
NEWSLETTER 1 - KONKURSY I PROGRAMY NA PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

SZANSĄ NA INTERNACJONALIZACJĘ DZIAŁAŃ NGO

Szanowni Państwo,

Ponieważ wielu z Was zainteresowanych jest pozyskaniem środków finansowych umożliwiających

nowe projekty międzynarodowe, przedstawiamy informację nt. aktualnie dostępnych konkursów

przeznaczonych głównie dla NGOs. Pozwoliliśmy sobie wskazać Wam te, w których mamy największe

doświadczenie, sami korzystamy z nich jako beneficjenci STG ERB i z chęcią podpowiemy Wam jak

zacząć działania w ramach konsultacji naszego Biura Porad Współpracy Międzynarodowej.  

Załączamy też krótki wykaz możliwych źródeł dofinansowania dla waszych inicjatyw:

1) - Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

(EEA Grants) finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i

Funduszy Norweskich, podobnie jak nasz projekt ENGAGE!

2) - projekty Rady Państw Morza Bałtyckiego

3) - projekty Erasmus+, zwłaszcza tzw. partnerstwa na małą skalę  
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4) - nabór wniosków w programie „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV)

Dodatkowe informacje o programach które polecamy w realizacji przy współpracy z lokalnymi

jednostkami samorządu terytorialnego lub instytucji naukowej:

- program Interreg Europa Środkowa (Interreg CE 2021-2027)

- program Interreg Morza Bałtyckiego (Interreg BSR 2021-2027)

- program Interreg Polska-Rosja (Interreg PL-RU 2021-2027)

1. NAZWA PROGRAMU: Program Aktywni Obywatele 

Drugi konkurs tematyczny w ramach Programu

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

wystartował 25 stycznia o godzinie 12:00.

Termin składania wniosków minie w południe 25

marca 2022.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe,

które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują

projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach

1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów

partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

● stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;

● spółdzielnie socjalne;

● spółki non-profit;

● koła gospodyń wiejskich;

● kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość

samodzielnego zaciągania zobowiązań.               

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla

Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w

drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz

Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i

Funduszy Norweskich.
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Kwota przeznaczona na granty w drugim konkursie tematycznym wynosi 8 019 256 EUR (w tym

Fundusze EOG: 7 309 256 EUR i Fundusze Norweskie: 710 000 EUR). W podziale na poszczególne

obszary wsparcia jest to:               

● Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 1 805

281 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 805 281 EUR),

● Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu – kwota:

1 961 565 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 661 565 EUR i Fundusze Norweskie: 300 000 EUR),

● Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 2 887 580 EUR (z tego

Fundusze EOG: 2 477 580 EUR i Fundusze Norweskie: 410 000 EUR),

● Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z

obszarów 1-3) – kwota: 1 364 830 EUR (z tego Fundusze EOG: 1 364 830 EUR.                       

               

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Małe granty:

● minimalna kwota grantu: 6.000 EUR,

● maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR,

● czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy,

● wkład własny: nieobowiązkowy,

● dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),

● konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w

wybranym obszarze tematycznym,

● możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z

Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),

● możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5.060

EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

● minimalna kwota grantu: 23.001 EUR,

● maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR,

● czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy,

● wkład własny: nieobowiązkowy,

● dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku),

● wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia realizacji przynajmniej 3 projektów w

wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich pięciu lat (zrealizowanych i – w przypadku

projektów finansowanych z dotacji – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj.

25 stycznia 2022),
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● możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z

Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),

● możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do

18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Operator zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy konkursami oraz kolejnymi latami

realizacji Programu                                

Termin składania wniosków:

● od 25 stycznia 2022 od godz. 12.00 w południe do 25 marca 2022 do godziny 12.00 w południe

czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

● oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,

● oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

2. NAZWA PROGRAMU: Project Support Facility, PSF - projekty Rady Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach

Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility, PSF,

https://cbss.org/psf/latest-project-call/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów

rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem

rocznym w wysokości 330 tys. euro. Wnioski będzie można składać na specjalnym formularzu od 14 lutego

do 31 marca 2022 r. Przewidziany jest tylko jeden nabór.

Skrót z zasad ubiegania się o środki przedstawiono w następujący sposób:

● Projects must involve partners from at least three CBSS Member States including a lead partner; 

● The maximum amount of co-financing granted is 65 000 euros;

● The project proposals may be initiated by individuals, groups, organizations, institutions, associations

and companies in the CBSS Member states, as well as members of CBSS Expert Groups and CBSS

Networks; 

● The granted projects should have the potential to become a basis for a network, partnership or

cooperation model that would become viable beyond the duration of the project life itself.  

Edycja PSF 2022

PSF ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części

deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030 (na wskazanej stronie internetowej znajdują się

linki do ww. dokumentów). W 2022 r. finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na

przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów RPMB (bezpieczny i stabilny

region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące:
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- zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do

darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień, którego podstawą

jest dezinformacja, niewłaściwe zrozumienie lub brak dowodów naukowych dot. korzyści oraz zagrożeń zw. ze

szczepieniami i innymi środkami zapobiegania chorobom; promocji współpracy, która wspiera szeroko pojęte

bezpieczeństwo społeczne, zwiększa odporność i redukuje podatność na zagrożenia. Mowa jest tutaj o

zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi i wywołanymi przez człowieka, jak

również przestępczością przeciwko ludziom, w tym dzieciom i młodzieży;

- wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”),

m.in. poprzez pomoc i zachęcanie ludzi, w tym młodych, do tworzenia własnych „zielonych” biznesów.

Dodatkowym atutem będzie wymiana wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy państwami RMB; redukcji ilości

odpadów i promocji zrównoważonej konsumpcji;

- innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dot. udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu

regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym; wzmacniania dumy i uznania dla wspólnego dziedzictwa i

tożsamości, współpracy regionalnej i międzynarodowej, oraz przeciwdziałania sytuacjom, w których szczególnie

dzieci i młodzi ludzie są angażowani w działalność izolacjonistyczną, szowinistyczną czy przestępczą; współpracy

pomiędzy aktorami lokalnymi, władzami oraz instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia badań

na tematy ekonomiczne, związane ze środowiskiem naturalnym i społeczne dotyczące regionu.

Więcej informacji znajduje się na podanej powyżej stronie internetowej.

Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu na:

https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB (Jekaterina Popova,

psf@cbss.org).

3. NAZWA PROGRAMU: Partnerstwa na małą skalę – program Erasmus+

Partnerstwa na małą skalę mają na celu rozszerzenie dostępu do programu na małe podmioty i osoby, do których

trudno jest dotrzeć pod względem edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego,

młodzieży i sportu.

Dzięki niższym kwotom dotacji przyznawanych organizacjom, krótszemu czasowi ich trwania i prostszym

wymogom administracyjnym w porównaniu z partnerstwami współpracy, akcja ta ma na celu dotarcie do

organizacji oddolnych i mniej doświadczonych i nowych uczestników programu, zmniejszając przeszkody w

uczestnictwie w programie dla organizacji o mniejszych zdolnościach organizacyjnych.

Akcja ta będzie również miała na celu wspieranie elastycznych form – łączenia działań o charakterze

transnarodowym i krajowym, choć w wymiarze europejskim – co pozwoli organizacjom na dysponowanie

większymi środkami w celu dotarcia do osób o mniejszych szansach. Partnerstwa na małą skalę mogą również

przyczyniać się do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych oraz do wspierania synergii w ramach polityki

lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także pomiędzy nimi.

Cele akcji

• Przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na

niewielką skalę. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania

współpracy na szczeblu europejskim.
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• Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach

• Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny

Co więcej, główne cele partnerstw współpracy mają także zastosowanie do partnerstw na małą skalę,

proporcjonalnie do zakresu i wielkości każdego projektu:

• podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty, które

w sposób naturalny nie prz budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych

i międzysektorowych;

• sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu;

• umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących

do poprawy odpowiadającej sytuacji każdej organizacji.

Kryteria kwalifikowalności

Jakie kryteria należy spełnić, aby złożyć wniosek o partnerstwo na małą skalę? Partnerstwa na małą skalę muszą

spełniać następujące kryteria, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+

należą do pojedynczego sektora;

Kto może złożyć wniosek?

Kto może złożyć wniosek? Wnioskodawcą może być każda organizacja uczestnicząca ustanowiona w kraju

programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Jakiego rodzaju organizacje kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie?

W partnerstwie na małą skalę mogą uczestniczyć wszelkie organizacje publiczne lub prywatne[1]

ustanowione w kraju programu (zob. podrozdział „Kraje uprawnione” w części A przewodnika).

Niezależnie od dziedziny będącej przedmiotem oddziaływania projektu partnerstwa na małą skalę są

otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży,

sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność

o charakterze przekrojowym w różnych dziedzinach (np.organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki

zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe,

ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe).

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach na małą skalę powinni

uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych

doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej.

Liczba i profil organizacji uczestniczących:

Partnerstwo na małą skalę ma wymiar ponadnarodowy i obejmuje co najmniej dwie organizacje

pochodzące z dwóch różnych krajów programu.

Nie ustalono maksymalnej liczby organizacji uczestniczących w jednym partnerstwie.

W momencie składania wniosku o dofinansowanie należy wskazać wszystkie organizacje uczestniczące

Uwzględnione priorytety:

Aby partnerstwo na małą skalę mogło ubiegać się o finansowanie, musi dotyczyć:

• co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego
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lub

• co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i

sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania.

W przypadku projektów w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego edukacji szkolnej, kształcenia

dorosłych i młodzieży zarządzanych przez agencje narodowe programu Erasmus+ na poziomie

zdecentralizowanym, agencje narodowe mogą, spośród tych priorytetów, koncentrować się w większym stopniu

na tych szczególnie istotnych w kontekście ich uwarunkowań krajowych (zwanych „Priorytety europejskie

w kontekście krajowym”). Agencje narodowe muszą należycie informować potencjalnych wnioskodawców

poprzez swoje oficjalne strony internetowe.

Wszystkie działania w ramach partnerstw na małą skalę muszą odbywać się w krajach będących

siedzibami organizacji uczestniczących w projekcie.

Ponadto, o ile jest to należycie uzasadnione w odniesieniu do celów lub realizacji projektu, działania

mogą mieć miejsce również w siedzibach instytucji Unii Europejskiej[2], nawet jeśli w projekcie nie ma

uczestniczących organizacji z kraju, w którym ma siedzibę instytucja UE

Czas trwania projektu:

od 6 do 24 miesięcy

Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celów projektu i

rodzaju działań zaplanowanych na okres realizacji projektu.

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą agencji narodowej lub agencji

wykonawczej, czas trwania partnerstwa na małą skalę może zostać przedłużony.

W takim przypadku całkowita kwota dofinansowania nie ulegnie zmianie

Kiedy należy złożyć wniosek?

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinach kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej,

edukacji dorosłych i młodzieży zgłoszone przez dowolną organizację z tych dziedzin:

• wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do:  23 marca 2022 lub  4 października 2022

Opracowanie projektu

Projekt partnerstwa na małą skalę obejmuje cztery etapy rozpoczynające się jeszcze przed wyborem

projektu do finansowania: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych.

Organizacje uczestniczące i uczestnicy zaangażowani w działania powinni odgrywać aktywną rolę na

wszystkich tych etapach, zwiększając w ten sposób swoje doświadczenie w zakresie nauki.

• Planowanie (określenie potrzeb, celów, efektów projektu i efektów uczenia się, form działalności,

harmonogramów itp.)

• przygotowanie (planowanie działań, sporządzanie programu prac, ustalenia praktyczne, potwierdzenie

grupy docelowej lub grup docelowych planowanych działań, dojście do porozumienia z partnerami itp.);

• realizacja działań;

• Działania następcze (ocena działań i ich wpływu na różnych poziomach,

udostępnianie i wykorzystanie rezultatów projektu)

W przypadku partnerstw na małą skalę w dziedzinie sportu zaleca się, aby we wnioskach uwzględnić co

najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.

Aspekty horyzontalne, które należy uwzględnić przy opracowywaniu projektu:

Poza spełnieniem oficjalnych kryteriów i określeniem stałych ustaleń dotyczących współpracy ze

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z
Funduszy EOG.



wszystkimi partnerami projektu, następujące elementy mogą przyczynić się do zwiększenia wpływu i

jakościowej realizacji partnerstw współpracy.

Wnioskodawców zachęca się, aby przy opracowywaniu projektów partnerstw na małą skalę brali pod

uwagę te możliwości i kierunki.

Zrównoważenie środowiskowe

Projekty należy opracowywać w sposób przyjazny środowisku, a wszystkie jego aspekty powinny

uwzględniać ekologiczne praktyki. Przy opracowywaniu projektu organizacje i uczestnicy powinni

przyjmować przyjazne środowisku podejście, zachęcając wszystkie strony zaangażowane w projekt do

omawiania kwestii związanych ze środowiskiem i uczenia się o nich. Podejście to powinno

odzwierciedlać działania, które można podjąć na różnych szczeblach, i stanowić wsparcie dla

organizacji i uczestników w szukaniu alternatywnych, bardziej ekologicznych sposobów realizowania

działań w ramach projektu

Włączenie i różnorodność

Celem programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia i

sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Aby wdrażać te zasady, opracowano strategię na rzecz

włączenia społecznego i różnorodności w celu wspierania skuteczniejszych działań informacyjnych dla

uczestników z różnych środowisk, szczególnie tych o mniejszych szansach, którzy mierzą się z

trudnościami związanymi z uczestnictwem w projektach europejskich. Organizacje powinny w ramach

projektów opracowywać łatwo dostępne i włączające działania, uwzględniając opinie uczestników o

mniejszych szansach i angażując je w podejmowanie decyzji przez cały proces.

Wymiar cyfrowy

Współpraca wirtualna i eksperymentowanie z wirtualnymi możliwościami uczenia się i kształcenia

mieszanego stanowią podstawę udanych partnerstw na małą skalę. W szczególności gorąco zachęca

się uczestników projektów w dziedzinie edukacji szkolnej i edukacji dorosłych, aby korzystali z platform:

eTwinning, School Education Gateway i EPALE i współpracowali przed rozpoczęciem, podczas

realizacji i po zakończeniu działań w ramach projektu. Mocno zachęca się, aby w projektach w

dziedzinie młodzieży wykorzystywano Europejski Portal Młodzieżowy i platformę strategii UE na rzecz

młodzieży w celu umożliwienia współpracy przed rozpoczęciem działań w ramach projektu, w ich trakcie

oraz po ich zakończeniu

4. NAZWA PROGRAMU: program „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV)

Celem programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” jest ochrona i promowanie praw i wartości

zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Program wspiera przede

wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na poziomie lokalnym, regionalnym,

krajowym i międzynarodowym.

Ma na celu budowanie otwartych, opartych na prawach, demokratycznych, równych i integracyjnych

społeczeństw opartych na praworządności. Obejmuje to dynamiczne i mające silną pozycję
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społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i

społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze

wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości.

Program obejmuje cztery obszary tematyczne:

Równość, prawa i równość płci – ochrona praw, zakaz dyskryminacji, równouprawnienie (w tym płci)

oraz większe uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją

Zaangażowanie i udział obywateli – wspieranie udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii,

wymiany między obywatelami różnych państw członkowskich oraz propagowanie wiedzy o wspólnej

europejskiej historii Daphne – zwalczanie przemocy, w tym ze względu na płeć

Wartości Unii – ochrona i propagowanie unijnych wartości

Programy „Sprawiedliwość” i „Obywatele, równość, prawa i wartości” wspólnie tworzą Fundusz

„Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”.

W programie CERV wnioskodawcy mogą skorzystać z wolontariatu, aby pokryć swoje 10%

dofinansowania.

Ogłoszenia naborów w jęz. angielskim: https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/728082/en otwiera się

w nowej karcie oraz bieżące i planowane zaproszenia do składania wniosków w ramach programu

„Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Ogłoszone zaproszenia do składania wniosków

1. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania budowania zdolności i podnoszenia

świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie

strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw

podstawowych

Budżet: 2 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 24 lutego 2022 r.

Po raz pierwszy Komisja udostępnia 2 mln euro na projekty dotyczące Karty UE i strategicznych sporów

sądowych. Konkretne cele to organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe instytucje praw

człowieka, organy ds. równości i instytucje rzecznika praw obywatelskich.

Proklamowana 20 lat temu i prawnie wiążąca do 2009 r. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

(„Karta”) stanowiła milowy krok na drodze do integracji europejskiej. Potwierdziła, że UE opiera się na

prawach podstawowych, demokracji i praworządności. W Karcie zapisano prawa podstawowe, z których

powinni korzystać wszyscy w UE. Jednak potencjał Karty nie jest w pełni wykorzystywany, a poziom

świadomości pozostaje niski.

Jak podkreślono w strategii Karty UEotwiera się w nowej karcie, posiadacze praw muszą być świadomi

swoich praw i potrzebują pomocy w uzyskaniu skutecznej ochrony sądowej w przypadku naruszenia ich

praw podstawowych. Strategiczni uczestnicy postępowania mają kluczowe znaczenie dla promowania i

ochrony praw wynikających z Karty i potrzebują wsparcia w celu wzmocnienia ich zdolności i
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specjalistycznej wiedzy na temat Karty oraz sposobów opracowania strategicznego podejścia do spraw.

W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma wsparcie i pomoc dla ofiar udzielane przez organizacje

społeczeństwa obywatelskiego, krajowe instytucje praw człowieka i organy ds. równości.

Zaproszenie ma dwa priorytety:

1. Budowanie zdolności i podnoszenie świadomości na temat Karty praw podstawowych Unii

Europejskiej – przyczynianie się do skutecznego i spójnego stosowania Karty praw podstawowych Unii

Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), zgodnie ze strategią na rzecz wzmocnienia stosowania Karty w UE i

promowania kultury praw podstawowych w państwach członkowskich.

2. Działania dotyczące strategicznych sporów sądowych – zwiększenie wiedzy i zdolności praktyków,

prawników praktyków, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych organów zajmujących

się prawami człowieka do skutecznego angażowania się w praktyki sądowe na szczeblu krajowym i

europejskim oraz do poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania praw wynikających

z prawa UE, w tym Karty, poprzez szkolenia, wymianę wiedzy i wymianę dobrych praktyk.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wspierane są następujące inicjatywy

polityczne UE:

Europejski plan działania na rzecz demokracji

— Sprawozdanie na temat praworządności

Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE

2. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu promowania i ochrony wartości

Unii

Budżet: 51 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 29 marca 2022 r.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury wartości

opartej na praworządności, demokracji i prawach podstawowych i są kluczowymi partnerami również

dla państw członkowskich, jeśli chodzi o wspieranie ich w ich wysiłkach na rzecz propagowania i

ochrony praw podstawowych, demokracji i praworządności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego

muszą być w stanie pracować w środowisku wspierającym, aby mogły skutecznie realizować swoją

misję.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących promowania i ochrony wartości unijnych będzie

właśnie wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym w realizacji ich

kluczowych działań na rzecz naszej Unii wartości.

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest wybór i wsparcie ograniczonej liczby

niezależnych pośredników w największej liczbie państw członkowskich, którzy:

1. budowanie zdolności wielu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu

lokalnym, regionalnym lub krajowym,

2. zapewnienie im wsparcia finansowego (dotacja kaskadowa).
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Priorytety niniejszego zaproszenia są następujące:

· podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa

obywatelskiego;

· wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;

· przyczynianie się do tworzenia wartości demokratycznych, w tym poprzez wspieranie dialogu,

przejrzystości i dobrych rządów, w tym w przypadkach kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa

obywatelskiego.

Wnioski muszą przewidywać wsparcie finansowe dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, które promują i chronią podstawowe prawa

i wartości UE oraz prowadzą działania w dziedzinach objętych programem. Wnioski powinny opierać

się na dogłębnej ocenie sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w objętych nim krajach),

wyzwaniach, przed którymi stoją, i ich potrzebach.

3. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących zaangażowania i uczestnictwa obywateli

Budżet: 17 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 10 lutego 2022 r.

Szukają Państwo wsparcia finansowego dla projektów dotyczących uczestnictwa obywateli? Komisja

udostępnia 17 mln euro na projekty partnerstw transnarodowych i sieci bezpośrednio angażujących

obywateli. Celem tych projektów jest zgromadzenie osób z różnych środowisk w działaniach

bezpośrednio związanych z polityką UE, co daje im możliwość aktywnego udziału w kształtowaniu

polityki UE.

Pięć tematów priorytetowych tegorocznego zaproszenia do składania wniosków:

1.    wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i prawa obywateli UE;

2. zbadanie, w jaki sposób kryzys związany z COVID-19 wpłynął na demokratyczną debatę i

korzystanie z praw podstawowych;

3. innowacyjne demokratyczne podejścia i narzędzia pomagające obywatelom w wysłuchaniu ich

opinii;

4. przeciwdziałanie dezinformacji i innym formom ingerencji w demokratyczną debatę oraz

promowanie umiejętności korzystania z mediów;

5. angażowanie obywateli i społeczności w dyskusje i działania związane ze zmianą klimatu i

środowiskiem;

4. Zaproszenia do składania wniosków dotyczących partnerstwa miast i sieci miast

Budżet: 11 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 24 marca 2022 r.

Czy chcieliby Państwo opracować projekt partnerstwa miast lub sieć miast w kontekście UE? Komisja

udostępnia 11 mln EUR na projekty transnarodowe promujące wymianę między obywatelami z gmin

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z
Funduszy EOG.



różnych krajów. Dzięki tym projektom obywatele będą mogli poszerzać swoją perspektywę i rozwijać

poczucie przynależności i tożsamości europejskiej. Jednocześnie projekty te będą sprzyjać aktywnej

współpracy i wymianie między gminami.

Dwie kategorie projektów:

1. Zorientowane na obywateli projekty partnerstwa miast na małą skalę będą okazją do odkrycia

różnorodności kulturowej Unii Europejskiej i uświadomienia obywatelom, że wartości europejskie i

dziedzictwo kulturowe stanowią podstawę wspólnej przyszłości. W tym roku szczególny nacisk kładzie

się na:

a.    Bogactwo środowiska kulturowego i językowego w Europie;

b.    Wzmocnienie procesu integracji europejskiej poprzez solidarność;

c.    Debata na temat przyszłości Europy;

d.    Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.

2. Większe sieci miast pogłębią i zintensyfikują współpracę między gminami a ich obywatelami w

perspektywie długoterminowej oraz rozwiną bardziej tematyczne i związane z polityką działania.

Szczególny nacisk kładzie się na:

a.    Wzmocnienie europejskiego i demokratycznego wymiaru procesu decyzyjnego UE;

b. Wspieranie wolnych i uczciwych wyborów w Europie, w szczególności w związku z wyborami

europejskimi w 2024 r.;

c.    Promowanie debaty na temat przyszłości Europy;

d.    Refleksja nad wpływem pandemii COVID-19 na społeczności lokalne.

5. Zaproszenie do składania wniosków dotyczących pamięci o przeszłości Europy

Budżet: 8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 24 marca 2022 r.

Dzięki 8 mln euro Komisja Europejska będzie wspierać projekty upamiętniające wydarzenia opisujące

współczesną historię Europy, w tym przyczyny i konsekwencje reżimów autorytarnych i totalitarnych, a

także podnoszące świadomość Europejczyków na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa i

wartości.

Dwa priorytety:

1. Upamiętnienie zbrodni popełnionych w reżimach totalitarnych, w szczególności Holokaustu, oraz

prowadzenie badań i edukacji w tym zakresie

Pamięć o Holokauście, badania naukowe i edukacja będą jednymi z priorytetów zaproszenia do

składania wniosków. Projekty w ramach tego priorytetu powinny:

● rozważyły europejski i transnarodowy wymiar Holokaustu, jego pierwotne przyczyny i

konsekwencje oraz konsekwencje dla dzisiejszych wydarzeń;
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● lub rozważyć przekształcenie badań, miejsc pamięci i zeznań ofiar Holokaustu w praktyczne

narzędzia edukacyjne dla wszystkich grup społecznych, w szczególności środowisk

opiniotwórczych, takich jak decydenci polityczni, urzędnicy państwowi i przywódcy społeczni;

● lub zwrócić szczególną uwagę na rozwiązanie problemu negowania i zniekształcania

Holokaustu, zarówno w internecie, jak i poza nim.

Podczas realizacji projektów należy uwzględnić unijne ramy strategiczne dotyczące równouprawnienia,

włączenia społecznego i udziału Romów otwiera się w nowej karcie oraz strategię UE w zakresie

zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021–2030)otwiera się w nowej karcie.

2.    Opor, przemiany demokratyczne i konsolidacja demokratyczna w UE

Projekty w ramach tego priorytetu powinny:

● analizować i podkreślać opozycję lub zorganizowaną opozycję;

● lub uwypuklić przemiany demokratyczne, w tym próby zapewnienia sprawiedliwości ofiarom;

● lub skupić się na tym, w jaki sposób przystąpienie do UE wpłynęło na demokratyczne standardy

i praktyki nowych demokracji w całym procesie akcesyjnym.

6. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania równości oraz walki z rasizmem, ksenofobią

i dyskryminacją

Budżet: 12,2 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 24 lutego 2022 r.

Link do zaproszenia do składania wniosków: kliknij tutaj otwiera się w nowej karcie

Czy szukają Państwo środków unijnych na projekty dotyczące walki z nietolerancją, rasizmem,

ksenofobią i dyskryminacją?

W ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) Komisja Europejska udostępnia

12 mln euro na projekty zwalczające wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Na 2022 r. przewidziano pięć priorytetów:

1. Zwalczanie nietolerancji, rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji, mowy nienawiści i przestępstw z

nienawiści;

2.    Promowanie zarządzania różnorodnością i włączenia społecznego w miejscu pracy;

3.    Zwalczanie dyskryminacji osób LGBTIQ;

4.    Zapobieganie mowie nienawiści w internecie, zgłaszanie i zwalczanie jej;

5. Ograniczone do organów publicznych w celu poprawy reakcji na dyskryminację, rasizm i

ksenofobię.

7. Zaproszenie do składania wniosków w celu promowania równości płci
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Budżet: 6,8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 16 marca 2022 r.

Komisja Europejska udostępnia 6,8 mln EUR na promowanie pełnego korzystania przez kobiety z praw,

wolności od stereotypów dotyczących płci, równości płci, w tym równowagi między życiem zawodowym

a prywatnym, wzmocnienia pozycji kobiet i uwzględniania aspektu płci.

Zaproszenie do składania wniosków na 2022 r. dotyczące równouprawnienia płci koncentruje się na

dwóch priorytetach:

1. Równy udział i reprezentacja kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i

gospodarczych (na wszystkich szczeblach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym)

2. Zwalczanie stereotypów związanych z płcią, w tym ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, a

także w reklamach i mediach

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków wspiera strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata

2020–2025.otwiera się w nowej karcie

8. Zaproszenie do składania wniosków w celu zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy

wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk

Budżet: 30,5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 12 kwietnia 2022 r.

Budżet w wysokości 30,5 mln EUR jest dostępny na wsparcie projektów dotyczących zapobiegania

przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk!

Pięć priorytetów na 2022 r.:

1. Szeroko zakrojone i długoterminowe działania transnarodowe mające na celu zwalczanie przemocy

uwarunkowanej płcią, w szczególności przemocy domowej, szkodliwych praktyk, przemocy i

molestowania w świecie pracy oraz przezwyciężanie stereotypów związanych z płcią;

2. Zwalczanie i zapobieganie przemocy związanej ze szkodliwymi praktykami, takimi jak okaleczanie

żeńskich narządów płciowych i przymusowa sterylizacja, wczesne i przymusowe małżeństwa oraz inne

szkodliwe praktyki wobec kobiet i dziewcząt;

3. Podstawowe zapobieganie przemocy ze względu na płeć, w szczególności zmieniające się normy i

zachowania społeczne, w celu położenia kresu tolerancji dla wszystkich form przemocy ze względu na

płeć;

4.    Wspieranie i usprawnianie gromadzenia krajowych danych na temat przemocy wobec dzieci,

5. Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie i wspieranie dzieci będących ofiarami

przemocy poprzez wzmocnienie systemów ochrony dzieci na szczeblu krajowym i lokalnym.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie następujących strategii politycznych

UE:

· Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci otwiera się w nowej karcie;

· Strategia UE na rzecz praw dziecka otwiera się w nowej karcie;

· Strategia UE w zakresie praw ofiar otwiera się w nowej karcie.
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9. Zaproszenie do składania wniosków w celu ochrony i promowania praw dziecka

Budżet: 3 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 18 maja 2022 r.

Czy szukasz środków unijnych na projekty promujące prawa dziecka? Za pośrednictwem programu

CERV Komisja Europejska wspiera projekty przyczyniające się do realizacji strategii UE na rzecz praw

dziecka otwiera się w nowej karcie. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków koncentruje się w

szczególności na realizacji pierwszego obszaru tematycznego strategii: udział dzieci w życiu

politycznym i demokratycznym.

10. Zaproszenie do składania wniosków ograniczone do krajowych punktów kontaktowych ds. Romów

Budżet: 1,9 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 3 marca 2022 r.

Celem niniejszego zaproszenia jest wspieranie wdrażania unijnych ram strategicznych dotyczących

równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów Otwiera się w nowej karcie w państwach

członkowskich. W związku z tym celem niniejszego zaproszenia jest również przyspieszenie rozwoju

instytucjonalnego i zdolności krajowych punktów kontaktowych ds. równouprawnienia, włączenia

społecznego i udziału Romów w ich roli polegającej na ułatwianiu krajowych procesów konsultacji, w

szczególności poprzez reformę i wzmocnienie ich istniejących krajowych platform na rzecz Romów.

Program Sprawiedliwość

1. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania wspierające współpracę sądową w

sprawach cywilnych i karnych

Budżet: 5,5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 16 marca 2022 r.

Nie należy zaprzepaścić finansowania projektów UE mających na celu promowanie stosowania

unijnego prawa cywilnego, handlowego i karnego.

2. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia transnarodowych

projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo

karne lub prawa podstawowe

Budżet: 5 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 22 marca 2022 r.

Czy wiedzą Państwo, że międzynarodowe szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości jest wspierane z

funduszy UE? W ramach programu „Sprawiedliwość” możesz ubiegać się o finansowanie swoich

projektów w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.
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3. Zaproszenie do składania wniosków o dotacje na działania w celu wsparcia krajowych lub

transnarodowych projektów w dziedzinie e-sprawiedliwości

Budżet: 2,8 mln EUR

Termin składania wniosków o finansowanie: 15 marca 2022 r.

Czy szukają Państwo unijnych środków finansowych na projekty, które mają stać się częścią

europejskiego obszaru e-sprawiedliwości?

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia jest ułatwienie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu

do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich, w tym za pomocą środków elektronicznych

(e-sprawiedliwość), poprzez promowanie skutecznych postępowań cywilnych i karnych.

Główne tematy i priorytety to:

● Przyczynianie się do realizacji celów komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie cyfryzacji

wymiaru sprawiedliwości w UE oraz strategii i planu działania Rady dotyczącego europejskiej

e-sprawiedliwości na lata 2019–2023 poprzez wspieranie realizacji projektów w zakresie

e-sprawiedliwości na szczeblu europejskim i krajowym;

● Wspieranie projektów mających na celu dołączenie do istniejących lub trwających projektów z

zakresu e-sprawiedliwości lub ich wzmocnienie;

● Wspieranie opracowywania konkretnych przypadków użycia opartych na sztucznej inteligencji i

technologii rozproszonego rejestru w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Działania projektowe w ramach niniejszego zaproszenia mogą obejmować:

● Prace analityczne, koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze;

● Opracowywanie oprogramowania informatycznego, zapewnianie jakości i powiązane środki

pomocnicze niezbędne do ustanowienia systemów informatycznych;

● Rozszerzenie i dostosowanie istniejących rozwiązań krajowych i transnarodowych do realizacji

celów zaproszenia do składania wniosków.

Źródło: https://ec.europa.eu

NAZWA PROGRAMU: Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-27

B. OBSZAR PROGRAMOWY:
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Europa Środkowa to kluczowy obszar Unii Europejskiej. Interreg CE obejmuje regiony i miasta z

dziewięciu państw członkowskich UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski,

Słowacji i Słowenii. Obecny obszar programowy zostanie powiększony w latach 2021-27 o region

Braunschweig w Niemczech.

C. BUDŻET:

Całkowity budżet programu wynosi 280 779 751 euro, z czego 224 623 801 euro jest współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Stopa współfinansowania z EFRR wynosi

80%.

Dofinansowanie z EFRR może zostać zmniejszone w przypadku adekwatności działań projektowych do

pomocy publicznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tej sprawie (zob. również rozdział I.4.4.3

podręcznika programu)

D. CECHY PROJEKTU:

Pierwszy nabór wniosków ma na celu wyłonienie projektów, które mają następujące cechy:

• Partnerstwo liczące orientacyjnie od 5 do 12 partnerów;

• Budżet wahający się orientacyjnie od 1,2 do 2,4 mln EUR EFRR;

• Orientacyjny czas trwania projektu do 36 miesięcy.

Propozycje projektów o dłuższym lub krótszym czasie trwania, a także mniejszych lub większych

partnerstw lub budżetów mogą być również wybierane do finansowania, jeżeli jest to uzasadnione

zakresem projektu i planowanymi działaniami.

E. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
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. krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne;

• Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, posiadające osobowość prawną;

• Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego UE;

• Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa międzynarodowego, z ograniczeniami

F. PONADNARODOWOŚĆ PARTNERSTW

Jako minimalny wymóg, partnerstwo musi obejmować:

• Co najmniej trzech partnerów finansujących;

• Z co najmniej trzech krajów; 

• Co najmniej dwóch partnerów zlokalizowanych w regionach Interreg CE

G. SKŁADANIE WNIOSKÓW I TERMIN

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków Interreg CE jest organizowane w ramach procedury

„jednoetapowej”.

Propozycje projektów należy składać w języku angielskim, wyłącznie za pośrednictwem internetowego

systemu wspólnego elektronicznego monitorowania programu (Jems) dostępnego pod adresem

https://jems.interreg-central.eu .

Informujemy, że Jems będzie online w 2022 roku, czyli na co najmniej trzy tygodnie przed

wyznaczonym terminem składania wniosków.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WIODĄCĄ

NAJPÓŹNIEJ DO 23.02.2022 DO GODZ. 18:00 CET

DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#About_the_call

H. PRIORYTETY:

Priorytet 1: Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy Środkowej

o SO 1.1: Wzmocnienie zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej

o SO 1.2: Wzmocnienie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i

przedsiębiorczości w Europie Środkowej

Priorytet 2: Współpraca na rzecz bardziej ekologicznej Europy Środkowej

o SO 2.1: Wspieranie transformacji energetycznej do neutralnej dla klimatu Europy Środkowej

o SO 2.2: Zwiększenie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w Europie Środkowej

o SO 2.3: Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej

o SO 2.4: Ochrona środowiska w Europie Środkowej

o SO 2.5: Ekologiczna mobilność miejska w Europie Środkowej

 Priorytet 3: Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
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o SO 3.1: Poprawa połączeń transportowych regionów wiejskich i peryferyjnych w Europie Środkowej

Priorytet 4: Poprawa zarządzania współpracą w Europie Środkowej

o SO 4.1: Wzmocnienie zarządzania zintegrowanym rozwojem terytorialnym w Europie Środkowej

NAZWA PROGRAMU: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-27

A. OBSZAR PROGRAMOWY:

Obszar Programu obejmuje jedenaście krajów. Obejmuje następujące państwa członkowskie UE:

• Dania: cały kraj

• Estonia: cały kraj

• Finlandia: cały kraj

• Niemcy: kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia-

Vorpommern, Schleswig-Holstein i Niedersachsen (tylko obszar NUTS II region Lüneburg)

• Łotwa: cały kraj

• Litwa: cały kraj

• Polska: cały kraj

• Szwecja: cały kraj

Ponadto w Programie biorą udział trzy kraje partnerskie spoza UE:

• Białoruś: cały kraj

• Norwegia: regiony Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark,

Viken, Innlandet, Oslo

• Rosja: Petersburg, obwód archangielski, obwód wołogdzki, obwód kaliningradzki, Republika

Karelia, Republika Komi, Obwód Leningradzki, Obwód Murmański, Nieniecki Okręg Autonomiczny,

Obwód nowogrodzki, obwód pskowski.
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B. BUDŻET:

Partnerzy projektu muszą wnieść wkład własny, aby otrzymać dofinansowanie z Programu. Poziom tych

wkładów różni się w zależności od priorytetów, krajów i wykorzystanych funduszy:

a) Priorytety 1-3

• Partnerzy z Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski mogą otrzymać do 80%

dofinansowania z EFRR.

• Partnerzy z Norwegii otrzymają do 50% dofinansowania z norweskich środków krajowych.

• Dofinansowanie dla partnerów z Rosji i Białorusi zależeć będzie od umowy o dofinansowanie.

b) Priorytet 4

Partnerzy projektów ze wszystkich krajów Programu w ramach priorytetu 4 są uprawnieni do otrzymania

do 80% współfinansowania z EFRR i norweskich środków krajowych. Dofinansowanie dla partnerów z

Rosji i Białorusi uzależnione jest od umowy o dofinansowanie.

Partnerzy projektów z krajów spoza obszaru Programu otrzymujący wsparcie z EFRR są uprawnieni do

uzyskania do 80% dofinansowania z EFRR.

Program opiera się na zasadzie partnera wiodącego. Oznacza to, że jeden partner projektu musi

działać jako partner wiodący. Partner wiodący ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozwój i realizację

projektu.

Partnerzy projektu mają budżet i określoną rolę w realizacji projektu.

Organizacje stowarzyszone wspierają realizację projektu, ale nie mają budżetu. Będą finansować

działania związane z projektami z własnych środków. Jednocześnie nie biorą na siebie

odpowiedzialności za główne zadania projektu, ale pełnią rolę wspierającą. Na przykład ministerstwo

krajowe udzielające porad strategicznych lub będące grupą docelową projektu.

C. CECHY PROJEKTU:

Pierwszy nabór wniosków ma na celu wyłonienie projektów, które mają następujące cechy:

Projekty główne, małe projekty i platformy muszą obejmować co najmniej trzech partnerów projektu z

trzech różnych krajów obszaru Programu: partnera wiodącego i co najmniej dwóch partnerów projektu.

Projekty zarządzania strategią muszą obejmować co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych

krajów.

Instytucje z Rosji i Białorusi będą liczyć się tylko do minimalnej liczby partnerów i krajów, gdy

finansowanie z Programu stanie się dostępne dla tych krajów

Maksymalna liczba partnerów projektu to 35. Jednak, aby utrzymać zarządzanie partnerstwami,

zdecydowanie zaleca się, aby liczba organizacji była ograniczona

• Budżet wahający się orientacyjnie od 0,5 do 5 mln EUR EFRR;

• Orientacyjny czas trwania projektu do 36 miesięcy.
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Czas trwania głównego projektu składa się z trzech faz:

• Faza kontraktacji: ta faza trwa zwykle trzy miesiące. Notatka ogłoszenia konkursu zawiera dalsze

informacje dotyczące każdego zaproszenia do składania wniosków.

• Faza realizacji: ta faza może trwać do 36 miesięcy. W tym zakresie partnerzy mogą swobodnie wybrać

czas trwania odpowiadający złożoności ich podejścia.

• Faza zamknięcia projektu: ta faza trwa trzy miesiące

D. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY

Do Programu przyjmowane są organizacje z następujących kategorii statusu prawnego:

Kategoria a) Publiczne;

Kategoria b) Prywatne

krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne;

• Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, posiadające osobowość prawną;

• Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego UE;

• Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa międzynarodowego, z ograniczeniami

E. PONADNARODOWOŚĆ PARTNERSTW

Jako minimalny wymóg, partnerstwo musi obejmować:

• Co najmniej trzech partnerów finansujących;

• Z co najmniej trzech krajów; oraz

• Co najmniej trzech partnerów zlokalizowanych w regionach Interreg BSR

F. SKŁADANIE WNIOSKÓW I TERMIN

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków Interreg BSR jest organizowane w ramach procedury

„dwuetapowej”.

Propozycje projektów należy składać w języku angielskim, wyłącznie za pośrednictwem internetowego

systemu wspólnego elektronicznego monitoringu programu. System elektronicznej wymiany danych

Programu nosi nazwę BAMOS+, co zapewni wymianę dokumentów, informacji i danych między

partnerami projektu i władzami programu. Wszystkie procesy związane z projektami będą

administrowane w BAMOS+ - zarówno po stronie projektu, jak i Programu.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW MUSZĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WIODĄCEGO

Orientacyjny harmonogram

  Small projects (małe

projekty)

Core projects (główne

projekty)
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Złożenie PIF 9 Marzec 2022 15 Marzec 2022

Konsultacje plus dostęp do BAMOS 16 Marzec 2022 12 Kwiecień 2022

Otwarcie konkursu 8 Luty 2022 8 Luty 2022

Zamknięcie konkursu i nabór

wniosków

30 Marzec 2022, g. 16:00 26 Kwiecień 2022, g. 16:00

Wybór projektów do

dofinansowania

CZERWIEC 2022 WRZESIEŃ 2022

G. PRIORYTETY:

- Innowacyjne społeczeństwa

o Cel programu: 1.1 Odporne gospodarki i społeczności

o 1.2 Responsywne usługi publiczne

- Społeczeństwa wodno-inteligentne

o 2.1 Zrównoważone wody

o 2.2 Niebieska gospodarka

- Społeczeństwa neutralne dla klimatu

o 3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym

o 3.2 Transformacja energetyczna

o 3.3 Inteligentna zielona mobilność

- Zarządzanie współpracą

o 4.1. Platformy projektowe

o 4.2.Zarządzanie makroregionalne

NAZWA PROGRAMU: Program Interreg Polska Rosja 2021-2027

A. OBSZAR PROGRAMOWY:
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Programu Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy program będzie realizowany w ramach celu

„Europejska Współpraca Terytorialna” (tzw. Interreg) polityki spójności Unii Europejskiej wspieranego w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania

zewnętrznego, w tym z nowego Instrumentu Sąsiedztwa.

W ramach prac nad programem został powołany Wspólny Komitet Programujący (WKP), który składa

się z polskich i rosyjskich przedstawicieli władz krajowych i regionalnych oraz przedstawicieli

reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych, a także środowisko naukowe. W prace nad

programem zaangażowana jest również Komisja Europejska i TESIM.

Dotychczas odbyło się siedem spotkań Wspólnego Komitetu Programującego z czego 5 w 2021 roku:

● 02.02.2021, online;

● 29.03.2021, online;

● 21.07.2021, online;

● 27.09.2021, online;

● 25.11.2021, online.

Stan prac nad programem – w opracowaniu

Wspólny Komitet Programujący podjął decyzję, że środki programu zostaną przeznaczone na wsparcie

dwóch celów polityki oraz jednego celu szczegółowego Interreg:

Cele polityki i Cel szczegółowy Interreg:

Cel polityki 2: Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa (w tym transformacja energetyczna,

gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem)

Cele szczegółowe:

● Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej (PRIORYTET:

ŚRODOWISKO
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● Promowanie przejścia na efektywną gospodarkę o obiegu zamkniętym (PRIORYTET:

ŚRODOWISKO)

● Zwiększenie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury

w środowisku miejskim i ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń (PRIORYTET:

ŚRODOWISKO)

Cel polityki 4: Bardziej społeczna Europa (Europejski filar praw socjalnych)

Cele szczegółowe:

● Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej i promowanie przejścia z opieki

instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej (PRIORYTET: ZDROWIE)

● Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i rozwoju

innowacji społecznych (PRIORYTET: TURYSTYKA)

Cel szczegółowy Interreg 1 – Lepsza zarządzanie współpracą

Cele szczegółowe:

● Zwiększenie sprawności administracji publicznej w drodze upowszechnienia współpracy

prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa

obywatelskiego i instytucjami zwłaszcza w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych

barier w regionach granicznych (PRIORYTET: WSPÓŁPRACA)

● Budowanie wzajemnego zaufania poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty

międzyludzkie (PRIORYTET: WSPÓŁPRACA)

Priorytety programu

● Środowisko

● Zdrowie 

● Turystyka

● Współpraca

Planowany wkład UE do budżetu Programu:

Całkowity planowany wkład UE do budżetu Programu wynosi 87 344 800,00 euro. Alokacja pochodzi ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (43 240 000,00 euro) oraz Instrumentu

Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 44 104 800,00 euro.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Association of Polish Communes Euroregion Baltic

ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, province.

Warminsko-Mazurskie, Poland

WEBPAGE: http://www.eurobalt.org.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyenie.euroregion.baltyk

Tel. +48 601 690 335

Koordynatorzy Projektu Engage!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z
Funduszy EOG.

http://www.eurobalt.org.pl/
https://www.facebook.com/stowarzyenie.euroregion.baltyk


Marcin Żuchowski + 48 509 773 620

Adrianna Gniado-Turkowska + 48 605 561 043

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z
Funduszy EOG.


