.
Szczegółowa prognoza budżetowa
Dotacja obliczana jest na podstawie załączonego do wniosku zbilansowanego budżetu, w którym łączna kwota
wydatków musi być równa łącznej kwocie przychodów.
Zastosowany w budżecie kurs wymiany powinien być przyjęty na podstawie informacji KE opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym UE seria C (http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C.html).
Koszty kwalifikowane – niezbędne do wdrożenia projektu, powinny być uwzględnione w budżecie wstępnym
dołączonym do umowy i zgodne z zasadami należytego zarządzania.
Muszą to być koszty:
• poniesione w trakcie trwania projektu przez beneficjenta zgodnie z umową;
• faktycznie poniesione przez beneficjenta i zarejestrowane w jego księgach rachunkowych według obowiązujących
go zasad rachunkowości;
• możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami uzupełniającymi.
Kwalifikowane koszty bezpośrednie
• koszty osobowe związane z wykonaniem projektu, odpowiadające płacom realnym wraz ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami wchodzącymi w skład wynagrodzenia na mocy obowiązującego prawa;
• pracownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie do pracy nad projektem, a jeżeli poświęcają jej jedynie
część czasu pracy, to przy rozliczeniu uznaje się tylko odpowiedni procent ich wynagrodzenia;
• zatrudnienie należy wykazać, przedstawiając umowy o oddelegowaniu, opisy obowiązków, arkusze czasu pracy etc.;
• koszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich;
• opłaty za wynajem powierzchni lub czynsz;
• koszty podróży i pobytu pracowników, pod warunkiem że nie przekraczają one średnich stawek diet
wykorzystywanych w danej organizacji;
• koszty związane z organizacją spotkań zarządu lub spotkań zespołu zgodnie z dotychczasową procedurą w tym
zakresie;
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• koszty zakupu sprzętu (nowego lub używanego) – należy wziąć pod uwagę, że zostaną one pokryte
z budżetu dotacji proporcjonalnie do wykorzystania sprzętu w czasie trwania projektu;
• opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę;
• koszty związane z realizacją innych projektów przez beneficjenta w celu implementacji rocznego harmonogramu
działań;
• koszty wynikające bezpośrednio z wymogów określonych w umowie w sprawie przyznania dotacji, w tym koszty
gwarancji finansowych i usług audytowych.
Koszty niekwalifikowane
• zysk z kapitału;
• dług i koszty jego obsługi;
• rezerwy na wypadek strat lub zobowiązań;
• niespłacone odsetki;
• wątpliwe należności;
• straty związane z wymianą walut;
• VAT, z wyjątkiem przypadku, gdy beneficjent udowodni, że nie może go odzyskać;
• koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania lub programu prac objętego dotacją
wspólnotową;
• nadmierne bądź nierozważne wydatki;
• koszty podróży do lub z krajów nieuczestniczących w programie, o ile nie zostały uprzednio zatwierdzone przez
Agencję;
• aport rzeczowy.

Poddziałanie 2.3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje
społeczeństwa obywatelskiego
W ramach Poddziałania 2.3. współfinansowane są europejskie przedsięwzięcia realizowane przez współpracujące
organizacje społeczeństwa obywatelskiego pochodzące z co najmniej 2 państw członkowskich. Wspólnym celem jest
zapewnienie możliwości dyskusji, współpracy, wymiany dobrych praktyk czy tworzenia sieci w różnorodnych obszarach
tematycznych. Wsparcie finansowe udzielane jest na realizację:
• projektów wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat);
• projektów produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, materiały audiowizualne, sondaże opinii publicznej,
audycje radiowe/telewizyjne, materiały edukacyjne i szkoleniowe, badania).
Projekty powinny odpowiadać co najmniej jednemu z poniższych założeń:
• działanie – partnerzy wspólnie planują, wdrażają i wykorzystują wyniki działania zgodnie z celami, priorytetami
i horyzontalnymi zagadnieniami Programu, np. poprzez seminaria, warsztaty tematyczne, produkcję
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i rozpowszechnianie publikacji, kampanię informacyjną, warsztaty artystyczne, działania w dziedzinie sportu
amatorskiego, seminaria szkoleniowe, posiedzenia, wystawy, projekty obywatelskie itp.;
• debata – projekt polega na inicjowaniu i organizowaniu debaty dotyczącej celów, priorytetów i założeń
horyzontalnych Programu. Konieczny jest udział np. członków organizacji wdrażających projekt, innych organizacji
społeczeństwa obywatelskiego, innych rodzajów organizacji, instytucji lub decydentów, obywateli europejskich itp.;
• refleksja – projekt polega na organizowaniu, podtrzymywaniu i systematyzowaniu refleksji nad wartościami
europejskimi, obywatelstwem europejskim i demokracją, w której wzięłyby udział organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, jak również eksperci, decydenci, obywatele itp. Szczególną uwagę należy zwrócić
na odzwierciedlenie kulturowej różnorodności Europy;
• tworzenie sieci – celem projektu powinno być przygotowanie lub zachęta do tworzenia trwałych sieci organizacji
działających w danej dziedzinie. Tworzenie sieci powinno prowadzić do aktywnej współpracy, łączenia
i systematyzowania różnych elementów opisanych powyżej.
Wnioskodawcy
• organizacja nienastawiona na zysk;
• organizacja społeczeństwa obywatelskiego typu non-profit (mająca osobowość prawną).
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
• organizacja nienastawiona na zysk;
• organizacja społeczeństwa obywatelskiego mająca status prawny (osobowość prawną) i rozwijająca działalność
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
Partnerzy muszą mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Liczba partnerów
W każdym wydarzeniu organizowanym w ramach projektu muszą uczestniczyć co najmniej 2 kraje, w tym minimum
1 państwo członkowskie UE.
Miejsce i czas trwania projektu
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
Maksymalny czas trwania projektu wynosi 18 miesięcy.
W jaki sposób finansuje się działanie?
• kwotę dotacji oblicza się według stałych stawek ryczałtowych w automatycznym kalkulatorze wniosku;
• dotacje mają częściowo pokryć koszty organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją poszczególnych
wydarzeń, koszty wyprodukowanych narzędzi komunikacyjnych oraz koordynacji projektu.
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Dotacje na wydarzenia
• system obliczania wysokości dotacji: 1 osoba uczestnicząca przez 1 dzień w wydarzeniu = 1 dzień uczestnictwa
x stała stawka dzienna obowiązująca w kraju, w którym odbywa się wydarzenie (inna dla uczestników lokalnych
i zagranicznych);
• projekt jako całość musi zakładać nie mniej niż 50 i maksymalnie 400 dni uczestnictwa, przy czym 40% jego
uczestników to uczestnicy zagraniczni (pochodzący z kraju innego niż ten będący gospodarzem wydarzenia);
• stała stawka dzienna w Polsce: 25,22 euro – uczestnik lokalny; 55,83 euro – uczestnik zagraniczny.
Dotacje na narzędzia komunikacyjne: publikację, płytę DVD/CD, stronę internetową
• dotacja ryczałtowa 1500 euro na każdy z trzech rodzajów narzędzi komunikacyjnych;
• maksymalnie 4500 euro przy produkcji wszystkich trzech rodzajów narzędzi.
Wysokość dotacji = koszty organizacyjne wydarzeń + koszty narzędzi komunikacyjnych
Projekty produkcji i realizacji
• maksymalna dotacja – 150 000 euro, minimalna dotacja – 10 000 euro;
• dotacja obliczana jest na podstawie załączonego do wniosku zbilansowanego budżetu w euro, w którym łączna
kwota wydatków musi być równa łącznej kwocie przychodów;
• kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 70% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co najmniej
30% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków należy sfinansować ze źródeł innych niż budżet Unii
Europejskiej – we wniosku trzeba przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty finansowania danego projektu;
• zastosowany w budżecie kurs wymiany na podstawie informacji KE opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE
seria C (http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C.html).
Koszty kwalifikowane – niezbędne do wdrożenia projektu, powinny być uwzględnione w budżecie wstępnym
dołączonym do umowy i zgodne z zasadami należytego zarządzania.
Muszą to być koszty:
• poniesione w trakcie trwania projektu przez beneficjenta zgodnie z umową;
• faktycznie poniesione przez beneficjenta i zarejestrowane w jego księgach rachunkowych według obowiązujących
go zasad rachunkowości;
• możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami uzupełniającymi.
Kwalifikowane koszty bezpośrednie
• koszty osobowe związane z wykonaniem projektu, odpowiadające płacom realnym wraz ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami wchodzącymi w skład wynagrodzenia na mocy obowiązującego prawa;
• pracownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie do pracy nad projektem, a jeżeli poświęcają jej jedynie
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część czasu pracy, to przy rozliczeniu uznaje się tylko odpowiedni procent ich wynagrodzenia;
• zatrudnienie należy wykazać, przedstawiając umowy o oddelegowaniu, opisy obowiązków, arkusze czasu pracy etc.;
• koszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich;
• koszty podróży i pobytu obliczane na podstawie skali stawek dziennych (do pobrania ze strony: http://eacea.
ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/documents/common_files/270510_daily_allowances_en.pdf);
• koszty związane z:
•	informacją, produkcją, komunikacją i rozpowszechnianiem;
•	organizacją imprez szkoleniowych i imprez dotyczących informowania i rozpowszechniania informacji;
• koszty wynikające bezpośrednio z wymogów określonych w umowie w sprawie przyznania dotacji, w tym koszty
gwarancji finansowych;
• zakup sprzętu (nowego lub używanego).
Kwalifikowane koszty pośrednie
Kwota ryczałtowa nieprzekraczająca 7% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów działania, odpowiadająca ogólnym
kosztom administracyjnym beneficjenta, które można uważać za ponoszone w związku z projektem.
Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów ujętych w innej pozycji budżetowej.
Koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania lub programu prac objętego dotacją
wspólnotową, praca ochotnicza, odsetki, koszty amortyzacji etc. są to koszty niekwalifikowane!
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Działanie 3: Razem dla Europy
Celem Działania 3 jest pogłębianie koncepcji aktywnego obywatelstwa europejskiego. Ma ono wspierać wydarzenia
medialne o dużej skali i zakresie, które pomogą zwiększyć poczucie przynależności mieszkańców Europy do jednej
wspólnoty, poszerzą wiedzę obywateli o historii, osiągnięciach i wartościach Unii Europejskiej, włączą obywateli do
dialogu międzykulturowego, a także podkreślą integralność kulturowej wspólnoty i tożsamości europejskiej. Mogą to być
uroczystości związane z wydarzeniami historycznymi lub upamiętniające osiągnięcia europejskie, ogólnoeuropejskie
konferencje oraz uroczystości wręczenia nagród za znaczące osiągnięcia. Preferowane jest wykorzystanie nowych
technologii, szczególnie Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (ITI).
Informacje na temat wydarzeń medialnych przeprowadzonych przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Komisji
Europejskiej dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/citizenship/programme-actions/doc103_en.htm.

26

Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
INFORMACJE O PROGRAMIE

Działanie 4: Aktywna pamięć europejska
U podstaw Unii Europejskiej leżą wartości uznane przez jej założycieli i członków za fundamentalne i niezbywalne.
Należą do nich wolność, demokracja i poszanowanie praw człowieka. Aby w pełni docenić ich znaczenie, konieczne jest
zachowanie pamięci o czasach, gdy nazizm i stalinizm łamały te zasady. Ważne jest, aby zorganizowane wydarzenia
sprzyjały refleksji i dyskusji nad powstaniem Unii, jej historią i obliczem współczesnej Europy.
Wsparcia finansowego udziela się na realizację:
• projektów wydarzeń (konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, debat);
• projektów produkcji i realizacji (publikacje, strony internetowe, materiały audiowizualne, sondaże opinii publicznej,
audycje radiowe/telewizyjne, materiały edukacyjne i szkoleniowe, badania).
Projekty powinny odpowiadać co najmniej jednemu z poniższych założeń:
• ochrona głównych miejsc masowych przesiedleń i eksterminacji, pomników lub archiwów zawierających
dokumentację tragicznych wydarzeń (archiwa dokumentów materialnych i niematerialnych) oraz udostępnianie
świadectw przeszłości obywatelom Europy;
• upamiętnianie ofiar nazizmu i stalinizmu lub osób, które podejmowały ogromne ryzyko by ratować innych przed
przesiedleniem bądź eksterminacją;
• refleksja – angażowanie obywateli, szczególnie młodych, w szeroko zakrojoną refleksję nad przyczynami
i skutkami nazizmu i/lub stalinizmu przy udziale różnorodnych grup obywateli europejskich, zwłaszcza różnych
grup wiekowych oraz obywateli o różnym pochodzeniu narodowym, kulturowym i religijnym;
• tworzenie sieci – nawiązywanie kontaktów i dzielenie się wiedzą z innymi organizacjami europejskimi, w tym
wymiana dobrych praktyk. Zapewnienie widoczności na poziomie europejskim.
Wnioskodawcy
• organizacje non-profit mające osobowość prawną;
• stowarzyszenia ocalonych;
• stowarzyszenia rodzin ofiar;
• muzea i opiekunowie miejsc pamięci;
• władze lokalne i regionalne;
• instytucje naukowe i edukacyjne, zespoły ekspertów;
• organizacje religijne.
Wnioskodawca musi mieć siedzibę w kraju uczestniczącym.
Partnerzy
Partnerstwo z organizacjami zagranicznymi nie jest wymagane w przypadku projektów „produkcji i realizacji”, jednak
współpraca partnerska – dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie
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ochrony pamięci z krajów uczestniczących – jest dodatkowo punktowana, gdyż zapewnia lepszą widoczność
i oddziaływanie projektów w całej Europie.
W przypadku projektów „wydarzeń” co najmniej 40% uczestników organizowanego wydarzenia muszą stanowić
uczestnicy zagraniczni, tzn. pochodzący z innego kraju uczestniczącego niż ten będący gospodarzem wydarzenia.
Miejsce i czas trwania projektu
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.
Maksymalny czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy.
W jaki sposób finansuje się działanie?
• kwotę dotacji oblicza się według stałych stawek ryczałtowych przy pomocy automatycznego kalkulatora wniosku;
• dotacje mają częściowo pokryć koszty organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją poszczególnych
wydarzeń, koszty wyprodukowanych narzędzi komunikacyjnych oraz koordynacji projektu.
Dotacje na wydarzenia
• system obliczania wysokości dotacji: 1 osoba uczestnicząca przez 1 dzień w wydarzeniu = 1 dzień uczestnictwa
x stała stawka dzienna obowiązująca w kraju, w którym odbywa się wydarzenie, inna dla uczestników lokalnych
i zagranicznych;
• projekt jako całość musi zakładać nie mniej niż 50 i maksymalnie 400 dni uczestnictwa, przy czym 40% jego
uczestników to uczestnicy zagraniczni, pochodzący z kraju innego niż ten będący gospodarzem wydarzenia;
• stała stawka dzienna w Polsce: 25,22 euro – uczestnik lokalny; 55,83 euro – uczestnik zagraniczny.
Dotacje na narzędzia komunikacyjne: publikację, płytę DVD/CD, stronę internetową
• dotacja ryczałtowa 1500 euro na każdy z trzech rodzajów narzędzi komunikacyjnych;
• maksymalnie 4500 euro przy produkcji wszystkich trzech rodzajów narzędzi.
Wysokość dotacji = koszty organizacyjne wydarzeń + koszty narzędzi komunikacyjnych
Projekty produkcji i realizacji
• maksymalna dotacja – 55 000 euro, minimalna dotacja – 10 000 euro;
• dotacja obliczana jest na podstawie załączonego do wniosku zbilansowanego budżetu w euro, w którym łączna
kwota wydatków musi być równa łącznej kwocie przychodów;
• kwota uzyskanej dotacji może pokryć maksymalnie 60% kwalifikowanych kosztów danego działania, zaś co najmniej
40% całkowitych szacunkowych kwalifikowanych wydatków należy sfinansować ze źródeł innych niż budżet Unii
Europejskiej – we wniosku trzeba przedstawić wszystkie pozostałe źródła i kwoty finansowania danego projektu;
• zastosowany w budżecie kurs wymiany na podstawie informacji KE opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE
seria C (http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C.html).
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Koszty kwalifikowane – niezbędne do wdrożenia projektu – powinny być uwzględnione w budżecie wstępnym
dołączonym do umowy i zgodne z zasadami należytego zarządzania.
Muszą to być koszty:
• poniesione w trakcie trwania projektu przez beneficjenta zgodnie z umową;
• faktycznie poniesione przez beneficjenta i zarejestrowane w jego księgach rachunkowych według obowiązujących
go zasad rachunkowości;
• możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dokumentami uzupełniającymi.
Kwalifikowane koszty bezpośrednie
• koszty osobowe związane z wykonaniem projektu, odpowiadające płacom realnym wraz ze składkami
na ubezpieczenie społeczne i innymi kosztami wchodzącymi w skład wynagrodzenia na mocy obowiązującego prawa;
• pracownicy muszą być zatrudnieni bezpośrednio i wyłącznie do pracy nad projektem, a jeżeli poświęcają jej jedynie
część czasu pracy, to przy rozliczeniu uznaje się tylko odpowiedni procent ich wynagrodzenia;
• zatrudnienie należy wykazać, przedstawiając umowy o oddelegowaniu, opisy obowiązków, arkusze czasu pracy etc.;
• koszty osobowe nie mogą przekroczyć 20% całkowitej kwoty kwalifikowanych kosztów bezpośrednich;
• koszty podróży i pobytu obliczane na podstawie skali stawek dziennych (do pobrania ze strony: http://eacea.
ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/documents/common_files/270510_daily_allowances_en.pdf);
• koszty związane z:
•	informacją, produkcją, komunikacją i rozpowszechnianiem;
•	organizacją imprez szkoleniowych i wydarzeń dotyczących informowania oraz rozpowszechniania informacji;
• koszty wynikające bezpośrednio z wymogów określonych w umowie w sprawie przyznania dotacji, w tym koszty
gwarancji finansowych;
• zakup sprzętu (nowego lub używanego).
Kwalifikowane koszty pośrednie
Kwota ryczałtowa nieprzekraczająca 7% kwalifikowanych bezpośrednich kosztów działania, odpowiadająca ogólnym
kosztom administracyjnym beneficjenta, które można uważać za ponoszone w związku z projektem.
Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów ujętych w innej pozycji budżetowej.
Koszty zgłoszone przez beneficjenta i pokryte w ramach innego działania lub programu prac objętego dotacją
wspólnotową, praca ochotnicza, odsetki, koszty amortyzacji etc. są to koszty niekwalifikowane!
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Praktyczne wskazówki dla wnioskodawców
 zukając pomysłu na projekt, warto się dowiedzieć, jakiego rodzaju działania zostały dofinansowane podczas
S
poprzednich naborów. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli
– katalogi dobrych praktyk polskich beneficjentów można pobrać ze strony: www.europadlaobywateli.pl. Pomysły
na działania można również czerpać z publikacji Komisji Europejskiej. Corocznie wydawany jest katalog projektów
(do pobrania ze strony: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship), które w uznaniu za innowacyjność i osiągnięte rezultaty
uzyskały Złotą Gwiazdę – europejską nagrodę przyznawaną najlepszym inicjatywom realizowanym w ramach Programu
Europa dla Obywateli. Warto zajrzeć również na stronę internetową: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve.
Jest to platforma gromadząca przykłady dobrych projektów realizowanych ze środków różnorodnych programów
europejskich (również Programu Europa dla Obywateli) we wszystkich państwach członkowskich.
E lektroniczne formularze wniosków (zamieszczone na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship) publikowane są
wyłącznie w języku francuskim, angielskim i niemieckim.
Wniosek można wypełnić w języku polskim (w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim należy przedstawić jedynie
krótki opis realizowanego przedsięwzięcia). Warto jednak pamiętać, że wówczas będzie on tłumaczony przez osobę,
która nie zna realiów danej społeczności lokalnej i może nie przekazać w pełni idei projektu. Zachęcamy więc do
wypełniania formularza w jednym z trzech powyższych języków roboczych UE.
Zagranicznych partnerów do realizacji projektu można poszukiwać na kilka różnych sposobów:
• za pośrednictwem platformy EVE (wówczas pozyskujemy dane kontaktowe organizacji/instytucji mających już
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Programu Europa dla Obywateli);
• poprzez platformę sieci miast partnerskich European Town Twinning (http://www.twinning.org), na której miasta
poszukujące partnerów mogą zamieszczać swoje ogłoszenia;
• poprzez platformy poszukiwania partnerów stworzone przez niektóre punkty kontaktowe, np. słoweńską platformę:
www.partners.mojforum.si lub węgierską bazę: http://english.tpf.hu/pages/partner;
• korzystając z newslettera programu Eurodesk (subskrypcja za pośrednictwem strony: http://www.eurodesk.pl),
w którym zamieszczane są informacje o organizacjach/instytucjach poszukujących partnerów do różnorodnych
programów europejskich;
• na stronie polskiego Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli: www.europadlaobywateli.pl zamieszczane są
aktualne ogłoszenia wnioskodawców z innych krajów europejskich.
Warto podkreślić, że Komisja Europejska szczególnie docenia te projekty, które zapewniają Programowi Europa dla
Obywateli dużą widoczność na poziomie europejskim. Dlatego należy zadbać o wypromowanie projektu i jego rezultatów
w mediach lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i europejskich oraz zachęcać partnerów do umieszczania informacji
o projekcie na ich stronach internetowych.
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Zazwyczaj największą trudnością dla polskich beneficjentów jest pozyskanie wkładu własnego. Warto przypomnieć,
że przy dotacjach obliczanych na podstawie stawek ryczałtowych wkład własny nie został określony, a w innych
przypadkach stanowi on najczęściej 40% kosztów kwalifikowanych.
Należy pamiętać, że współfinansowanie dotacji pozyskanych z Programu Europa dla Obywateli musi pochodzić
z innego źródła niż europejskie fundusze. Za wkład własny można uznać publiczne dotacje celowe, sponsoring
lub granty pozyskane z innych programów nieeuropejskich (np. PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz
Wyszehradzki, Fundusz Trust, Programy Dotacyjne Fundacji Batorego, Programy Grantowe Banku Światowego, Programy
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programy Fundacji Konrada Adenauera i inne).

Adresy stron internetowych, które warto znać:
• http://ec.europa.eu/citizenship – strona Programu Europa dla Obywateli;
• http://eacea.ec.europa.eu/ – strona Agencji Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego;
• http://www.twinning.org – platforma sieci miast partnerskich European Town Twinning;
•	http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve – platforma EVE gromadząca przykłady dobrych projektów
realizowanych w ramach różnorodnych programów europejskich;
•	http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/ – strona z informacjami na temat możliwości finansowania
w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Jak złożyć wniosek?
Formularz on-line (do pobrania ze strony Agencji: http://eacea.ec.europa.eu/eforms) należy wysłać najpóźniej do godziny
12 w dniu wyznaczonym jako ostateczny termin składania wniosków.
Wymagane załączniki trzeba wysłać w dniu wyznaczonym jako termin składania wniosków pocztą lub pocztą kurierską
na wkazany adres. Załączniki powinny zostać opatrzone numerem wniosku nadanym podczas aplikowania on-line.
Decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania przesyłki poleconej wydanym przez służby
pocztowe bądź kuriera.

Kiedy i jak ogłaszane są wyniki?
• ogłoszenie wyników następuje ok. 4 miesięcy po upływie terminu składania wniosków. Lista wybranych projektów
publikowana jest na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship;
• wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony, otrzymują oficjalne pismo z uzasadnieniem odrzucenia wniosku;
• wnioskodawcy, których wniosek został wybrany, w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników otrzymują pisemną
decyzję o przyznaniu dotacji.

Część praktyczna
Poznaj beneficjentów Działania 1:
Aktywni obywatele dla Europy

w praktyce...
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Urząd Miasta Augustów
Tytuł projektu

Kanał Augustowski jako dziedzictwo kulturalne Ziemi Augustowskiej
w kontekście światowego dziedzictwa kultury UNESCO

Okres realizacji projektu

20-29.09.2008

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe

Koordynator projektu

Roman Krzyżopolski
Urząd Miejski w Augustowie

Dane kontaktowe

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Telefon: (87) 643 42 10
E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

Adres strony internetowej

www.urzad.augustow.pl

Partnerzy projektu

Samorząd Porto Ceresio (Włochy)

Źródło wkładu własnego

Środki własne Urzędu Miasta Augustów

Augustów i Porto Ceresio prowadzą współpracę partnerską od wielu lat. Spotkanie zorganizowane we wrześniu 2008
roku miało na celu pogłębienie więzi pomiędzy mieszkańcami miast uczestniczących. W projekcie wzięła udział młodzież
oraz radni obu miast.

Edukacja nieformalna w praktyce
Augustów od dłuższego czasu stara się o wpisanie Kanału Augustowskiego na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Kolejne spotkanie mieszkańców miast partnerskich postanowiono więc poświęcić pogłębianiu wiedzy na temat
tego światowej klasy zabytku. Wspólne wycieczki, zajęcia terenowe, warsztaty teatralne, plastyczne i fotograficzne
w mieszanych polsko-włoskich grupach posłużyły do powstania projektów, których tematem przewodnim był Kanał
Augustowski. Wyniki działań zostały przez uczniów zaprezentowane podczas konferencji zamykającej spotkanie. Praca
metodą projektu posłużyła nie tylko poszerzeniu wiedzy na temat dziedzictwa kulturalnego regionów, ale również
rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie i zacieśnianiu przyjaźni.

Wymiana doświadczeń między radnymi
W czasie kiedy uczniowie realizowali wspólne projekty, radni miast partnerskich omawiali strategię rozwijania turystyki,
biznesu i promocji oraz zasady funkcjonowania urzędów miejskich w Augustowie i Porto Ceresio. Urzędnicy obu
miejscowości podkreślili, że wnioski z dyskusji prowadzonych podczas spotkania w przyszłości powinny zaowocować
wspólną realizacją projektów w różnych dziedzinach.
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Mocne strony projektu
Komisja Europejska od wielu lat promuje i wspiera uczestnictwo młodzieży
w kształceniu pozaszkolnym. Nieformalna edukacja w zakresie aktywnego
obywatelstwa europejskiego stanowi jedno z założeń horyzontalnych
Programu. Wykorzystanie różnorodnych form pracy z młodzieżą z zakresu
edukacji nieformalnej podczas spotkania mieszkańców Augustowa i Porto
Ceresio niewątpliwie wzbogaciło metodologię realizowanego projektu.
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Urząd Miejski w Chojnicach
Tytuł projektu

Spotkanie partnerskie w Chojnicach

Okres realizacji projektu

02-05.10.2009

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe;
Jakość życia ludzi w Europie: zatrudnienie, spójność społeczna
i zrównoważony rozwój;
Skutki polityki UE dla społeczeństwa

Koordynator projektu

Michał Karpiak
Urząd Miejski w Chojnicach

Dane kontaktowe

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Telefon: (52) 397 18 00 wew. 26
E-mail: urzad@miastochojnice.pl

Adres strony internetowej

www.miastochojnice.pl

Partnerzy projektu

Emsdetten (Niemcy)

Źródło wkładu własnego

Środki publiczne – budżet Gminy Miejskiej Chojnice

Intensywna współpraca partnerska Chojnic z niemieckim Emsdetten trwa już 13 lat. W tym okresie przeprowadzono
kilkanaście wspólnych przedsięwzięć, z czego 2 projekty zrealizowano przy wykorzystaniu środków pochodzących
z Programu Europa dla Obywateli. Spotkanie zorganizowane w październiku 2009 roku stało się okazją do
podsumowania dotychczasowej współpracy między miastami partnerskimi, jak również do wspólnego uczczenia
70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zróżnicowana grupa uczestników
W spotkaniu, oprócz mieszkańców Chojnic, uczestniczyła 70-osobowa reprezentacja Emsdetten na czele
z burmistrzem miasta oraz członkami Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. W skład zagranicznej delegacji weszli
również przedstawiciele bractwa kurkowego, policji, ochotniczej straży pożarnej, amatorzy radioorientacji oraz
20-osobowa orkiestra ochotniczej straży pożarnej Musikzug z Emsdetten. Spotkanie nie ograniczało się więc wyłącznie
do oficjalnych rozmów. Umożliwiło również wymianę doświadczeń pomiędzy hobbystami, muzykami, wolontariuszami z
ochotniczej straży pożarnej czy policjantami z obu miast.

Dobrowolne wsparcie techniczne
Spotkanie mieszkańców miast partnerskich stało się okazją do przekazania wozu strażackiego wraz z pełnym
wyposażeniem, używanego dotychczas w ochotniczej straży pożarnej w Emsdetten, na rzecz ochotniczej straży
pożarnej w Będźmierowicach (powiat Chojnice). Wydarzenie to uświetniła dodatkowo oprawa muzyczna w wykonaniu
20-osobowej orkiestry strażackiej Musikzug z Emsdetten.
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Page 1

Page 3
meeting was raised by
myspace pages beforeEuropean
theThemeeting.
In discussions as well as
Commission´s programme
in collective management
of concerts, there was
„Europeprocesses
for Citizens“ 2007-2013

always a very good and friendly atmosphere of reciprocal
Towntwinning, citizens´meetings
and exchange of musiciansacceptance. The curiosity towards the opinion of the opponent stood always in the ﬁrst place of the communication.
as driving force of further european integration

The audience of the concerts saw a collectively acting group
of participants, and was very much impressed by the performances as well as by the visible fellowship. Many questions about aim, conﬁguration and as well sponsorship by
EU Agency of the rockband meeting could be answered to
the very much interest of the audience.
A diversiﬁed documentation was
made from semiprofesMiasto
sional videos along fotos up to semiprofessional
recordings
Chojnice
at Hapiś Sound Studio, Charzykowy. Press and radio interviews found their results in various internet platforms and
print media. A short result of the meeting and as well a description of the local situation of young musicians of rockbands is given as well in this report, the detailed program is
given in the appendix 2.
The Emsdetten delegation was accompanied by a reporter
of the „Emsdettener-Volkszeitung“, what gave dayly reports
home (see appendix 3 - press echo).
2. Results of meeting
2.1. Situation of musicians and rockbands in the twintowns Emsdetten, Chojnice,
Hengelo
and Kaliningrad
Fundacja Rozwoju
Ziemi Chojnickiej
i
(short summary) Człuchowskiej
Kontakt: Michal Karpiak, Wysoka 3,

89-600 Chojnice
2.1.1. Emsdetten/D PL
(36.000
inhabitants)
Tel: komórkowy: +48 608 287 831
The city of Emsdetten
a long tradition of rockbands.
E-mail:has
frzchicz@free.ngo.pl
Local music school www.frzchicz.free.ngo.pl
(public + private) give good education
Rockinitiative
Emsdetten
e.V.
at all instruments from
classic
to rockmusic.
To cover the
Documentation / Evaluation Report
Kontakt: Peter Ullrich, Grevener Damm 97
needs for young rockbands
to ﬁnd place for reherseals, in
D 48282 Emsdetten
TwinTown Rockband Meeting
+49 160
699 1049
1994 Rockinitiative Tel:
(NGO
- www.rockini.de)
was founded
E-mail:since
mail@go2pu.de
www.rockini.de
26. – 30. Juni 2008 in PL- Chojnice
by musicians to provide
1996 a- rehearsal
centre in the
www.myspace.com/desasterboys
industrial zone.
August 2008

Fundacja Rozwoju
Ziemi Chojnickiej i
Człuchowskiej

DettenRockt e.V.
Kontakt:
Philipp Möcklinghoff
In 2005 young people
founded
DettenRockt, a NGO with
Heuveldopsbusch 21
the aim to organise aD yearly
festival against racism and dis48282 Emsdetten
Tel: +49
2572year
85377
crimination. Since 2005
every
such a festival took place
Email: Philipp@dettenrockt.de
with free entrance, the
costs were paid by local and as well
www.dettenrockt.de

Mocne strony projektu
Trwałość relacji partnerskiej Emsdetten z Chojnicami umacnia między
innymi fakt, że oba miasta współpracują na wielu płaszczyznach
i przy udziale przedstawicieli różnych środowisk. Twórcza wymiana
doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkań
– muzykami, fotografikami, artystami, ekspertami, urzędnikami

EU sponsorship (www.dettenrockt.de).
POOL

Südring 26, D 48282 Emsdetten
Besides the local Youthcenter
KOJE (former J.U.K.S. Tel: +49 2572 9200
www.koje-emsdetten.de)
there are - awww.pool.de
few pubs and as well
Email: inof@pool.de
„Stroetmann´s Fabrik“ (event centre with multi functional
sports hall, a smaller concert hall with stage and a small location with café), where rockbands can play.

5. The Brass Band of Emsdetten on their way to market place.
6. Mayor Mr. Finster of Chojnice welcomes Mr. Wietkamp, head
of TwinTown Association of Emsdetten.
7. The transfer of the DettenRockt T-Shirt is prepared.
8. DettenRockt gives invitation for visit of young people from
Chojnice to their festival end of August 2008 at Emsdetten.
9. Kudra Mata is watching the welcome ceremony.

– sprzyja zaangażowaniu dużej części społeczności obu miast
w rozwijanie partnerstwa.

Wspólne obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Ważnym i wymownym dla chojniczan wydarzeniem była przemowa burmistrza miasta Emsdetten podczas ceremonii
upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Gość powiedział m.in.: ,,Po okrutnym terrorze w 1939 roku dziś
żyjemy w pokoju. My, obywatele Niemiec, ponosimy odpowiedzialność za tamte wydarzenia i musimy uczynić wszystko,
by nigdy nie doszło do podobnych. Naszym zadaniem jest łączenie społeczeństw z wszystkich krajów Europy”.
Te słowa w sposób szczególny podkreślają znaczenie dziedzictwa historycznego stanowiącego fundament obecnych
i przyszłych stosunków partnerskich.
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Urząd Gminy Długołęka
Tytuł projektu

Długołęka – Velen – Fossano: wczoraj, dziś, jutro razem
we wspólnej Europie

Okres realizacji projektu

16-21.06.2010

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Skutki polityki UE dla społeczeństw

Koordynator projektu

Kamila Gąsiorowska
Urząd Gminy Długołęka

Dane kontaktowe

ul. Wrocławska 18, 55-095 Mirków
Telefon: (71) 315 21 86
E-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

Adres strony internetowej

www.gmina.dlugoleka.pl

Partnerzy projektu

Gmina Fossano (Włochy); Gmina Velen (Niemcy)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Długołęka

Celem spotkania przedstawicieli 3 gmin w Długołęce było przede wszystkim pogłębienie więzi partnerskich i lepsze
poznanie się mieszkańców gmin, które współpracują z Długołęką: w przypadku niemieckiej gminy Velen od ponad 7 lat,
a w przypadku włoskiej gminy Fossano od 2 lat.

Europejski Dzień Ludowy
Zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami 3 gmin partnerskich odbywało się podczas różnorodnych warsztatów
i imprez integracyjnych. W ramach Europejskiego Dnia Ludowego starsi uczestnicy spotkania brali udział w zajęciach
rzemiosła artystycznego w pracowni ceramiki i szkła. Uczniowie w tym czasie uczestniczyli w międzynarodowych
rozgrywkach sportowych. Wieczorami organizowano wspólne biesiadowanie przy ognisku.

Wymiana pomysłów
W trakcie spotkania mieszkańców miast partnerskich odbyła się również oficjalna konferencja, w której brali udział
przedstawiciele władz gmin partnerskich. Jej tematem przewodnim stały się obchody Dnia UE. Uczestnicy wymienili się
pomysłami i doświadczeniami w przygotowywaniu europejskich uroczystości w swoich miejscowościach. Poruszone
zostały również zagadnienia dotyczące obywatelstwa europejskiego, wartości i korzyści płynących
z członkostwa trzech państw w UE.

39

DŁUGOŁĘKA – VELEN – FOSSANO
WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - RAZEM WE WSPÓLNEJ EUROPIE
16.06.2010 – 21.06.2010

Mocne strony projektu
Realizacja projektu multilateralnego z udziałem przedstawicieli
kilku miast partnerskich to z pewnością trudne przedsięwzięcie,
ale przynoszące bogate i trwałe efekty. Projekty wielonarodowe
poruszające temat zróżnicowania kulturowego są więc wyżej
punktowane niż projekty bilateralne.
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Urząd Gminy Giżałki
Tytuł projektu

Jesteśmy razem – aktywni Europejczycy

Okres realizacji projektu

24-29.06.2009

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Dialog międzykulturowy

Koordynator projektu

Anna Glapa
Urząd Gminy Giżałki

Dane kontaktowe

ul. Kaliska 28, 78-220 Giżałki
Telefon: (62) 741 15 25
E-mail: aglapa@gizalki.pl

Adres strony internetowej

www.gizalki.pl

Partnerzy projektu

Gmina Apen (Niemcy); Gmina Momignies (Belgia);
Gmina Bácsalmás (Węgry); Gmina Spiśske Vlachy (Słowacja)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Giżałki

Giżałki są jednym z największych beneficjentów Programu Europa dla Obywateli w Polsce – dotacje na realizację
różnorodnych projektów z zakresu partnerstwa miast pozyskały już czterokrotnie. Za działalność na rzecz integracji
europejskiej Giżałki zostały również wyróżnione „Dyplomem Europy” oraz „Flagą Europy” w roku wejścia Polski do UE.
Projekt zrealizowany w 2009 roku przez Urząd Gminy Giżałki zgromadził przedstawicieli aż 5 miast partnerskich.

Bliżej historii i kultury
Udział w warsztatach rękodzieła tradycyjnego zorganizowanych gościnnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych oraz wspólne gotowanie tradycyjnych potraw zakończone biesiadą to doskonały pomysł
na integrację uczestników.
Bogactwo walorów turystycznych regionu można było docenić podczas kilku zorganizowanych wycieczek po okolicy.

Sport łączy Europejczyków
Wspólną międzypokoleniową zabawę zapewniło uczestnikom spotkania Gminne Zrzeszenie Sportu Ludowego
w Białobłotach, organizując rozgrywki sportowe oraz zajęcia rehabilitacyjne. Na zakończenie igrzysk poczęstunek
przygotowało społeczne koło gospodyń wiejskich.

Festyn Nocy Świętojańskiej
Dopełnieniem bogatego programu spotkania miast partnerskich stał się festyn zorganizowany ostatniego dnia pobytu
gości w Giżałkach. Spotkanie zostało nagłośnione przez lokalne media. Silna promocja wydarzenia wśród społeczności
lokalnej przyciągnęła kilkutysięczną publiczność.
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Mocne strony
projektu
Urząd Gminy Giżałki jeszcze na etapie opracowywania
wniosku o dotację starał się zapewnić projektowi
szerokie poparcie społeczne wśród mieszkańców
gminy. W realizację projektu w charakterze wolontariuszy
włączyli się przedstawiciele różnych organizacji
społecznych – stowarzyszeń działających przy szkołach,
ochotniczej straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich,
organizacji sportowych. Promowanie idei wolontariatu jako
skutecznej metody rozwijania zaangażowania obywateli
w życie społeczności to mocna strona projektu.
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Urząd Miasta Gniezno
Tytuł projektu

Europejska współpraca dla zdrowia

Okres realizacji projektu

06-10.05.2010

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Obchody Dnia Europy; Promowanie aktywnego
obywatelstwa przez sport

Koordynator projektu

Daria Kulecka
Urząd Miejski w Gnieźnie

Dane kontaktowe

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Telefon: (61) 426 04 63
E-mail: gniezno@gniezno.eu

Adres strony internetowej

www.gniezno.eu

Partnerzy projektu

Urzędy Miejskie w Speyer (Niemcy), Anagni (Włochy), Esztergom (Węgry),
Radviliskis (Litwa), Umań (Ukraina), Veendam (Holandia)

Źródło wkładu własnego

Budżet miasta Gniezno

Gniezno jako wielokrotny beneficjent Programu Europa dla Obywateli ma bardzo bogate doświadczenie w realizacji
projektów międzynarodowych z zakresu partnerstwa miast. Organizowane corocznie przez Gniezno wydarzenia
są okazją do wymiany doświadczeń między miastami partnerskimi w różnych obszarach tematycznych. Miasto
zorganizowało już spotkania dotyczące ochrony środowiska, sportu, edukacji i funduszy unijnych. Przedsięwzięcie
zrealizowane w 2010 roku, w którym brali udział eksperci w dziedzinie zdrowia oraz studenci z miast partnerskich,
koncentrowało się na tematyce zdrowia.

Dzień integracji
Pierwszy dzień międzynarodowego spotkania upłynął pod hasłem: „Przełamujmy bariery mentalne”. Zorganizowano
grę miejską, podczas której studenci z miast partnerskich przy pomocy asystentów ze szkoły medycznej pokonywali
bariery architektoniczne (takie jak schody, krawężniki, wejścia do budynków i autobusów), poruszając się na wózkach
inwalidzkich. Było to pouczające doświadczenie dla uczestników warsztatów, którzy w przyszłości powinni pamiętać
o zapewnieniu dogodnych warunków przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Dzień zdrowia
Zorganizowane drugiego dnia targi zdrowia dla mieszkańców i turystów przyciągnęły uwagę bardzo licznej publiczności.
W centrum Gniezna ustawiono namioty, w których miasta partnerskie prezentowały zdrową żywność lokalnego wyrobu,
oferty artykułów zdrowotnych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego. Na scenie odbyły się konkursy dla mieszkańców
dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. Przygotowano również pokazowe lekcje jogi, aerobiku i tańca. Ustawione
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Mocne strony projektu
Wspólne obchody Dnia Europy to świetna okazja do integracji mieszkańców
miast partnerskich przy jednoczesnej promocji europejskich wartości oraz
dotychczasowych osiągnięć zjednoczonej Europy. Połączenie spotkania
mieszkańców miast partnerskich z obchodami Dnia Europy to pomysł
Gniezna, które doskonale potrafiło podkreślić ten dzień będący symbolem
europejskiej współpracy.

zostały także autobusy mammograficzne, stacje krwiodawstwa oraz namioty, gdzie porad zdrowotnych udzielali
mieszkańcom dietetycy i lekarze. Gnieźnieńska grupa harcerzy przygotowała prezentację ratowniczą dla mieszkańców
oraz pokaz psów ratowników.
Oprócz targów odbył się również rajd rowerowy oraz marsz nordic walking – do udziału w obu tych atrakcjach zaproszeni
zostali wszyscy mieszkańcy Gniezna oraz uczestnicy projektu z miast partnerskich.

Dzień Profilaktyki – Dzień Europy
Ostatni dzień międzynarodowego spotkania mieszkańców miast partnerskich zbiegł się z terminem obchodów Dnia
Europy. Podczas uroczystej konferencji, w której oprócz gości zagranicznych uczestniczyli profesorowie i specjaliści
w dziedzinie zdrowia, zaprezentowane zostały najciekawsze osiągnięcia w dziedzinie promocji zdrowia i aktywności
fizycznej w miastach partnerskich.
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Gmina Miejska Lubaczów
Tytuł projektu

Europejski Model Społeczny – wymiana doświadczeń, rozwiązania
na poziomie krajowym i lokalnym

Okres realizacji projektu

18-21.06.2010

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Dialog międzykulturowy; Europejski
Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym; Jakość życia ludzi
w Europie: zatrudnienie, spójność społeczna i zrównoważony rozwój

Koordynator projektu

Andrzej Kania
Gmina Miejska Lubaczów

Dane kontaktowe

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
Telefon: (16) 632 80 10
E-mail: urzad@um.lubaczow.pl

Adres strony internetowej

www.lubaczow.pl

Partnerzy projektu

Gminy: Tostedt (Niemcy), Sobrance (Słowacja), Erd (Węgry),
Jaworów (Ukraina)

Źródło wkładu własnego

Budżet miasta Lubaczów

Lubaczów jest jednym z najaktywniejszych samorządów województwa podkarpackiego w dziedzinie realizacji
różnorodnych projektów z zakresu integracji europejskiej i partnerstwa miast. W 2010 roku miasto Lubaczów było
po raz trzeci gospodarzem międzynarodowego spotkania mieszkańców miast partnerskich współfinansowanego
ze środków Programu Europa dla Obywateli.

Wspólne obchody 20-lecia samorządu terytorialnego
Spotkanie samorządowców i aktywistów społecznych z miast partnerskich stało się okazją do dyskusji na temat
kondycji społeczeństwa demokratycznego we współczesnym świecie. Temat wydaje się szczególnie ważny
w kontekście obchodzonej w Polsce 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. W wymianie
partnerskiej uczestniczyli samorządowcy, liderzy organizacji pozarządowych oraz młodzież. Wystąpienia prelegentów
poświęcone były w większości przemianom w świadomości mieszkańców Europy w postrzeganiu wolności i demokracji,
praw człowieka, tolerancji i solidarności w zwalczaniu rasizmu oraz ksenofobii.

Młodzieżowy panel dyskusyjny
Drugiego dnia spotkania przeprowadzono panel dyskusyjny dotyczący wykluczenia społecznego, w którym wzięli udział
członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej z Lubaczowa oraz goszcząca młodzież z miast partnerskich. Celem warsztatów
było zwrócenie uwagi na problem marginalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia i alkoholizmu jako
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Mocne strony projektu
Co roku Unia Europejska wybiera temat, na który chce zwrócić uwagę obywateli
Europy oraz rządów narodowych. Zagadnienia te są również uwzględniane
w priorytetach rocznych Programu Europa dla Obywateli.
Projekt zrealizowany w 2010 roku przez miasto Lubaczów jest świetnym
przykładem połączenia obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym ze spotkaniem mieszkańców miast partnerskich.
Projekt został doceniony przez asesorów oceniających wnioski, gdyż umożliwia
wymianę opinii i doświadczeń w walce z problemem marginalizacji społecznej
obecnej we wszystkich krajach europejskich.

czynników przyczyniających się do wykluczenia społecznego. Spotkanie uwrażliwiło młodzież na ten globalny problem
dotykający wszystkich krajów. Część warsztatów poświęcono więc dyskusjom prowadzonym w międzynarodowych
grupach, dotyczącym konsekwencji wykluczenia społecznego i metod zaradczych.
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Urząd Miasta Łęczna
Tytuł projektu

Wymiana młodzieży miast partnerskich

Okres realizacji projektu

03-14.07.2009

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Promowanie wartości europejskich;
Twórcza wymiana doświadczeń; Kształcenie incydentalne

Koordynator projektu

Andrzej Grzesiuk (dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łęcznej)
Urząd Miejski w Łęcznej

Dane kontaktowe

pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
Telefon: (81) 752 11 50
E-mail: info@zs1leczna.internetdsl.pl

Adres strony internetowej

www.leczna.pl

Partnerzy projektu

Urząd Miejski w Hajduhadhaz (Węgry)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Łęczna oraz wpłaty uczestników spotkania

Współpraca miast partnerskich Łęcznej i Hajduhadhaz trwa od 1996 roku i opiera się na organizowanych co roku
spotkaniach młodzieży i samorządowców. Do tej pory przeprowadzono 12 wymian współfinansowanych ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu Town Twinning (funkcjonującego do 2006 roku), a następnie Programu Europa
dla Obywateli.

Bogaty program turystyczno-krajoznawczy
W trakcie każdego ze spotkań młodzieży z miast partnerskich organizowane są wycieczki krajoznawcze umożliwiające
uczestnikom poznanie historii, architektury, kultury i przyrody Lubelszczyzny. Odbywają się także zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane w szkole, na stadionie Górnika Łęczna oraz nad jeziorem Piaseczno. Młodzi Węgrzy podczas
pobytu w Łęcznej zatrzymują się w domach polskich rówieśników, dzięki czemu poznają ich rodziny i codzienne życie
nastolatków w Polsce. To rozwiązanie, które nie tylko zmniejsza koszty realizowanego projektu, ale przede wszystkim
pogłębia integrację między uczestnikami wymian.

Współpraca miasta i szkoły
Projekty współpracy miast partnerskich realizowane przez Urząd Miejski w Łęcznej prowadzone są we współpracy
z Zespołem Szkół nr 1, który w praktyce jest inicjatorem i koordynatorem wszystkich przedsięwzięć. Spotkania
to szansa dla młodzieży na poszerzanie wiedzy na temat historii i kultury innego kraju. Uczą wrażliwości i otwartości
na dyskusje o historii oraz przyszłości.
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Mocne strony projektu
Urząd Miasta Łęczna zwraca szczególną uwagę
na podkreślenie europejskiego wymiaru realizowanych
przedsięwzięć. Projekty Łęcznej prowadzone są zazwyczaj
w połączeniu z obchodami ważnych rocznic, takich jak
5-lecie członkostwa Polski w UE czy 15-lecie współpracy
partnerskiej. Nawiązują do promowania wartości
europejskich, tolerancji i zrozumienia dla innych kultur oraz
pogłębiania wiedzy na temat różnorodności kulturowej
i językowej Europy.

48

Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
BENEFICJENCI DZIAŁANIA 1: AKTYWNI OBYWATELE DLA EUROPY

Urząd Miasta Piła
Tytuł projektu

Dni Piły 2010

Okres realizacji projektu

27-31.05.2010

Obszar tematyczny projektu

Promowanie wartości europejskich; Twórcza wymiana doświadczeń;
Dialog międzykulturowy

Koordynator projektu

Mariusz Banaś
Urząd Miasta Piły

Dane kontaktowe

plac Staszica 10, 64-920 Piła
Telefon: (67) 210 42 11
E-mail: bfe@um.pila.pl

Adres strony internetowej

www.pila.pl

Partnerzy projektu

Schwerin (Niemcy), Cuxhaven (Niemcy), Chatellerault (Francja)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Piła

Projekt został zorganizowany we współpracy z młodzieżą z miast partnerskich Piły – Chatellerault we Francji oraz
Cuxhaven i Schwerin w Niemczech. Bogaty pięciodniowy program obejmował spotkania, seminaria i warsztaty
z udziałem 56 zaproszonych gości z zagranicy i mieszkańców Piły.

Poznawanie innej kultury
Głównym celem projektu podkreślonym przez organizatorów było promowanie różnorodności kulturowej Europy, między
innymi poprzez zapoznawanie zaproszonych do Piły gości z kulturą i zwyczajami polskimi. Młodzi Niemcy i Francuzi
uczestniczyli w imprezach i koncertach organizowanych przez Pilski Dom Kultury. Wysłuchali występów uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych, brali udział w degustacji polskich dań regionalnych. Odwiedzili Muzeum Kultury Ludowej
w Osieku, a także cmentarz jeniecki w Leszkowie.

Wspólne dyskusje i zabawa
Goście z zagranicy wraz z młodzieżą pilską uczestniczyli również w panelach dyskusyjnych dotyczących aktywnego
obywatelstwa europejskiego i przyszłości organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej. Spotkanie okazało się
okazją nie tylko do dyskusji o przyszłości młodzieży w zjednoczonej Europie i jej bogactwie kulturowym, ale także do
wspólnego wypoczynku – zwiedzania miasta, quizów językowych, spotkań z miejscowymi artystami i integracji przy
wieczornym ognisku.
Warto podkreślić, że w projekcie uczestniczyli również przedstawiciele samorządu niemieckiego i francuskiego.
Organizacja Dni Piły okazała się świetną wizytówką miasta.
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Mocne strony projektu
W głównym serwisie informacyjnym miasta zamieszczone
zostały liczne artykuły dotyczące wymiany. Strona internetowa
zawierała fotograficzną dokumentację projektu, a efekty
spotkania zrelacjonowane zostały przez lokalną prasę.
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Urząd Miejski w Słubicach
Tytuł projektu

Wymiana przedstawicieli samorządowych i społecznych miasta
Słubice z miastami Frankfurt nad Odrą i Heilbronn

Okres realizacji projektu

05-08.06.2008

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Dialog międzykulturowy; Spotkanie
mające na celu uczczenie rocznicy partnerstwa miast

Koordynator projektu

Alicja Cieślak
Urząd Miejski w Słubicach

Dane kontaktowe

ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice
Telefon: (95) 737 20 00
E-mail: slubice@slubice.pl

Adres strony internetowej

www.slubice.pl

Partnerzy projektu

Miasta: Heilbronn (Niemcy); Frankfurt nad Odrą (Niemcy)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Słubice

Słubice dzięki transgranicznej lokalizacji od 1975 roku prowadzą bliską współpracę partnerską z Frankfurtem nad Odrą.
Projekty inwestycyjne dofinansowywane są z Komisji Europejskiej w ramach funduszy regionalnych (do 2006 roku
– Interreg III C, obecnie Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia). Słubice
współpracują również z kilkoma innymi miastami europejskimi, m.in. niemieckim Heilbronn. Jeden ze wspólnych
projektów Słubic i Heilbronn realizowano przy wsparciu finansowym z Programu Europa dla Obywateli.

Rocznica współpracy partnerskiej
W czerwcu 2008 roku przypadały obchody 10-lecia współpracy partnerskiej z Heilbronn. Do Słubic zaproszeni zostali
mieszkańcy Heilbronn oraz Frankfurtu nad Odrą w celu podsumowania i pogłębienia dotychczasowej współpracy.
Jubileusz został dodatkowo wzbogacony odsłonięciem w Słubicach pomnika Kasi z Heilbronnu, literackiej postaci
z dramatu Heinricha von Kleista, która jest jednym z symboli miasta partnerskiego Słubic.

Międzynarodowy projekt teatralny
Z okazji jubileuszu współpracy partnerskiej Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Teatr im. Juliusza Osterwy z Gorzowa
Wielkopolskiego i Theater des Lachens z Frankfurtu przygotowały inscenizację dramatu Heinricha von Kleista „Kasia
z Heilbronnu”. Uroczysta premiera sztuki miała miejsce podczas spotkania mieszkańców miast partnerskich.
Uczestniczyli w niej tłumnie zaproszeni goście z zagranicy oraz słubiczanie.
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Mocne strony projektu
Pomysł na realizację polsko-niemieckiego projektu teatralnego
jest doskonałym sposobem na pogłębianie współpracy między
artystami miast partnerskich. Angażowanie przedstawicieli
różnych środowisk w inicjatywy kulturalne poszerza zakres
wspólnych przedsięwzięć o kolejne dziedziny życia społecznego.
Premiera sztuki teatralnej wzbogaca program wydarzenia
i jednocześnie zwiększa widoczność projektu, przyciągając
uwagę mediów.
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Miasto Sokołów Podlaski
Tytuł projektu

Partnerstwo Europejskich Miast Sokolich

Okres realizacji projektu

02-07.09.2009

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Działania sportowe promujące aktywne
obywatelstwo i wolontariat; Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009

Koordynator projektu

Jakub Celiński
Urząd Miasta Sokołów Podlaski

Dane kontaktowe

ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
Telefon: (25) 781 75 10
E-mail: um@sokolowpodl.pl

Adres strony internetowej

www.sokolowpodl.pl

Partnerzy projektu

Sokołów Małopolski (Polska); Sokolov (Czechy); Montefalco (Włochy)

Źródło wkładu własnego

Budżet miasta Sokołów Podlaski

Podczas Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji Sokołów Podlaski zrealizował bardzo ciekawy projekt oparty na
pomyśle zaproszenia do współpracy miast europejskich mających w nazwie lub herbie sokoła. Wybrane miasta należą
do najstarszych w Europie. Powstały w średniowieczu i są świadectwem wspólnego dziedzictwa kulturowego naszego
kontynentu, wspólnoty wartości, symboli, doświadczeń i przekonań. Nawiązanie do wspólnych korzeni europejskiej
kultury było ciekawym i skutecznym sposobem nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy „miastami sokolimi”.

Początki współpracy
Pierwsze spotkanie odbyło się w Sokołowie Podlaskim we wrześniu 2009 roku, współfinansowano je ze środków
Programu Europa dla Obywateli. Spotkanie zorganizowano w celu zapoznania ze sobą mieszkańców miast partnerskich
(przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych), wymiany doświadczeń dotyczących konkretnych
korzyści płynących z integracji europejskiej na poziomie lokalnym oraz wypracowania wspólnej koncepcji dalszej
współpracy europejskich „miast sokolich”.
W ramach projektu odbyły się spotkania, interdyscyplinarne warsztaty artystyczne, konferencje, fora, sesja
samorządowa, debaty, koncerty. Punktem kulminacyjnym stało się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy
Sokołowem Podlaskim, Sokołowem Małopolskim, włoskim miastem Montefalco oraz miastem Sokolov z Czech, w którym
określone zostały ramy współpracy przy tworzeniu szerokiego partnerstwa europejskich miast mających sokoła
w herbie i w nazwie.
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Mocne strony projektu
Promocja przedsięwzięcia odbywała się na każdym etapie realizacji projektu. Już w trakcie przygotowań
informacja o inicjatywie współpracy „miast sokolich” została przekazana prasie lokalnej i regionalnej
stacji radiowej. Ambasadorami przedsięwzięcia stali się sami uczestnicy spotkania – przedstawiciele
instytucji i organizacji społecznych oraz politycznych różnych szczebli, którzy rozpowszechniali
informacje o projekcie wśród swoich współpracowników na szczeblu województwa mazowieckiego,
powiatu sokołowskiego, ambasad Włoch i Czech, Sejmu RP. Przebieg spotkania transmitowała
regionalna stacja telewizyjna, relacje z wydarzenia zostały opublikowane także w lokalnej i regionalnej
prasie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykorzystany przez Sokołów Podlaski sposób na zapewnienie
długotrwałości przedsięwzięcia. Podczas realizacji projektu stworzono specjalną stronę internetową
„miast sokolich” (http://falcontowns.org/), na której umieszczane są informacje o kolejnych inicjatywach
podejmowanych w celu rozwijania współpracy zapoczątkowanej w 2009 roku. Na stronie funkcjonuje
również forum służące wymianie opinii między mieszkańcami miast partnerskich.

Jednoczenie mieszkańców poprzez odwołanie do wspólnej symboliki
Organizatorzy spotkania, przywołując średniowieczną tradycję i symbolikę wspólną większości krajów europejskich,
wnieśli niezwykły wkład w rozwijanie wśród mieszkańców i jego uczestników poczucia tożsamości europejskiej opartej
na wspólnym dziedzictwie kulturowym. Działania w ramach projektu zaowocowały wymianą doświadczeń
na różnych płaszczyznach, m.in. społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, ekonomicznej i gospodarczej. Przyczyniły się
także do nawiązania współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami i grupami nieformalnymi.
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Urząd Miejski w Sosnowcu
Tytuł projektu

III Europejskie Forum Licealistów

Okres realizacji projektu

28.05-01.06.2008

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Rozszerzenie 2007:
poznanie nowych członków (Rumunia)

Koordynator projektu

Barbara Kossowska-Siwiec
Urząd Miejski w Sosnowcu

Dane kontaktowe

aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
Telefon: (32) 296 06 00
E-mail: srw@um.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej

www.um.sosnowiec.pl

Partnerzy projektu

Miasta: Roubaix (Francja), Suceava (Rumunia), Komarom (Węgry),
Olesa de Montserrat (Hiszpania), Pribram (Czechy),
Idar-Oberstein (Niemcy), Nonantola (Włochy), Les Mureaux (Francja)

Źródło wkładu własnego

Budżet miasta Sosnowiec

Celem projektu realizowanego pod hasłem: „Nie dzieli nas nic, a łączy wiele” było rozwijanie międzykulturowego dialogu
pomiędzy mieszkańcami europejskich miast, a przede wszystkim młodzieżą licealną. W wydarzeniu uczestniczyła
młodzież licealna z opiekunami oraz radni i przedstawiciele władz miast współpracujących z Sosnowcem – łącznie
ponad 200 osób. Spotkanie młodych Europejczyków służyło przełamywaniu barier i likwidowaniu ograniczeń poprzez
wspólne poszukiwanie europejskich korzeni, poznawanie kultury i tradycji swoich krajów.

Niebanalne wyzwania każdego dnia
Każdego dnia forum młodzież pochodząca z ośmiu krajów uczestniczyła w warsztatach tematycznych, podczas których
prowadzono dyskusje, wspólne gry i zabawy, konkursy i prezentacje poświęcone tematyce dialogu międzykulturowego.
Pierwszego dnia przeprowadzono warsztaty: „Pogłębiamy wiedzę o naszych językach narodowych – likwidujemy bariery
językowe”. Uczestnicy przygotowywali zestawy 100 słów i 50 zwrotów w każdym rodzimym języku, a ich tłumaczenie na
język angielski umieszczali na stronie internetowej projektu.
Kolejnego dnia licealiści brali udział w warsztatach: „Pogłębiamy wiedzę o nas samych – likwidujemy uprzedzenia
i stereotypy”. Grupy uczestników pochodzących z różnych miast partnerskich przygotowywały scenki przedstawiające
sposoby stereotypowego postrzegania innych krajów uczestniczących w spotkaniu. Scenki były pretekstem do dyskusji
o funkcjonujących stereotypach i sposobach ich przełamywania.
Ostatni dzień forum poświęcony był „Pogłębianiu wiedzy o regionach i ich kulturze – likwidujemy bariery kulturowe”.
Uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne przedstawiające miasto, z którego pochodzą: najciekawsze
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Mocne strony projektu
Program Europa dla Obywateli szczególną uwagę zwraca na projekty rozwijające
długotrwałą i wielowymiarową współpracę pomiędzy miastami partnerskimi.
Wysoko punktowane są wydarzenia stanowiące bazę dla przyszłych inicjatyw
i działań prowadzonych pomiędzy zaangażowanymi w nie miastami.
Urząd Miasta Sosnowiec posiada długofalową strategię współpracy z miastami
partnerskimi, którą konsekwentnie realizuje. Projekt III Europejskie Forum
Licealistów stanowił kolejne tematyczne spotkanie młodych mieszkańców miast
partnerskich. W 2009 roku, w ramach poddziałania 1.2. – Sieci miast partnerskich,
zorganizowano dwudniową konferencję adresowaną do przedstawicieli
władz samorządowych, działaczy stowarzyszeń gospodarczych, lokalnych
biznesmenów i ekspertów pochodzących z miast partnerskich Sosnowca pt.
„ENTER – obszary działalności gospodarczej i otoczenie biznesu”. Kolejne, IV
Europejskie Forum Licealistów zorganizowane zostanie tym razem we francuskim
mieście partnerskim Les Mureaux prawdopodobnie w czerwcu 2011 roku.

miejsca, zabytki, sławnych mieszkańców, imprezy i wydarzenia kulturalne. Po prezentacjach odbyła się dyskusja
o różnicach i podobieństwach pomiędzy miastami, a uczniowie zbierali pomysły na wspólne projekty możliwe
do zrealizowania w ramach współpracy miast partnerskich.

Promocja projektu
Informacje o projekcie publikowane były na stronie internetowej miasta, na której umieszczono szczegółowe relacje
z każdego dnia forum wraz z fotografiami. Również miasta partnerskie uczestniczące w projekcie zamieszczały informacje
o projekcie na swoich stronach internetowych. Urząd Miejski w Sosnowcu zaprosił do współpracy lokalne media, m.in. TVP
S.A. Katowice, Radio Katowice, Radio ESKA, „Gazetę Wyborczą”, „Dziennik Zachodni”, „Kuriera Miejskiego”, „Wiadomości
Zagłębia”. W mieście rozwieszono plakaty zawierające program imprez otwartych dla mieszkańców Sosnowca. Projekt
plakatu powstał w ramach konkursu plastycznego, w którym brali udział uczniowie sosnowieckich szkół.
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Gmina Sułkowice
Tytuł projektu

Sułkowice – Ronchamp – Cuveglio wspólnie w Unii Europejskiej

Okres realizacji projektu

04-07.07.2008

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej podstawowe wartości;
Dialog międzykulturowy; Jakość życia ludzi w Europie – zatrudnienie,
spójność społeczna i zrównoważony rozwój

Koordynator projektu

Piotr Pułka
Urząd Gminy w Sułkowicach

Dane kontaktowe

Rynek 1, 32-440 Sułkowice
Telefon: (12) 273 20 75
E-mail: burmistrz@sulkowice.pl

Adres strony internetowej

www.sulkowice.pl

Partnerzy projektu

Ville de Ronchamp (Francja), Comune di Cuveglio (Włochy)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Sułkowice, koszty projektu zostały zminimalizowane
przez wzgląd na zakwaterowanie zagranicznych gości w domach
mieszkańców Sułkowic

Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich zostało zorganizowane w ramach obchodów piątej rocznicy podpisania
umowy partnerskiej między Ronchamp a Sułkowicami. Projekt stał się również okazją do podpisania listu intencyjnego
dotyczącego nawiązania współpracy z włoską gminą Cuveglio.

Na ludowo
Wizyta 33 zagranicznych gości w Sułkowicach umożliwiła wymianę doświadczeń w zakresie działań podejmowanych
przez mieszkańców miast partnerskich na rzecz zachowania pamięci o kulturze ludowej oraz kultywowania tradycji.
Zorganizowano festyn, podczas którego swoje wyroby prezentowali lokalni rzemieślnicy, członkinie koła gospodyń
wiejskich oraz zespoły folklorystyczne gminy Sułkowice. Przedstawiciele miast partnerskich wzięli również udział
w wycieczce krajoznawczej śladami walk konfederatów barskich.

Budowanie nowych kontaktów i nowego partnerstwa
Gmina Sułkowice podczas trwającej 5 lat współpracy z francuską gminą Ronchamp nawiązała również kontakt z jej
dotychczasowym partnerem, włoskim Comune di Cuveglio. Spotkanie zorganizowane w 2008 roku stało się okazją
do zainicjowania formalnej współpracy z Włochami, której kontynuację stanowił zrealizowany w czerwcu 2010 roku
projekt Spotkanie mieszkańców Cuveglio – Ronchamp – Sułkowice z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.
Projekt prowadzony w 2010 roku miał na celu nie tylko wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji
samorządowej w krajach europejskich, ale również nawiązanie współpracy pomiędzy sportowcami gmin partnerskich.
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Mocne strony projektu
Komisja Europejska niejednokrotnie podkreśla zalety długotrwałej,
multilateralnej współpracy prowadzonej pomiędzy kilkoma
zaprzyjaźnionymi gminami. Tworzenie sieci miast partnerskich
na podstawie wypracowanych już kontaktów i przyjaźni między
mieszkańcami stanowi niezwykły kapitał na przyszłość.
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Gmina Środa Śląska
Tytuł projektu

Coraz bliżsi sobie w zjednoczonej Europie

Okres realizacji projektu

04-08.06.2009

Obszar tematyczny projektu

Jakość życia ludzi w Europie – zatrudnienie, spójność społeczna
i zrównoważony rozwój; Skutki polityk UE dla społeczeństw

Koordynator projektu

Anna Świercz
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej

Dane kontaktowe

pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon: (71) 396 07 35
E-mail: prg2@srodaslaska.pl

Adres strony internetowej

www.srodaslaska.pl

Partnerzy projektu

Gmina Saterland (Niemcy)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Środa Śląska

Środa Śląska oficjalnie współpracuje z niemiecką gminą Saterland od 2001 roku. Partnerstwo prowadzone jest na wielu
płaszczyznach – współpracy nauczycieli, wolontariuszy Czerwonego Krzyża i ochotniczej straży pożarnej, artystów,
biznesmenów oraz członkiń kół gospodyń wiejskich.

Promowanie partnerstwa miast
Spotkanie zorganizowane w 2009 roku miało na celu pogłębianie więzi między mieszkańcami Środy Śląskiej oraz
Saterland i podsumowanie dotychczasowej współpracy. Podczas spotkania przedstawicieli władz samorządowych
szczególną uwagę poświęcono omówieniu możliwości rozwijania aktywności obywatelskiej, jaką daje partnerstwo
miast. Wymiana doświadczeń miała służyć przede wszystkim dzieleniu się pomysłami na promocję i rozwój regionów.

Nowe kontakty – nowe inicjatywy
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz samorządów oraz organizacji pozarządowych. Podczas obchodów
Dni Środy Śląskiej trwających równolegle do wymiany wystąpił także zaprzyjaźniony zespół Schulzentrum Saterland.
Celem spotkań jest zachęcenie do działania mieszkańców miast partnerskich. Często podejmują oni nowe inicjatywy
lokalne właśnie na podstawie pomysłów powstałych podczas projektów. Przykładem jest działalność koła gospodyń
wiejskich, do którego powstania zachęciło mieszkańców Środy Śląskiej aktywnie działające w Saterland niemieckie koło
gospodyń wiejskich.
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Mocne strony
projektu
Współpraca partnerska między Środą Śląską
a Saterland została zainicjowana przez nauczycieli,
którzy w 1996 roku brali udział we wspólnym
seminarium w Krzyżowej. W latach 1996-1999
zorganizowano kilka wymian młodzieży, które
pogłębiły więzi między mieszkańcami obu gmin.
W 1999 roku przedstawiciele samorządów obu gmin
zainicjowali oficjalną współpracę, która trwa
do dziś. Jest to praktyczny przykład możliwości
wpływu obywateli na rozwój miasta.
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Urząd Gminy Zduńska Wola
Tytuł projektu

Spotkania mieszkańców miast partnerskich

Okres realizacji projektu

27.07-05.08.2009

Obszar tematyczny projektu

Dialog międzykulturowy; Zrównoważony rozwój;
Integracja społeczna poprzez sport

Koordynator projektu

Małgorzata Krajewska
Urząd Gminy Zduńska Wola

Dane kontaktowe

ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
Telefon: (43) 823 41 20
E-mail: sekretariat@ugzw.com.pl

Adres strony internetowej

www.ugzw.com.pl

Partnerzy projektu

Urząd Miasta Lőrinci (Węgry)

Źródło wkładu własnego

Budżet gminy Zduńska Wola

Współpraca Zduńskiej Woli z miastem Lőrinci na Węgrzech została nawiązana w 2007 roku. Węgierskie miasto miało
już bogate doświadczenie w realizacji wspólnych projektów z innymi miastami z Włoch i Austrii. Dlatego urzędnicy
węgierscy zachęcili samorządowców ze Zduńskiej Woli do złożenia wniosku o dotację w ramach Programu Europa
dla Obywateli, służąc radą i doświadczeniem.

Poszerzanie horyzontów młodych mieszkańców
Spotkanie stało się okazją do nawiązania kontaktów między 24-osobową grupą młodych ludzi z węgierskiego
miasta Lőrinci a 20-osobową grupą młodzieży ze Zduńskiej Woli. Uczniowie uczyli się nawzajem swoich tańców
ludowych, rozgrywali wspólne mecze piłki nożnej, razem gotowali, brali udział w warsztatach z zakresu rozwijania
przedsiębiorczości i wycieczkach krajoznawczych oraz zajęciach artystycznych i sportowych. Wymiana stworzyła
również możliwość doskonalenia języka angielskiego w praktyce.
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Mocne strony projektu
Warto podkreślić znaczenie projektu dla rozwoju młodzieży
z mniejszych miejscowości, takich jak na terenie gminy
Zduńska Wola. Projekt przyczynił się do wzmocnienia
w młodych ludziach poczucia, że możliwości nawiązywania
kontaktów z przedstawicielami innych krajów są w zasięgu
ręki i mogą się przerodzić w długotrwałą i bardzo ciekawą dla
obu stron współpracę. Komisja Europejska szczególnie docenia
inicjatywy angażujące do działania małe lokalne społeczności
poszukujące szans rozwoju.

62

Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
BENEFICJENCI DZIAŁANIA 2: AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W EUROPIE

Poznaj beneficjentów
Działania 2:
Aktywne społeczeństwo
obywatelskie w Europie

63

Ogólnopolska
Federacja Organizacji
Pozarządowych

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

64

72

Polska Fundacja
im. Roberta
Schumana

66

Instytut Spraw
Publicznych

74

76

70

68

Fundacja Instytut
Studiów Wschodnich

Fundacja Centrum
Edukacji Obywatelskiej

Wyższa Szkoła
Bankowa
w Poznaniu

64

Katalog Dobrych Praktyk polskich beneficjentów Programu Europa dla Obywateli (2007-2013)
BENEFICJENCI DZIAŁANIA 2: AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W EUROPIE

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Tytuł projektu

Europa dwadzieścia lat później – Międzynarodowy Zlot Klubów Europejskich

Okres realizacji projektu

sierpień 2009-lipiec 2010

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej podstawowe wartości; Dialog
międzykulturowy; Kształcenie incydentalne; Ponadnarodowość a wymiar
lokalny

Koordynator projektu

Rafał Dymek
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Dane kontaktowe

Aleje Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa
Telefon: (22) 621 21 61
E-mail: poczta@schuman.org.pl

Adres strony internetowej

www.schuman.org.pl

Partnerzy projektu

Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (Niemcy);
Instituto de Soluciones Europeas (Hiszpania)

Źródło wkładu własnego

Sponsorzy instytucjonalni fundacji, m.in. Fundacja im. Konrada Adenauera;
koszty podróży uczestników były tylko częściowo refundowane przez
fundację

Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest sześciokrotnym beneficjentem Programu Europa dla Obywateli.
Dwukrotnie uzyskała grant operacyjny w ramach Poddziałania 2.2. Wsparcie strukturalne dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego i czterokrotnie otrzymała dotacje na projekty realizowane w ramach
Poddziałania 2.3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Europa +/- 20
Jesienią 2009 roku Polska Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowała pięciodniowy Międzynarodowy Zlot Klubów
Europejskich współfinansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli. Do Warszawy została zaproszona młodzież
i nauczyciele z całej Europy (Bułgarii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch – łącznie 90 osób).
Uczestnicy mieli za zadanie jeszcze przed spotkaniem zgromadzić dostępne w ich kraju informacje i opinie dotyczące
przyczyn oraz konsekwencji upadku muru berlińskiego. Następnie podczas pięciodniowych warsztatów młodzież
prezentowała wyniki swoich badań rówieśnikom z innych krajów. Spotkanie stało się okazją do refleksji i dyskusji
na temat wpływu wydarzeń z 1989 i 1990 roku na współczesną Europę i świat. W ramach projektu przeprowadzono
warsztaty, prezentacje, grę symulacyjną oraz panele dyskusyjne. W małych grupach odbywały się warsztaty z zakresu
doskonalenia kompetencji interkulturowych oraz quiz.
Spotkanie zakończył happening „Nigdy więcej murów” zorganizowany 9 listopada 2009 roku w centrum Warszawy.
Organizatorzy wznieśli 8-metrową replikę muru berlińskiego, którą uczestnicy zlotu i przypadkowi przechodnie
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Mocne strony projektu
Dzięki projektowi Europa +/- 20 młodzież pochodząca z krajów położonych zarówno
na zachód, jak i wschód od istniejącej kiedyś żelaznej kurtyny otrzymała wyjątkową okazję
do wymiany opinii i doświadczeń na temat wydarzeń 1989/1990 roku. Refleksja nad
znaczeniem przemian ustrojowych i upadkiem muru berlińskiego dla współczesnej Europy
stanowi doskonałą lekcję historii. Winston Churchill powiedział: „Ci, którzy nie wyciągają
wniosków z historii, są skazani na powtarzanie jej błędów”. Taka refleksja jest szczególnie
potrzebna młodym ludziom, aby wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas Międzynarodowego
Zlotu wykorzystać w późniejszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

ozdabiali różnorodnymi napisami i rysunkami. Podczas happeningu młodzież odczytała wspólnie ustaloną treść
manifestu „Nigdy więcej murów”: „Mamy wspólną tożsamość, nasza przeszłość oparta jest nie tylko na okrutnych
wojnach, ale na wspólnym, pozytywnym dziedzictwie rewolucji 1989 roku. Pamiętamy o przeszłości i cierpieniach ludzi
w wyniku totalitaryzmów i terroru. Mamy świadomość mechanizmów i przyczyn dramatów w Europie. Uzbrojeni w te
doświadczenia nie dopuścimy do ich powtórzenia. Apelujemy o respektowanie praw człowieka i realne działania naszych
rządów w tej dziedzinie”. Następnie replika muru została przez młodzież zburzona.

Grant operacyjny
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego prowadząca działalność
o dużym wpływie na poziomie europejskim stała się również beneficjentem Poddziałania 2.2. Programu Europa dla
Obywateli i już dwukrotnie uzyskała dotację strukturalną na całoroczną działalność statutową. Realizując cele
i priorytety Programu Europa dla Obywateli, fundacja otrzymuje w postaci jednorazowego grantu dodatkowe
środki finansowe na pokrycie m.in. kosztów osobowych, czynszu i innych opłat eksploatacyjnych, a także kosztów
podróży i pobytu pracowników podczas zagranicznych delegacji. Grant operacyjny może być również wykorzystany
jako finansowy wkład własny do realizacji innych projektów. W roku 2010 fundacja uzyskała dotację strukturalną
w wysokości 90 000 euro i planuje realizację działań na łączną kwotę ponad 500 000 euro.
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Tytuł projektu

Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie
porównawczej. W kierunku europejskiego demos?

Okres realizacji projektu

sierpień 2009-lipiec 2010

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej podstawowe wartości;
Aktywne obywatelstwo europejskie; Wybory do Parlamentu Europejskiego;
Uczestnictwo kobiet w życiu publicznym

Koordynator projektu

Aleksander Fuksiewicz
Instytut Spraw Publicznych

Dane kontaktowe

ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa
Telefon: (22) 556 42 68
E-mail: isp@isp.org.pl

Adres strony internetowej

www.isp.org.pl

Partnerzy projektu

Centre for European Policy Studies (Belgia); PASOS the Policy Association
for an Open Society (Czechy)

Źródło wkładu własnego

Dofinansowanie Fundacji im. Friedricha Eberta

Instytut Spraw Publicznych jest dwukrotnym beneficjentem Poddziałania 2.1. Wsparcie strukturalne dla zespołów
ekspertów. Grant operacyjny zapewnia instytutowi stabilność finansową. Poszerza także działalność organizacji,
umożliwiając realizację autonomicznych projektów. Instytut Spraw Publicznych uczestniczy jako partner w wielu
innych projektach prowadzonych przez zagranicznych beneficjentów Programu Europa dla Obywateli. Na przełomie
2009 i 2010 roku koordynował realizację własnego projektu w ramach Poddziałania 2.3. Wsparcie dla projektów
inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Analiza przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego
Celem projektu było przygotowanie publikacji dotyczącej przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009
roku w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Monografia „Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009
roku w perspektywie porównawczej. W kierunku europejskiego demos?” została wydana w wersji polskiej i angielskiej.
Zawiera sześć rozdziałów odnoszących się do następujących aspektów wyborów do Parlamentu Europejskiego: ramy
prawne wyborów, kampania polityczna, populizm, rola mediów, rola organizacji pozarządowych i wymiar społeczny.
Autorzy opracowania koncentrują się na analizie przebiegu kampanii wyborczej w Polsce. W każdym z rozdziałów
zaprezentowano jednak krótkie podsumowanie sytuacji w innych państwach członkowskich.
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Mocne strony projektu
Projekt Instytutu Spraw Publicznych miał na celu zainicjowanie
debaty dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego,
w których bierze udział tylko co czwarty obywatel Polski, mimo
że prawo wybierania posłów do paneuropejskiej instytucji
jest jednym z podstawowych przejawów obywatelstwa
europejskiego. Zgodnie z celami Programu Europa dla Obywateli
położony został nacisk na upowszechnienie rezultatów badań,
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Promocja publikacji
Monografię zaprezentowano podczas zorganizowanej w rocznicę wyborów (7 czerwca 2010 roku) konferencji
„Parlament Europejski: rok po wyborach, rok przed polską prezydencją”. Na spotkaniu podjęto dyskusję na temat
dokonań Parlamentu w minionym roku i stojących przed nim wyzwań w związku z polską prezydencją. Pierwszy panel
dyskusyjny dotyczył współpracy polskiej administracji rządowej z Parlamentem Europejskim podczas sprawowania
przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. W drugim panelu skoncentrowano się na omówieniu
największych sukcesów i porażek Parlamentu Europejskiego w ciągu ostatniego roku z perspektywy Europy i Polski.
Publikacja będąca wynikiem realizowanego projektu została również zaprezentowana podczas dwóch seminariów
naukowych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego organizowanych w Pradze i Brukseli.
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Tytuł projektu

Europejskie spotkania szkolnych aktywistów

Okres realizacji projektu

sierpień 2009-lipiec 2010

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej podstawowe wartości; Aktywne
obywatelstwo europejskie; Dialog międzykulturowy; Kształcenie incydentalne

Koordynator projektu

Michał Tragarz
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dane kontaktowe

ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
Telefon: (22) 875 85 40
E-mail: ceo@ceo.org.pl

Adres strony internetowej

www.ceo.org.pl

Partnerzy projektu

Gemini o.s. (Czechy), Gimnazjum w Medzilaborcach (Słowacja),
Liceum im. Szymona Konarskiego z Wilna (Litwa)

Źródło wkładu własnego

Dotacja pokryła wszystkie koszty związane z realizacją projektu

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest wielokrotnym beneficjentem Programu Europa dla Obywateli
i ma bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach Działania 4: Aktywna pamięć europejska, jak również
Działania 2. Poddziałania 3. Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt realizowany na przełomie 2009 i 2010 roku zaangażował do działania na rzecz społeczności lokalnej aż 200
młodych liderów z Polski, Czech, Litwy i ze Słowacji.

Doskonalenie kompetencji liderskich
W ramach projektu zorganizowano dwa 3-dniowe warsztaty dla 100-osobowej grupy młodych aktywistów lokalnych.
Spotkania miały przygotować uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia samodzielnych
projektów na rzecz społeczności lokalnej. Program stanowił połączenie różnorodnych aktywnych metod realizacji
projektu grupowego – gry miejskiej, symulacji, burzy mózgów, pracy w grupie i w parach.
Oba wydarzenia zostały zorganizowane w przygranicznych miejscowościach, co pozwoliło znacznie obniżyć koszty
podróży uczestników zagranicznych. Pierwsze szkolenie odbyło się 4-6 marca 2010 roku w Cieszynie i wzięło w nim
udział 100 uczniów z Czech, Polski i ze Słowacji. Drugie szkolenie zorganizowano w Augustowie 18-20 marca 2010 roku
dla 100-osobowej grupy młodych Polaków i Litwinów.
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Mocne
strony projektu
Projekt Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej zgromadził
200 młodych liderów, którzy po 3-dniowym szkoleniu wrócili
do swoich społeczności lokalnych przygotowani do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć. Ponadto umożliwił młodzieży
nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z rówieśnikami
z innych krajów. Warto podkreślić interdyscyplinarny
i nowatorski charakter wykorzystanych w projekcie metod
pracy z młodzieżą, które niezwykle silnie oddziałują na młodych
liderów, motywując ich do dalszej aktywności.

Działania w przestrzeni miejskiej
Każdy z uczestników szkolenia został przydzielony do jednej z pięciu 20-osobowych grup tematycznych. Po przejściu
teoretycznego szkolenia z zakresu metod realizacji projektów każda grupa miała przeprowadzić diagnozę społeczną
miejscowości, w której młodzi przebywali podczas warsztatów. Badanie obejmowało takie zagadnienia jak „Ekologia
i infrastruktura”, „Kultura i historia”, „Czas wolny”, „Młodzi ludzie”, „Relacje przygraniczne”. Podczas całodniowej gry
miejskiej uczniowie spotykali się i przeprowadzali wywiady z mieszkańcami oraz pracownikami instytucji publicznych,
organizacji i przedsiębiorstw Cieszyna i Augustowa. Na bieżąco dokumentowali swoje działania, robiąc zdjęcia, filmy
i mapy. Ostatni dzień poświęcony został prezentacji i analizie wyników prac zespołowych.
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Tytuł projektu

Akademia partnerstwa

Okres realizacji projektu

01.08.2009-21.07.2010

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Wybory do Parlamentu Europejskiego;
Uczestnictwo kobiet w życiu publicznym; Jakość życia ludzi w Europie:
zatrudnienie, spójność społeczna i zrównoważony rozwój; Ponadnarodowość
a wymiar lokalny; Równy dostęp do Programu

Koordynator projektu

Anna Jarzębska
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Dane kontaktowe

ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
Telefon: (12) 430 24 65
E-mail: biuro@fpds.pl

Adres strony internetowej

www.fpds.pl

Partnerzy projektu

International Business Leaders Forum (Wielka Brytania),
Environmental Partnership for Sustainable Development (Czechy)

Źródło wkładu własnego

Dotacja Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie idei partnerstwa międzysektorowego poprzez realizację
różnorodnych projektów, inwestycji i przedsięwzięć. Na bazie wiedzy, materiałów i doświadczeń brytyjskiej organizacji
International Business Leaders Forum, wyspecjalizowanej we wdrażaniu idei partnerstwa w praktyce, opracowano
metodologię szkoleń, która będzie wykorzystywana w Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

Akademia partnerstwa
W ramach projektu zorganizowano dwa seminaria polsko-brytyjskie, w efekcie których opracowany został program
szkoleń w zakresie partnerstwa międzysektorowego. Metodologię szkolenia wykorzystano podczas I edycji
innowacyjnego kursu „Akademia Partnerstwa”, w którym wzięło udział 15 uczestników. Wiedzę i umiejętności uzyskane
podczas 3-miesięcznego treningu kursanci wykorzystali w praktyce, budując lokalne partnerstwa przy wsparciu
osobistego tutora oraz członków Krajowej Sieci Grup Partnerstwa.

Budowanie sieci grup partnerstwa
„Akademia Partnerstwa” stanowi unikatowe w skali Polski narzędzie upowszechniania wiedzy i doświadczeń Europy
Zachodniej w budowaniu partnerstwa międzysektorowego. Projekt posłużył również rozwijaniu współpracy między
członkami międzynarodowego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Środowiska na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(w jego skład wchodzą organizacje z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii). Inicjatywa ta jest częścią
europejskiego Partnership Resource Centre – centrum wiedzy i kompetencji w zakresie partnerstwa. W 2010 roku
prowadzona jest II edycja kursu.
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Mocne strony projektu
Akademia Partnerstwa jest innowacyjnym programem
szkoleniowym adresowanym przede wszystkim do pracowników
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Projekt
ma na celu doskonalenie umiejętności polskich aktywistów
w zakresie budowania szerszego poparcia społecznego
dla działań na rzecz dobra publicznego oraz kreowania
innowacyjnych rozwiązań dla przedsięwzięć gospodarczych,
publicznych i społecznych. Akademia Partnerstwa zachęca
do tworzenia sieci i korzystania z ich potencjału.
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Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Tytuł projektu

Komunikacja musi być dialogiem – rola organizacji pozarządowych w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

Okres realizacji projektu

09-11.09.2009

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Kształcenie incydentalne; Dialog
międzykulturowy; Ponadnarodowość a wymiar lokalny; Równy dostęp do Programu

Koordynator projektu

Paulina Brym
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Dane kontaktowe

ul. Solec 85, 00-382 Warszawa
Telefon: (22) 583 11 00
E-mail: forum@isw.org.pl

Adres strony internetowej

www.forum-ekonomiczne.pl

Partnerzy projektu

Media Diversity Institute (Wielka Brytania)

Źródło wkładu własnego

Środki własne fundacji

W ramach projektu zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych – cykl 9 paneli dyskusyjnych wokół ścieżki
tematycznej „Społeczeństwo obywatelskie” oraz debatę przy okrągłym stole „Komunikacja musi być dialogiem”. Te dwa
wydarzenia stanowiły integralną część XIX Forum Ekonomicznego.
W projekcie uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych z całej Europy
(m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Belgii, Mołdowy, Szwecji,
Finlandii, Norwegii), Azji Centralnej (z Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu) i USA.

W poszukiwaniu inspiracji
Celem przedsięwzięcia było: przekazywanie know-how między uczestnikami forum, identyfikacja kluczowych problemów
organizacji pozarządowych, poszukiwanie wzajemnych inspiracji, zbudowanie nieformalnej sieci partnerstw
oraz stworzenie miejsca regularnych spotkań ekspertów i reprezentantów organizacji pozarządowych. Udział
w konferencji umożliwił uczestnikom nawiązanie cennych kontaktów, które mogą stanowić podstawę do realizacji
w przyszłości wspólnych projektów na poziomie międzynarodowym.

Narzędzia komunikacyjne
Instytut Studiów Wschodnich na oficjalnej stronie forum: www.forum-ekonomiczne.pl uruchomił specjalną platformę
komunikacji dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Strona redagowana jest w trzech językach (angielskim,
rosyjskim, polskim).
Rezultatem konferencji stała się również publikacja podsumowująca przebieg XIX Forum Ekonomicznego,
w której jeden z rozdziałów w całości poświęcony został tematyce Forum Organizacji Pozarządowych.
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Mocne strony projektu
Warto podkreślić, że organizatorzy przedsięwzięcia zapewnili
projektowi widoczność za pośrednictwem różnorodnych środków
przekazu. Informacje o konferencji zostały opublikowane
na stronach internetowych Instytutu Studiów Wschodnich
oraz partnerów przedsięwzięcia. Medialny i prasowy patronat
nad konferencją objęły największe wydawnictwa, serwisy
internetowe, stacje telewizyjne i radiowe w Polsce (TVP, TVN,
Polsat, Polskie Radio, „Rzeczpospolita”, Onet.pl, Money.pl) oraz
liczne tytuły zagraniczne („Le Monde”, „Niezawisimaja Gazeta”,
„Lidove Noviny”, „The Guardian”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
„Forbes”, „Newsweek”, „Financial Times” i in.). Obrady XIX Forum
Ekonomicznego były relacjonowane przez blisko 400 dziennikarzy
z ponad 170 redakcji polskich i zagranicznych.
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Tytuł projektu

Civil Exchange Europe

Okres realizacji projektu

01.10.2009-30.09.2010

Obszar tematyczny projektu

Aktywne obywatelstwo europejskie; Partycypacja i demokracja w Europie;
Dialog międzykulturowy; Skutki polityki UE dla społeczeństw; Wartości
europejskie; Ponadnarodowość a wymiar lokalny

Koordynator projektu

Anna Mazgal
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dane kontaktowe

ul. Szpitalna 5/5 lok. 2, 00-031 Warszawa
Telefon: (22) 828 91 28
E-mail: ofop@ofop.engo.pl

Adres strony internetowej

www.ofop.eu

Partnerzy projektu

National Council of Voluntary Organizations (Wielka Brytania)

Źródło wkładu własnego

Środki własne fundacji

Projekt stanowił jeden z etapów powoływania do życia Europejskiej Sieci Federacji Krajowych (European Network of
National Associations, ENNA), której powstanie zostało zainicjowane w 2008 roku. Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych jest jednym z członków-założycieli tej nieformalnej struktury służącej wymianie doświadczeń,
formułowaniu wspólnych stanowisk i reprezentacji europejskiego społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej.

Spotkania robocze
W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania robocze z udziałem przedstawicieli organizacji z 14 krajów
europejskich (reprezentanci i reprezentantki organizacji parasolowych z Austrii, Cypru, Estonii, Irlandii Północnej,
Niemiec, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Szkocji, Słowenii i Węgier). Pierwsze spotkanie odbyło się
w Warszawie 26-28 listopada 2009 roku, a kolejne w Londynie 11-13 marca 2010 roku.
Zjazd założycielski w Warszawie miał na celu uformowanie sieci jako struktury z wewnętrznymi mechanizmami
funkcjonowania oraz planem działań zewnętrznych. Podczas sesji roboczych dyskutowano o uprzednio przygotowanych
propozycjach dokumentów konstytutywnych dla sieci, takich jak misja, wizja i cele, a także o strukturze formalnoprawnej, jaką miałaby przyjąć w przyszłości sieć. Dokumenty przygotowane podczas zjazdu w Warszawie zostały
formalnie zatwierdzone na londyńskim spotkaniu.
Pomiędzy spotkaniami trwała również praca nad dokumentami, stanowiskami i kwestiami interesującymi członków sieci
w kontekście projektu. Uruchomiona została strona internetowa sieci: www.enna-europe.org. Powstały także pierwsze
artykuły i publikacje w branżowych pismach i mediach sektorowych promujące projekt.
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Mocne strony projektu
Jednym z głównych celów Programu Europa dla Obywateli jest wspieranie tworzenia
trwałych sieci organizacji pozarządowych działających na poziomie europejskim. Komisja
Europejska, doceniając potencjał międzynarodowych partnerstw, promuje projekty
służące wymianie doświadczeń i prowadzące do aktywnej współpracy na poziomie
ponadnarodowym. Sieć ENNA jest długofalowym przedsięwzięciem, które
w dalszym ciągu funkcjonuje i rozwija się, doskonale odpowiadając założeniom Programu.

Pierwsze sukcesy
Dzięki spotkaniom zorganizowanym w ramach projektu członkom sieci udało się przedyskutować fundamentalne
aspekty funkcjonowania ENNA – misję, strukturę, sposób działania i agendę rzeczniczą. Partnerzy mieli ponadto okazję
do nawiązania bliższych kontaktów, jak również rozwinięcia sieci – liczba organizacji partnerskich wzrosła do 20
i wykracza już poza obszar Unii Europejskiej (reprezentowane są m.in. Turcja i Norwegia). Sieć ENNA w dalszym ciągu
się rozwija. Obecnie trwają prace nad formalną rejestracją tej parasolowej organizacji w Belgii.
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Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Tytuł projektu

Debata społeczna: Europejczycy – różni i równi

Okres realizacji projektu

01.08.2008-31.03.2009

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe; Aktywne
obywatelstwo europejskie: Partycypacja i demokracja w Europie;
Dialog międzykulturowy; Promowanie Europejskiego Roku Dialogu
Międzykulturowego

Koordynator projektu

Anna Gwoińska
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dane kontaktowe

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Telefon: (61) 655 32 29
E-mail: kancelaria@wsb.poznan.pl

Adres strony internetowej

www.wsb.poznan.pl

Partnerzy projektu

Centre National de la Recherche Scientifique (Francja)

Źródło wkładu własnego

Środki własne uczelni

Projekt miał na celu pobudzenie publicznej dyskusji na temat uwarunkowań i przyszłości dialogu międzykulturowego
w Polsce i Europie.

Europa multikulturalna
Zasadniczym elementem projektu była organizacja debaty poświęconej kwestiom interkulturowości w czasie
trwania Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Debata odbyła się 16 września 2008 roku w Poznaniu. Wśród
prelegentów znaleźli się m.in.: prof. Wioletta Miśkiewicz (reprezentantka Centre National de la Recherche Scientifique
z Francji), prof. Magdalena Środa i ks. Adam Boniecki. W spotkaniu wzięło udział 247 mieszkańców Poznania
i województwa wielkopolskiego. Projekt umożliwił dyskusję na temat traktatu reformującego UE (traktat lizboński)
i Karty Praw Podstawowych oraz możliwości zorganizowania w przyszłości kolejnych spotkań aktywizujących
i edukacyjnych.

Narzędzia komunikacji
Informacje o projekcie i jego rezultatach zamieszczone zostały na stronie internetowej oraz w publikacji
podsumowującej. Narzędzia komunikacyjne stworzone podczas trwania projektu są w dalszym ciągu
wykorzystywane przez wykładowców i pracowników uczelni.
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Mocne strony projektu
Projekt Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest kolejnym
przykładem przedsięwzięcia, które doskonale wpisuje się
w obchody Europejskiego Roku Tematycznego.
W tym wypadku projekt stanowił uzupełnienie działań
Krajowego Organu Koordynującego Europejski Rok Dialogu
Międzykulturowego w Polsce. Promowanie tematyki, która
przez Komisję Europejską traktowana jest priorytetowo,
zazwyczaj zapewnia wnioskodawcom dodatkowe punkty
w procesie oceniania zgłoszonych wniosków.
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Fundacja Ośrodka Karta
Tytuł projektu

Program historii mówionej na rzecz edukacji o ofiarach nazizmu i stalinizmu

Okres realizacji projektu

01.10.2008–30.09.2009

Obszar tematyczny projektu

Przyszłość Unii Europejskiej i jej wartości podstawowe; Dialog
międzykulturowy; Kształcenie incydentalne w zakresie aktywnego
obywatelstwa europejskiego; Równowaga pod względem płci; Solidarność
międzypokoleniowa

Koordynator projektu

Piotr Filipkowski
Ośrodek KARTA

Dane kontaktowe

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
Telefon: (22) 848 07 12
E-mail: ok@karta.org.pl

Adres strony internetowej

www.karta.org.pl

Partnerzy projektu

Dom Spotkań z Historią (Polska)

Źródło wkładu własnego

Wsparcie instytucji publicznej (Dom Spotkań z Historią)

Celem projektu było nagranie i opracowanie relacji świadków historii, którzy doświadczyli dwóch totalitaryzmów
– hitlerowskiego i stalinowskiego. Fundacja Ośrodka Karta zgromadziła 30 relacji audio i 10 wideo, z których stworzono
5 multimedialnych pakietów edukacyjnych.

Nagrania z konspektami lekcji
W skład pakietów wchodzą następujące materiały: „Represje sowieckie”, „Kreuz-Krzyż”, „Mauthausen-Gusen”, „Kobiety
wobec totalitaryzmu” oraz „Wrzesień 1939”. Każdy z nich stanowi montaż fragmentów relacji świadków historii (audio
lub wideo) oraz ikonografii i materiałów tekstowych. Do pakietów została dołączona pomoc dydaktyczna – konspekt
przykładowej lekcji historii, podczas której będzie wykorzystane nagranie.
Pakiety multimedialne zostały wyprodukowane w wersji dwujęzycznej. Trzy z nich („Kreuz-Krzyż”, „Wrzesień 1939”
„Mauthausen-Gusen”) zostały przetłumaczone na język niemiecki, dwa pozostałe („Represje sowieckie”, „Kobiety wobec
totalitaryzmu”) dostępne są także w wersji angielskiej. Nakład wyniósł łącznie 1000 sztuk – po 200 egzemplarzy każdego
pakietu.

Upowszechnianie rezultatów
Dystrybucją części nakładu zajęła się Fundacja Borussia – pakiety trafiły do szkół na Warmii i Mazurach oraz do
nauczycieli z Niemiec i Rosji. Pozostała część nakładu jest wykorzystywana w bieżącej pracy edukacyjnej Domu Spotkań
z Historią.
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Mocne strony
projektu
Warto podkreślić trwałość
produktu końcowego – 5 pakietów
multimedialnych. W ramach
projektu zgromadzono archiwum
indywidualnych historii ofiar nazizmu
i stalinizmu, które może posłużyć
przybliżaniu tragicznej historii Europy.
Przetłumaczenie zgromadzonych
materiałów na język angielski lub
niemiecki umożliwia upowszechnianie
rezultatów projektu również za granicą.
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Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Tytuł projektu

We are one

Okres realizacji projektu

01.10.2008–30.09.2009

Obszar tematyczny projektu

Wartości europejskie; Ponadnarodowość a wymiar lokalny

Koordynator projektu

Bruno Vastmans
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Dane kontaktowe

ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 444 25 57
E-mail: brunovas@wp.pl

Adres strony internetowej

www.weareone.org.pl

Partnerzy projektu

Zachor Foundation for Social Remembrance (Węgry); Filozofická Fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci (Czechy); Gymnazium Detva (Słowacja)

Źródło wkładu własnego

Wsparcie Joods Humanitair Fonds, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Fundacji Batorego

W ramach projektu organizowano międzynarodowe spotkania młodych ludzi w ich rodzinnych miejscowościach.
Uczestnicy wspólnie poszukiwali śladów żydowskiej tradycji i kultury. Ich relacje, zdjęcia, filmy zostały zgromadzone
na multimedialnej stronie projektu.

Tradycje żydowskie – wspólna historia
W projekcie uczestniczyły 20-osobowe grupy młodzieży z 5 krajów europejskich (Polska, Słowacja, Czechy, Węgry
i Ukraina). Cykl warsztatów został zainicjowany w Polsce (sierpień i listopad 2009 roku). Następnie młodzież spotkała się
na Węgrzech (wrzesień 2009), w Czechach (kwiecień 2010) i na Słowacji (wrzesień 2010). W trakcie wizyt młodzi ludzie
poznawali kulturę i tradycje żydowskie funkcjonujące w poszczególnych krajach. Po powrocie przygotowali prezentacje
dotyczące wielokulturowości ich krajów. Powstały wystawy, filmy, prezentacje Power Point, przedstawienia teatralne,
artykuły w prasie, quizy internetowe itp. Rezultaty młodzieżowych projektów można zobaczyć na wciąż aktualizowanej
stronie internetowej: www.weareone.org.pl.
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Mocne strony projektu
Wspólne odkrywanie podobnych miejsc zamieszkiwanych przez społeczność
żydowską w różnych krajach oraz poznawanie historii europejskich Żydów
pozwala uświadomić młodym ludziom, jak bardzo Europa jest różnorodna,
a jednocześnie – jak wiele podobieństw łączy Europejczyków. Rozwijanie
wśród młodych obywateli poczucia tożsamości europejskiej opartej
na wspólnej historii i kulturze stanowi jedno z głównych założeń Programu
Europa dla Obywateli.
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Towarzystwo im. Edyty Stein
Tytuł projektu

Obojętność boli

Okres realizacji projektu

01.10.2009-30.09.2010

Obszar tematyczny projektu

Wartości europejskie; Ponadnarodowość a wymiar lokalny;
Kształcenie incydentalne; Równy dostęp do Programu

Koordynator projektu

Paulina Poznańska
Towarzystwo im. Edyty Stein

Dane kontaktowe

ul. Nowowiejska 38, 50-315 Wrocław
Telefon: (71) 783 36 19
E-mail: biuro@edytastein.org.pl

Adres strony internetowej

www.edytastein.org.pl

Partnerzy projektu

Gedenkstaette Deutscher Wiederstand (Niemcy), Muzeum Historii Żydów
Polskich (Polska), Centrum Inicjatyw UNESCO (Polska), Anne Frank House
(Holandia), ISIS Berlin e.V. (Niemcy), Liberecka Obcanska Spolecnost (Czechy),
Youth Council of Presov Region (Słowacja), Mauthausen Memorial (Austria)

Źródło wkładu własnego

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Goethego w Warszawie,
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt miał upowszechnić historię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata pochodzących z Wrocławia. Jego
rezultatem jest wystawa ukazująca biografię wybranych osób, które mieszkały we Wrocławiu w czasie wojny lub
sprowadziły się do miasta po wojnie. Projekt realizowany jest we współpracy z wieloma europejskimi organizacjami.

„Wrocławianie, o których chcemy pamiętać”
Otwarta w czerwcu 2010 roku w Domu Edyty Stein we Wrocławiu wystawa „Wrocławianie, o których chcemy pamiętać”
ukazuje biografie Sprawiedliwych Wrocławian – ludzi, którzy w czasie wojny udowodnili, że w każdych warunkach
można pomagać słabszym i prześladowanym. Przedstawiane postacie różni prawie wszystko – narodowość, zawód,
przekonania. Łączy Wrocław – dla niektórych miasto, które opuścili, dla innych początek nowego życia po wojnie. Zawiły
historyczny kontekst powojennych przesiedleń jest wspólnym mianownikiem i tłem opisywanych wydarzeń. Wystawa
od sierpnia 2010 roku pokazywana jest również w innych miejscach w Polsce i za granicą.
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Mocne strony projektu
Projekt przynosi trwałe rezultaty, które dodatkowo są
Obojętność Boli

tłumaczone na inne języki i upowszechniane w różnych

scenariusze edukacyjne
o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata

państwach członkowskich UE. Zapewnienie tak wysokiej
widoczności wydarzeniu jest efektem m.in. zgromadzenia

Otwarcie wystawy 8 czerwca 2010 godz. 18.00
DOM EDYTY STEIN, Nowowiejska 38, Wrocław
Tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata
otrzymują osoby, które w czasie Zagłady bezinteresownie ratowały Żydów. To izraelskie odznaczenie
zostało dotychczas przyznane 23226 osobom z różnych krajów świata. Nie każdy z ratujących został
uhonorowany tytułem Sprawiedliwego. Czasem nie
zachowały się wystarczające dowody, czasem bohaterowie ci musieli zapłacić życiem za swoje działanie,
czasami po prostu nikt nie złożył wniosku do izraelskiego Instytutu Yad Vashem.
„Wrocławianie, o których chcemy pamiętać” to
właśnie Sprawiedliwi i Ratujący, osoby, które w czasie
wojny udowodniły, że w każdych warunkach można
pomagać słabszym i prześladowanym. Ich biograﬁe
związane są z Wrocławiem.
Wrocław jest miejscem szczególnym. Zmiana przynależności państwowej i wymiana mieszkańców
sprawiły, że dziedzictwo historyczne tego miasta jest
wyjątkowe. O tych, którzy ratowali Żydów we Wrocławiu nie przetrwały do dziś żadne wspomnienia.
Dzisiejsi „Wrocławscy Sprawiedliwi” pochodzą z wielu innych zakątków przedwojennej Polski.
Rodzina Jaworskich – wieloosobowa rodzina Jaworskich mieszkała w gospodarstwie we wsi Mielniczne (województwo lwowskie). W 1942 roku zwróciły się do nich o pomoc cztery osoby żydowskiego
pochodzenia…
Werner Krumme – wraz ze swoją żoną, Żydówką Ruth, pomagali w organizacji nielegalnej ucieczki
do Francji dwóch córek ich przyjaciół – żydowskiej
rodziny Lasker. Kiedy odprowadzali dziewczęta na
dworzec zostali zatrzymani przez gestapo…
Elfriede Wagenknecht – w latach 30 mieszkała
razem z mężem w Breslau, gdzie zarządzali fabryką
papieru. W 1943 spotkała Dorotheę Fauth, pochodzącą z żydowskiej rodziny, i jej dwóch synków…
Jarosława i Izydor Wołosiańscy – mieszkając
w Drohobyczu, gdzie 1/3 mieszkańców była żydowskiego pochodzenia, mieli wielu znajomych Żydów.
Izydor postanowił ratować ich przed śmiercią – i ratował, wszystkich, którzy przyszli do niego po pomoc…

Przedstawiane postaci różni prawie wszystko – narodowość, zawód, przekonania. Łączy Wrocław – dla
jednych miasto, które opuścili, dla innych początek
nowego życia po wojnie. Zawiły historyczny kontekst
powojennych przesiedleń jest wspólnym mianownikiem i tłem opisywanych wydarzeń.
…
Wystawa czynna w dniach 8.06 – 30.07.2010
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18.00,
DOM EDYTY STEIN, Nowowiejska 38, Wrocław.
Zapraszamy!

pokaźnej grupy partnerów z Polski i ze świata. Warto
podkreślić, że patronat honorowy nad wystawą objęli:

We wrześniu 2010 zapraszamy nauczycieli na kolejne warsztaty poświęcone Wrocławskim Sprawiedliwym. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod adresem: kasia.szajda@unescocentre.pl

Organizator:
Towarzystwo im. Edyty
Stein we Wrocławiu
Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów
Polskich, Warszawa
Miejsce Pamięci Milczący
Bohaterowie w Fundacji
Miejsce Pamięci Niemieckiego
Ruchu Oporu, Berlin
Centrum Inicjatyw UNESCO,
Wrocław
Projekt możliwy był dzięki
wsparciu:
Programu Unii Europejskiej
Europa dla Obywateli,
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej,
Instytutu Goethego
w Warszawie,
Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego

Władysław Bartoszewski (sekretarz stanu, pełnomocnik
Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego) oraz
Rafał Dutkiewicz (prezydent miasta Wrocławia).

Patronat medialny:
Gazeta Wyborcza
TVP Wrocław
Patronat honorowy:
Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu,
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu
Międzynarodowego,
Rafał Dutkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia

Edukacyjny aspekt przedsięwzięcia
Zgromadzone w toku realizacji projektu materiały dotyczące Sprawiedliwych wśród Narodów Świata posłużyły
dodatkowo opracowaniu w grupie międzynarodowych edukatorów pakietu materiałów dydaktycznych – publikacji
zawierającej zbiór scenariuszy zajęć i DVD. Scenariusze, bazujące na historiach konkretnych osób, zachęcają
nauczycieli do stosowania w trakcie zajęć różnorodnych metod pracy z zakresu edukacji nieformalnej. Konspekty
wykorzystywane są także przez edukatorów historycznych podczas szkoleń organizowanych przez Towarzystwo
im. Edyty Stein i inne organizacje.
Materiały dydaktyczne zostaną przetłumaczone na różne języki, a następnie będą dystrybuowane przez partnerów
projektu w Polsce i innych europejskich krajach.

