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Jacek Ostrowski
członek zarządu FFW

N a zapoczątkowaną w 1990 r. historię Fundacji Fundusz Współpracy składa się realizacja wie-

luset przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia celów, jakie postawiono przed Fundacją w jej 

akcie założycielskim i kolejnych statutach. W niniejszej publikacji zawarliśmy zarys reprezen-

tatywnego zbioru tych przedsięwzięć, koncentrując się na takich, które naszym zdaniem wniosły największy 

wkład w przemiany minionego 25-lecia w Polsce.

W 25-letniej historii działalności Fundacji można wydzielić trzy etapy:

Lata 1990–1997 – okres, w którym Fundacja realizowała zadania związane ze wsparciem trans-

formacji systemowej, we współpracy z licznymi partnerami z administracji publicznej, partnerami społecz-

nymi i organizacjami pozarządowymi. W tym okresie Fundacja wykonywała zadania o pionierskim charak-

terze, służące m.in. wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, 

rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich, modernizacji systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest 

to zarazem początek zaangażowania Fundacji w działania związane z przygotowaniami do członkostwa 

w Unii Europejskiej i coraz ściślejszej współpracy w tej mierze z instytucjami odpowiedzialnymi za przygo-

towania Polski do akcesji – początkowo Urzędem Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz 

Pomocy Zagranicznej, potem Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Lata 1997–2003 – okres szczególnego zaangażowania Fundacji w przygotowania do członkostwa w Unii 

Europejskiej, zwłaszcza poprzez działalność Jednostki Finansująco-Kontraktującej, na której spoczywała odpowiedzialność 

za realizację projektów rozwoju instytucjonalnego w ramach programu PHARE, wspierających przygotowania polskiej 

administracji do działania w ramach UE i wdrożenia acquis communautaire. Inne ważne działania w tym okresie to koordy-

nacja uczestnictwa w programie wspólnotowym Leonardo da Vinci czy programy mające na celu unowocześnienie polskiego 

rolnictwa i wspierające rozwój obszarów wiejskich, będące prekursorami programów realizowanych w naszym kraju 

po akcesji, ze wsparciem funduszy strukturalnych oraz w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Lata 2004–2015 – miejsce programów przedakcesyjnych, które stopniowo kończyły swój bieg, zajęły przedsię-

wzięcia finansowane z funduszy strukturalnych. Największym z nich była Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Fundacja peł-

niła też nadal istotną rolę we wspieraniu administracji publicznej w zarządzaniu środkami unijnymi. Był to okres istotnych 

zmian w działalności Fundacji. Z instytucji, która we wcześniejszym okresie pełniła w znacznej mierze rolę dystrybutora 

środków unijnych, Fundacja sama stała się grantobiorcą, ubiegając się o środki na realizację licznych proponowanych 

przez siebie projektów w ramach postępowań konkursowych, na równi z innymi podmiotami. Podjęto też działania zmierza-

jące do pozyskiwania środków w ramach zamówień publicznych, krajowych i zagranicznych (w ramach pomocy zewnętrz-

nej Unii Europejskiej, co stworzyło warunki do wykorzystania wielkiego dorobku Fundacji z poprzednich okresów działalno-

ści). W latach 2010-2015, wraz ze zmianą charakteru realizowanych przez Fundację zadań, zachodziły istotne zmiany  

w jej strukturze organizacyjnej i źródłach finansowania. Dzięki temu Fundacja jest obecnie organizacją samofinansującą,  

nieotrzymującą żadnej podmiotowej dotacji budżetowej.

W tej publikacji nie sposób ująć pełnego zakresu działania naszej organizacji w trakcie ubiegłego ćwierćwiecza. 

Byliśmy więc zmuszeni do pominięcia w opisach licznych, a z pewnością też ważnych przedsięwzięć, będących owocem pracy 

i zaangażowania wielu osób, za co z góry przepraszamy. Publikacja ta niech będzie jednak podziękowaniem dla nich wszystkich 

za wniesienie wkładu w realizację zadań Fundacji w minionym ćwierćwieczu. 
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dr Jerzy Kwieciński
PrzeWodniczący rady Fundacji  
Fundusz WsPółPracy

T rudno przecenić rolę Fundacji Fundusz Współpracy w  procesie przemian systemo wych, które 

miały miejsce przez ostatnie 25 lat w Polsce. Powołana jako specjal na instytucja w celu zarządza-

nia międzynarodowymi środkami pomocowymi, od początku swojego istnienia Fundacja wspie-

rała praktycznie każdą sferę zmieniającej się rzeczywistości. Przez ćwierć wieku angażowała ludzi i zasoby 

na rzecz reformowania polskiej administracji, systemu edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa, 

działała na rzecz równości, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Była główną instytucją w Polsce 

wspierającą przygotowanie Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, priorytety Fundacji uległy ewolucji, jed-

nak nadal nadrzędne cele pozostały niezmienne. Obecnie FFW jest jedną z najbardziej doświadczonych 

w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem, realizacją programów i projektów, w tym 

współfinansowanych m.in. z zagranicznych środków pomocowych.

Fundacja korzysta z bogatego dorobku wypracowanego przez lata, podejmując się nowych zadań 

i projektów. Głównym atutem, o którym nie należy zapominać jest zespół ludzi, których FFW zgromadziła 

w swoich szeregach, a także tych, z którymi współpracowała przy realizacji poszczególnych zadań.

Fundacja otwarta jest na zmiany, w dynamiczny sposób dostosowuje swoją strukturę i zadania 

do nowych wyzwań. Przez ostatnie 5 lat  przedefiniowała swoją działalność, wypełniając niszę również jako 

wsparcie dla instytucji, które realizują programy z dziedziny innowacyjności – np.  NCBR, OPI czy Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa. 

Obecnie Fundacja staje przed kolejnymi wyzwaniami – rozpoczynającą się nową perspektywą finansową UE  

2014-2020 – łącząc w unikalny sposób najlepsze cechy z trzech różnych obszarów: funkcjonowania organizacji pozarządo-

wych (NGO), świetnej znajomości i zakorzenienia w administracji oraz wysokich kompetencji w dziedzinie zarządzania pro-

gramami i projektami. Fundacja bez wątpienia sprosta najtrudniejszym zadaniom i projektom, jakie przyniesie przyszłość, 

może także budować pozycję na arenie międzynarodowej, przekazując innym krajom doświadczenia Polski w transformacji 

społeczno-gospodarczej zdobyte podczas drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
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24 liPca 1991, WarszaWa

Stoiska handlowe na placu Defilad  

pod Pałacem Kultury i Nauki.

fot. PAP/Witold Jabłonowski

13 czerWca 2015, WarszaWa

Panorama miasta z XXX piętra  

Pałacu Kultury i Nauki. Nz. wieżowiec 

Złota 44.

fot. PAP/Marcin Obara
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A by zrozumieć genezę Fundacji Fundusz Współpracy, należy 

cofnąć się do politycznego przełomu z lat 1989–1990. Rząd 

Tadeusza Mazowieckiego odziedziczył wtedy kraj w ruinie: 

z szalejącą inflacją, padającymi przedsiębiorstwami, służbami publicz-

nymi w rozsypce, pustą kasą i nagimi hakami w sklepach.

Polska wymagała głębokich reform, których rząd nie był w stanie 

samodzielnie sfinansować ani zrealizować. Dlatego tak ważne było uzy-

skanie różnorakiego wsparcia ze strony przyjaznych krajów demokra-

tycznych i organizacji międzynarodowych. Minister Witold Trzeciakowski, 

którego miałem zaszczyt być doradcą, odpowiadał w tym czasie za okre-

ślenie potrzeb, wynegocjowanie funduszy i ich wykorzystanie.

Sprawne wykorzystanie pomocy i uniknięcie nadużyć stanowiło 

dla nas szczególnie trudne wyzwanie. Darczyńcy stawiali wysokie wy mo-

 gi formalne (wnioski, raporty, rozliczenia), a tam gdzie pomoc była naj-

bardziej potrzebna, beneficjenci byli z definicji najsłabiej do takich wymo-

gów przygotowani. Nie mogli liczyć na wsparcie ze strony administracji 

publicznej, która sama wymagała głębokich reform i modernizacji. 

Okazało się, że nie istnieją wypróbowane wzorce, z których mogli-

byśmy czerpać inspirację.  Dotychczasowa pomoc (dla krajów Afryki czy 

Hubert Szlaszewski
PierWszy dyrektor generalny FFW
Obecnie pracuje w  SG Komisji Europejskiej

Azji) była zwykle bezpośrednio centralnie zarządzana przez darczyńców. Z kolei dla nas było oczywiste, że to strona Polska 

powinna zarządzać udzieloną jej pomocą i decydować o priorytetach.

Musieliśmy więc pilnie stworzyć nowy system, który pozwoliłby na swobodne i skuteczne zarządzanie funduszami, 

przy zachowaniu wiarygodności dla zagranicy.

Wczesną wiosną 1990 roku zaproponowałem ministrowi Trzeciakowskiemu pomysł stworzenia nowej organizacji 

poza strukturami administracji publicznej, która spełniałaby w imieniu rządu rolę eksperta, doradcy i pośrednika dla 

odbiorców i darczyńców pomocy zagranicznej.

Ideą powołania niekomercyjnej, lekkiej struktury prawa prywatnego niepodporządkowanej bezpośrednio mini-

strowi była wola zapewnienia konsekwentnej realizacji programów rozwoju, nawet przy braku stabilności politycznej kraju 

(wyłącznie zarząd miał prawo do podejmowania decyzji i przelewania środków w imieniu Fundacji). Rząd zachowywał osta-

teczną kontrolę nad Fundacją poprzez możliwość odwołania dyrektora generalnego decyzją Rady Ministrów.

Reszta jest historią: minister Trzeciakowski odważnie poparł pomysł, który zatwierdziła Rada Ministrów i w ten 

sposób 25 lat temu powstała Fundacja Fundusz Współpracy, której zostałem pierwszym dyrektorem generalnym.  

Miałem w tym czasie okazję do współpracy z aż siedmioma rządami, co potwierdziło tylko dalekowzroczność wizji 

ministra Trzeciakowskiego.

Fundusz Współpracy miał wielkie szczęście do przyciągania znakomitych ludzi: często młodych, wielu kobiet, zawsze 

nastawionych entuzjastycznie, pełnych humoru i niesłychanie sprawnych w działaniu. To dzięki ich poświęceniu Fundacja 

stała się tak twórcza i pełna sukcesów, była w stanie tyle zdziałać i zyskała uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem 

im wszystkim niezmiernie wdzięczny i dziękuję im bardzo serdecznie!

Nie sposób tu wszystkich wymienić, podam więc tylko kilka nazwisk osób współpracujących ze mną w początkach 

Fundacji, którym Polska zawdzięcza nowatorskie programy w różnych dziedzinach: Krystyna Gurbiel (przedsiębiorczość), 

Urszula Budzich (rozwój terenów wiejskich), Małgorzata Pleban (społeczeństwo obywatelskie), Grażyna Gęsicka (rozwój 

regionalny), Wojciech Paciorkiewicz (mój nieodzowny zastępca i stróż finansów), Krzysztof Mularczyk (samorządność 

lokalna) oraz – oczywiście – Tadeusz Kozek, aktualny szef Funduszu, a wtedy dyrektor Biura Koordynacji Kształcenia Kadr.

Dziś Polska jest już całkiem innym krajem, lecz nawet teraz wartości i nadzieje, które były motorem pionierów 

Fundacji są nadal aktualne. Życzę dzisiejszym pracownikom Fundacji Fundusz Współpracy, aby znaleźli równie wiele sensu 

i satysfakcji w swej pracy.
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1988 1989

Wrzesień 1988, WarszaWa – Bruksela

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między 
Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG). 
Początek zmian ustrojowo-gospodarczych w Polsce. 
Polska zaczęła negocjacje w sprawie umowy o handlu 
i współpracy gospodarczej z EWG jeszcze w trakcie 
zimnej wojny.

fot. PAP/Damazy Kwiatkowski

liPiec 1989, Bruksela

Polska otworzyła swoje przedstawicielstwo 
przy Wspólnotach Europejskich. Pierwszym 
reprezentantem rządu polskiego przy EWG 
w randze ambasadora został Jan Kułakowski.

14–15 liPca 1989, ParyŻ

Najbardziej uprzemysłowione państwa świata 
postanowiły wesprzeć Polskę i Węgry w reformach 
gospodarczych i ustrojowych. W następstwie  
tej decyzji powstał program PHARE, którego 
koordynacją zajęła się Komisja Wspólnot 
Europejskich.

fo
t. 
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Akt notarialny powołujący Fundację Fundusz 
Współpracy (FFW)

26 czerwca 1990 r. ówczesny minister-członek Rady Ministrów prof. Witold Trzeciakowski podpisał  

akt notarialny powołujący do życia Fundację Fundusz Współpracy. Pierwotnym celem  działalności 

Fundacji zapisanym w tym akcie było: „…stymulowanie i wspieranie demokratycznych  przekształceń 

i rozwoju gospodarki polskiej oraz rozwoju społecznego w oparciu o środki, w tym środki  dewizowe, 

pochodzące z pomocy instytucji międzynarodowych, zagranicznych instytucji rządowych i prywat-

nych oraz z innych źródeł”.  Realizacja tego celu była możliwa dzięki środkom pochodzącym m.in. 

z pomocy instytucji międzynarodowych i zagranicznych instytucji rządowych. Fundacja w imieniu 

Rządu RP w sprawny i przejrzysty sposób dysponowała środkami pieniężnymi i rzeczowymi, jedno-

cześnie służąc wsparciem realizatorom projektów w ramach pomocy zagranicznej. Majątkiem 

zakładowym Fundacji była kwota 5 mld PLN, pochodząca „ze sprzedaży środków ochrony roślin 

w ramach programu pomocy EWG”.

Fundacja Fundusz Współpracy  
rozpoczyna działalność

We wrześniu 1990 r. Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła swoją faktyczną działalność.  

Pierwsza siedziba Fundacji mieściła się przy ul. Żurawiej, gdzie obecnie znajdują się  

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

26 czerWca 1990, WarszaWa 

Akt notarialny powołania  
Fundacji Fundusz Współpracy.
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Fundusze  
Pomocowe
1990–1997

5 marca 1996, Bydgoszcz

Ogólnopolskie szkolenie strażaków na pierwszym 

specjalistycznym kursie sfinansowanym ze środków 

PHARE. Nz. ćwiczenia z ratownictwa chemicznego.

fot. PAP/Wojciech Szabelski 
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W pierwszym rozdziale niniejszej publikacji zaprezentujemy podstawowe formy działalności 

Fundacji Fundusz Współpracy w latach 1990–1997, czyli w pierwszym okresie jej istnienia. 

Działalność Fundacji koncentrowała się wówczas, zgodnie z zapisem w jej akcie założyciel-

skim, na „stymulowaniu i wspieraniu demokratycznych przekształceń i rozwoju gospodarki polskiej oraz 

rozwoju społecznego”. Instrumentem tego wsparcia stały się zarówno fundusze powierzone Fundacji do bez-

pośredniego administrowania, tak zwane Fundusze Partnerskie (Counterpart Funds – CPF), pochodzące 

z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski, jak i środki pozyskiwane na realizację poszczególnych przedsię-

wzięć z Komisji Europejskiej w ramach powstałego pod koniec 1989 r. programu PHARE oraz programów 

pomocy bilateralnej. 

Czas ten, a zwłaszcza lata 1990–1993, to bez wątpienia pionierski okres w działaniu Fundacji, 

zarówno ze względu na konieczność budowy od podstaw jej struktur, jak i nowatorski charakter działań, 

które przypadło jej realizować. System finansowania i realizacji projektów dyktowany przez zachodnich 

darczyńców dalece odbiegał od standardów obowiązujących w tej mierze w gospodarce centralnie planowa-

nej. Fundacja musiała więc stworzyć system zarządzania, który był w stanie odpowiedzieć na oczekiwania 

darczyńców i pozyskać ich zaufanie. W ówczesnej polskiej rzeczywistości charakter realizowanych przez nią 

działań był wysoce innowacyjny. Realizowane projekty przenosiły na grunt polski formy wsparcia społe-

czeństwa obywatelskiego, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, małej i średniej przedsiębiorczości czy 

nowoczesne metody kształcenia i szkolenia zawodowego charakterystyczne dla rozwiniętych państw 

zachodnich. Fundacja była w owym okresie pierwszym polskim podmiotem, który rozpoczął na szerszą 

skalę realizację tego typu projektów. Dopiero potem, w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, realizację 

tego typu przedsięwzięć zaczęły przejmować wyspecjalizowane instytucje, powstające pod egidą poszcze-

gólnych ministerstw sektorowych. Spowodowało to zmianę charakteru działalności Fundacji, która zaczęła 

stopniowo ograniczać swój wielosektorowy charakter. 

W połowie lat 90. Fundacja zaczęła stopniowo zwiększać swe zaangażowanie w przedsięwzięcia 

wspierające przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, odchodząc w ten sposób od dominu-

jącego wcześniej modelu przedsięwzięć nakierowanych na wsparcie transformacji systemowej bliższych 

modelowi pomocy rozwojowej. Sprzyjało temu instytucjonalne usytuowanie Fundacji, współpracującej  

blisko z Urzędem Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, a potem 

z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że zwłaszcza pierwsza połowa 

lat 90. ubiegłego wieku, to okres w którym polskie aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej nie spoty-

kały się jeszcze z otwartym i szerokim poparciem zarówno wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, 

jak i ze strony Komisji Europejskiej. Bardzo użytecznym narzędziem dofinansowania pierwszych tego typu 

działań stały się wówczas środki CPF pochodzące z Unii Europejskiej. Dopiero w późniejszym etapie finan-

sowanie przygotowań do członkostwa w UE, już w znacznie większej skali, przejął program PHARE, 

który począwszy od 1998 r., stał się podstawowym narzędziem wsparcia tych przygotowań.

Tadeusz Kozek 
prezes
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25 maja 1990, Bruksela

Polska złożyła wniosek o stowarzyszenie  
ze Wspólnotami Europejskimi. Negocjacje ruszyły 
w grudniu 1990 r. Ich celem, poza uzyskaniem 
korzystnych warunków, było przeforsowanie 
zapisu stwierdzającego, że jest to pierwszy krok 
do członkostwa Polski w UE.

19 Września 1989, WarszaWa

Polska i Wspólnoty Europejskie podpisały umowę 
w sprawie handlu oraz współpracy gospodarczej.

fot. PAP/Jan Bogacz

 FUNDUSZE POMOcOWE

24 PaŹdziernika 2014, WarszaWa 

Konferencja „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji”, zorganizowana przez MSZ, monitorująca ewolucję środowiska międzynarodowego 
dążącego do demokracji oraz wspierająca transformację demokratyczną.
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24 sierPnia 1989 – 4 stycznia 1991

Gabinet Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

fot. PAP/Damazy Kwiatkowski

1990

1550 dofinansowanych 
projektów

mln Pln 
wartość umów460

1990

1990–2015

FFW powierzono zarządzanie  
funduszami Counterpart Funds (CPF) 

Fundacja Fundusz Współpracy, w imieniu ministra odpowiedzialnego za koordynację programów 

pomocowych z ramienia Rządu RP, rozpoczęła administrowanie programem counterpart Funds (cPF). 

Program finansowany był ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z odsprzedaży 

pomocy rzeczowej dla Polski. Były to głównie fundusze złotowe Komisji Europejskiej, przekazane  

na mocy kolejnych umów (Memorandum of Understanding), a także środki przekazane Rządowi RP  

na mocy porozumień i umów bilateralnych ze Szwajcarią, Włochami, Japonią, Australią, Austrią i USA. 

Fundacja zarządza tymi środkami do dziś, we współpracy kolejno z Biurem Pełnomocnika Rządu  

ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, 

a obecnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 
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26 stycznia 1991, WarszaWa

Rada Ministrów powołała Pełnomocnika Rządu 
do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy 
Zagranicznej. Został nim Jacek Saryusz-Wolski. 
Powierzono mu zadania koordynowania 
integracji Polski z UE oraz procesu pozyskiwania 
i wykorzystywania pomocy zagranicznej.

 FUNDUSZE POMOcOWE

10 Września 1990, WarszaWa

Komisja Wspólnot Europejskich powołała 
swojego przedstawiciela w randze ambasadora, 
a następnie utworzyła przedstawicielstwo 
w Polsce.

fot. PAP/Jan Bogacz

1991

1990–2014

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr (BKKK)

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, utworzone w grudniu 1989 r. przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  w 1990 r. stało się integralną częścią Fundacji Fundusz Współpracy. Głównymi zadaniami 

Biura były koordynacja międzynarodowych programów edukacyjnych, a także realizacja innych 

projektów związanych z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy. Działania BKKK służyły określeniu 

edukacyjnych i zawodowych potrzeb oraz wymagań, jakie stwarza rynek pracy w nowych warunkach, 

w dobie przemian gospodarczych, reform systemu edukacji, w przededniu akcesji Polski do UE. 

Realizacje projektów i programów Biura Koordynacji Kształcenia Kadr finansowane były ze środków 

UE, cPF i budżetu państwa.

Do najważniejszych programów, które realizowało Biuro, zaliczyć można Program Leonardo da Vinci wspierający politykę 

UE w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego czy Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

VET był to pierwszy program tego typu realizowany w Polsce, finansowany w ramach programu PHARE. Jego kontynuacją 

były realizowane w latach 1991–1997 programy wspierające i przygotowujące reformę systemu szkolenia zawodowego: 

UPET – doskonalenie kształcenia i szkolenia w Polsce – PHARE 91 (1991–1995);  MOVE – modernizacja kształcenia 

zawodowego – PHARE 92 (1993–1996) i  IMPROVE – wdrażanie zmodernizowanych programów nauczania w kształceniu 

zawodowym – PHARE 94 (1995–1997). 18 marca 2009, gorzóW WielkoPolski 
Praktyczna nauka zawodu w klasie mechanicznej centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.
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1 marca 1992, WarszaWa – Bruksela

Wejście w życie pierwszej części  
Układu Europejskiego, dotyczącej współpracy 
handlowej, zwanej umową przejściową.  
Tej części nie musiały ratyfikować poszczególne 
państwa członkowskie, ponieważ kompetencje 
w zakresie polityki handlowej miała EWG.

16 grudnia 1991, Bruksela

Podpisano Układ Europejski, ustanawiający 
stowarzyszenie RP i Wspólnot Europejskich. 
Ratyfikacja układu zbiegła się w czasie z ratyfikacją 
wynegocjowanego w Maastricht Traktatu o UE, 
powodując opóźnienia we wdrożeniu  
Układu Europejskiego.

fot. PAP/Damazy Kwiatkowski

2–4 kWietnia 1991, Bruksela

Wizyta Prezydenta RP Lecha Wałęsy  
w Komisji Wspólnot Europejskich.

fot. PAP/Stefan Kraszewski 

 FUNDUSZE POMOcOWE

1992

1990–1997

Pomocowy Program PHARE

PHARE (Poland-Hungary Assistance for Restructuring of their Economies) to ustanowiony w 1989 r. 

kluczowy program bezzwrotnej pomocy UE dla Polski oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

W pierwszej fazie swojego istnienia (PHARE 90) wspierał reformy strukturalne i instytucjonalne,  

finansując projekty w priorytetowych sektorach gospodarczych oraz dostarczając know-how.  

Program ten ewoluował, a jego podstawowe założenia uległy reorientacji – wspierał przygotowywanie 

państw aspirujących do członkostwa w UE. Od 1998 r. PHARE stał się wyłącznie narzędziem pomocy 

w przyswajaniu dorobku prawnego Wspólnot Europejskich i UE oraz wsparciem dla inwestycji 

niezbędnych do wypełnienia wymogów akcesji.
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2 czerWca 1997, WarszaWa

Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Danuta Hübner  
i ambasador KE w Polsce Rolf Timans podpisują drugą transzę 
Krajowego Programu Operacyjnego PHARE 1996.
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21–22 czerWca 1993, koPenhaga

Rada Europejska uzgodniła, że przystąpienie 
państw Europy Środkowej i Wschodniej do UE  
jest także celem Unii, którego realizacja będzie 
uzależniona od spełnienia przez te państwa 
określonych kryteriów politycznych 
i ekonomicznych, zwanych kopenhaskimi.

29 stycznia 1993, WarszaWa

RM przyjęła „Program działań dostosowujących 
polską gospodarkę i system prawny do wymagań 
Układu Europejskiego”, uwzględniający priorytety 
układu stowarzyszeniowego i potrzebę 
transpozycji dorobku prawnego Wspólnot  
dla integracji Polski z ich systemem.

11–12 grudnia 1992, edynBurg

Rada Europejska postanowiła rozpatrzyć  
kwestię ewentualnego przystąpienia państw 
Grupy Wyszehradzkiej do Wspólnot Europejskich 
podczas najbliższego szczytu Rady w Kopenhadze, 
w czerwcu 1993 r.

fot. PAP/Teodor Walczak

 FUNDUSZE POMOcOWE

1993

1990–2004

Program pomocy 
bilateralnej w dziedzinie  
edukacji i szkoleń
Programy te finansowane były przez Niemcy, Francję, 

Japonię, Szwecję ( JIcA) oraz Wielką Brytanię (British 

Know-How Fund), a realizowano je aż do momentu 

akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. W ich 

ramach oferowano m.in. stypendia, staże, kursy.

1990–1995

Pionierski Program SIP/SME

Był to pierwszy projekt wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, finansowany  

ze środków PHARE. W późniejszym okresie (w 1994 r.) program wraz z całym dorobkiem został 

wcielony do nowo powstałej Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

aby docelowo stworzyć podwaliny powołanej w 2000 r. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP).

4 kWietnia 1993, słuPsk
Komunalne Przedsiębiorstwo Naprawy 
Autobusów nawiązało współpracę  
ze szwedzką firmą Scania. W zakładach 
rozpoczęto montaż ciężarówek 
z gotowych części.

31 sierPnia 1993, zaBrze
Instytut Protez Serca i nowo otwarte 
Laboratorium Mikrobiologii Pracowni 
Biologicznej Zastawki Serca.
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21 Września 1999, 
WarszaWa 

Eksponat na wystawie 
robotów mobilnych 
w Polsko-Japońskiej  
Wyższej Szkole Technik 
Komputerowych.
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29 marca 1994, WarszaWa

RM RP przyjęła uchwałę nr 16/94 – wymogi 
postępowania z projektami rządowych aktów 
prawnych ze względu na konieczność zgodności 
z prawem wspólnotowym. Nad tą zgodnością 
czuwał Pełnomocnik Rządu do spraw Integracji 
Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

fot. PAP/Teodor Walczak

29 marca 1994, WarszaWa

Rada Ministrów RP upoważniła Premiera 
do złożenia wniosku o członkostwo Polski w UE.

fot. PAP/Teodor Walczak

1 lutego 1994, WarszaWa

Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę nr 4/94 
w sprawie wejścia w życie Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między 
Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi. 
Układ Europejski zaczął obowiązywać w całości.

 FUNDUSZE POMOcOWE
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1994

1990–1996

Program Importowej Linii Kredytów  
dla Sektora Rolnego – Agrolinia

Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego zwana też Agrolinią była pierwszym kompleksowym 

programem wsparcia dla polskiej wsi i rolnictwa. Finansowana w całości ze środków PHARE, realizo-

wała jedną z najpilniejszych wg. Banku Światowego potrzeb reformowanej gospodarki – zwiększenie 

dostępu do nowoczesnych środków produkcji. W latach 1992–1996, w ramach Importowej Linii 

Kredytowej dla Sektora Rolnego, trzy banki, które miały podpisane umowy z Funduszem Współpracy 

(Gospodarczy Bank Wielkopolski, Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni we Wrocławiu oraz Bank 

Unii Gospodarczej w Warszawie) udzieliły 971 kredytów na 25,2 mln EUR (wówczas EcU), czyli 

równowartość około 71,2 mln PLN. Z pierwotnej sumy 71,2 mln PLN kredytów udzielonych w pierw-

szej edycji programu Agrolinia, dzięki wysokiej spłacalności udało się uruchomić kolejne kredyty – dla 

rolników, firm przetwórczych oraz przedsięwzięć pozarolniczych na wsi – oferujące blisko 142 mln PLN, 

jak również wesprzeć działania szkoleniowe, informacyjne i wydawnicze, za niemal 55 mln PLN.

6 czerWca 1997, WarszaWa

Podpisanie Umowy Pożyczki między Funduszem Współpracy a bankami, które będą z tych 
środków udzielały kredytów dla sektora rolniczego w ramach programu Agrolinia 2000.

6 tys. przeszkolonych  
członków rad nadzorczych3200 kredytów 22 tys. przeszkolonych 

pracowników
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19–21 maja 1994, WarszaWa

Przewodniczący Komisji Europejskiej  
Jacques Delors przebywał z pierwszą  
oficjalną wizytą w Polsce.

8 kWietnia 1994, ateny

Minister Spraw Zagranicznych  
– Andrzej Olechowski złożył na ręce 
przedstawiciela prezydencji greckiej  
wniosek o członkostwo Polski w UE.

fot. PAP/EPA

7 kWietnia 1994, WarszaWa

Sejm RP jednomyślnie zaakceptował informację 
rządu na temat planowanego złożenia wniosku 
o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
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 FUNDUSZE POMOcOWE

1991–2003

Pierwsze w Polsce  
Centrum Korespondencyjne Euro-Info

Podstawowym celem działania Programu EIc, określonym w umowie zawartej pomiędzy Fundacją 

Funduszem Współpracy a Komisją Europejską, było przybliżenie polskim przedsiębiorstwom zasad 

funkcjonowania Wspólnego Rynku oraz ułatwienie im prowadzenia działalności gospodarczej  

na terenie Unii Europejskiej. Założenia programu realizowane były poprzez działalność informacyjno- 

-szkoleniową zakrojoną na szeroką skalę oraz wspieranie działań eksportowych podejmowanych 

przez polskich przedsiębiorców.

1992

JAWOR – pierwszy w Polsce bank danych  
o organizacjach pozarządowych

JAWOR to największe internetowe źródło informacji o stowarzyszeniach, fundacjach i aktywności 

obywatelskiej. Dzisiaj portal organizacji pozarządowych publikuje informacje dla stowarzyszeń, 

fundacji, aktywistek i aktywistów oraz wszystkich, którzy są ich działalności ciekawi.  

Rocznie odwiedza go 7 mln użytkowników.

27 listoPada 2002, WarszaWa

(od lewej) Małgorzata Kiełducka – Biuro Pełnomocnika rządu ds. osób 
niepełnosprawnych, Renata Koźlica – Stowarzyszenie Klon/Jawor  

i Marek Piasecki – Prezes Fundacji Fuga Mundi, podczas konferencji 
prasowej „Niepełnosprawni w Unii Europejskiej”.

300 ośrodków eic  
w europie 14 ośrodków eic 

 w Polsce
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15–16 grudnia 1995, madryt

Rada Europejska zleciła Komisji Europejskiej 
sporządzenie opinii o kandydatach 
i przygotowanie całościowego raportu  
o skutkach rozszerzenia dla UE.  
Podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji 
akcesyjnych z cyprem i Maltą.

fot. PAP/Teodor Walczak

26–27 czerWca 1995, cannes

Rada Europejska przyjęła Białą Księgę w sprawie 
przygotowania krajów stowarzyszonych Europy 
Środkowej i Wschodniej do integracji z jednolitym 
rynkiem Unii Europejskiej.

8–10 grudnia 1994, essen

Rada Europejska przyjęła strategię przygotowania 
państw Europy Środkowej i Wschodniej 
do członkostwa w UE, zwaną strategią 
przedczłonkowską.

fot. PAP/DPA/Olivier Multhaup
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 FUNDUSZE POMOcOWE

1993–2004

Centrum Informacji 
dla Organizacji  
Pozarządowych BORDO
centrum (BORDO) utworzone zostało w 1993 r. jako 

instytucja ogólnopolska. Jednym z jego podstawowych 

zadań było gromadzenie księgozbioru poświęconego 

działalności organizacji pozarządowych. 

30 czerwca 2004 r. centrum Informacji dla Organizacji 

Pozarządowych BORDO zakończyło realizację 

przedsięwzięć merytorycznych. Biblioteka BORDO 

oraz jego zbiory archiwalne dostępne są nadal 

w centrum Organizacji Pozarządowych „Szpitalna”. 

Dystrybucję książek wydanych w BORDO przejęła 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

1992–2008

Pierwszy fundusz typu Venture Capital, 
CARESBAC-Polska

Fundusz został utworzony przez SEAF, Fundację Fundusz Współpracy i Fundację na Rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa (FDPA), akcjonariuszem cARESBAc był również Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju (EBOR). cARESBAc został utworzony, by wspomagać rozwój sektora prywatnego w Polsce, 

Bułgarii i w Rosji. cARESBAc-Polska, którego współzałożycielem była FFW, oferował finansowanie  

oraz pomoc techniczną małym i średnim polskim przedsiębiorstwom, wspierając rozwój gospodarki 

wolnorynkowej w kraju. Oferował finansowanie na zasadach komercyjnych, typowych dla venture 

capital (kapitał podwyższonego ryzyka). Inwestobiorcom udzielana była pomoc techniczna przy wyko-

rzystaniu krajowych oraz międzynarodowych organizacji doradczych działających na terenie Polski.

20 listoPada, WarszaWa

Janina Ochojska (PAH) i Ambasador Komisji 
Wspólnot Europejskich Bruno Dethomas 

podczas prezentacji programów 
i funduszy unijnych.
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26 liPca 1996, WarszaWa – Bruksela

Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedzi 
na kwestionariusz, mające służyć za podstawę 
do przygotowania opinii o polskim wniosku 
o członkostwo w UE.

fot. PAP/Maciej Belina-Brzozowski

26 kWietnia 1996, WarszaWa

Komisja Europejska przekazała rządom 
stowarzyszonych państw z Europy Środkowej 
i Wschodniej, ubiegających się o członkostwo w UE 
kwestionariusze, na podstawie których Komisja 
miała opracować opinie na temat złożonych 
wniosków o członkostwo w UE.

14 marca 1996, WarszaWa

Sejm RP podjął uchwałę w sprawie przygotowania 
Polski do członkostwa w UE, wzywając RM RP 
do zintensyfikowania działań oraz skutecznego 
realizowania przekształceń prawnych 
i gospodarczych, mających na celu  
przygotowanie Polski do członkostwa.

 FUNDUSZE POMOcOWE

1996

1993

Program Inicjatyw Lokalnych (PHARE 91)

Program Inicjatywy Lokalne na Rzecz Zatrudnienia i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  

(PHARE SED P9111) był pierwszym tego typu programem świadczącym dla wybranych gmin  

pomoc (szkoleniowo-doradczą, inwestycyjną, informacyjną, promocji rozwoju turystyki) w realizacji 

pilotażowych programów rozwoju lokalnego. Jego głównym celem było pobudzenie lokalnej  

gospodarki i wzrostu zatrudnienia. Do pierwszej edycji programu wybrano 9 gmin.

1995

Fundacja współtwórcą cyklu Forum Inicjatyw 
Pozarządowych – PHARE Dialog Społeczny

Forum Inicjatyw Pozarządowych to największe w Polsce spotkanie osób zaangażowanych  

w działalność obywatelską. I Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się w dniach 

21 i 22 września 1996 r. na Uniwersytecie Warszawskim.  Podczas dwóch dni Forum udział w nim 

wzięło blisko 3 tysiące osób: reprezentanci parlamentu, administracji państwowej i samorządowej, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów i ponad 800 polskich i zagranicznych organizacji pozarządo-

wych. W czasie Forum odbyły się spotkania i prezentacje na temat roli inicjatyw społecznych w zaspo-

kajaniu potrzeb obywateli i finansowania aktywności społecznej przez sektor publiczny i gospodarczy.
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11 grudnia 1997, krzyŻoWa
Warsztaty pt.: „Nic o nas bez nas! czyli mój udział 
w demokracji” w Domu Spotkań Młodzieży 
w Krzyżowej (wałbrzyskie), mające na celu 
merytoryczne i metodyczne szkolenie liderów 
organizacji młodzieżowych i przekazanie im 
wiedzy o demokracji w Polsce i w Europie.

24 stycznia 1999
Dyrektor programowy centrum Edukacji 
Obywatelskiej Polska–Białoruś  
Eugeniusz Wappa podczas kilkudniowego 
szkolenia zorganizowanego przez centrum  
dla przyszłych działaczy samorządu 
białoruskiego.
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15 PaŹdziernika 1996, WarszaWa

Na podstawie zarządzenia Premiera zniesiony 
został urząd Pełnomocnika Rządu do spraw 
Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

2 PaŹdziernika 1996, WarszaWa

Prezes RM nadał statut Urzędowi Komitetu 
Integracji Europejskiej (UKIE). Kierownictwo 
nad nim objęła sekretarz stanu Danuta Hübner, 
która została też Sekretarzem Komitetu Integracji 
Europejskiej. Przewodniczącym Komitetu został 
Premier Włodzimierz cimoszewicz.

8 sierPnia 1996, WarszaWa

Mocą ustawy przyjętej przez parlament RP 
powołany został Komitet Integracji Europejskiej  
– naczelny organ administracji rządowej do spraw 
programowania i koordynowania polityki 
w sprawach związanych z integracją Polski z UE.

fot. PAP/Filip Miller

 FUNDUSZE POMOcOWE

26 PaŹdziernika 2009, WarszaWa

Przedsiębiorcy składają wnioski o unijne dofinansowanie na e-usługi w siedzibie  
Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.
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1995–2000

Program Wspierania Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw FFW

W oparciu o zespół wdrażający Program Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw FFW  

powstała Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która w 2000 r. 

została przekształcona w Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją państwową, zaangażowaną w realizację 

krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, 

budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. Jej głównym celem jest aktywny 

udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowa-

cyjności i adaptacyjności kadr.
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16 liPca 1997, Bruksela

Komisja Europejska przedstawiła w Parlamencie 
Europejskim opinie na temat Polski i pozostałych 
państw z Europy Środkowej i Wschodniej 
ubiegających się o członkostwo w UE. Komisja 
rekomendowała także rozpoczęcie negocjacji 
o członkostwo z państwami grupy 5+1.

15 liPca 1997, WarszaWa

Rada Ministrów RP przyjęła „Harmonogram 
działań dostosowujący system prawny do zaleceń 
białej księgi Komisji Europejskiej w sprawie 
integracji Polski z jednolitym rynkiem UE”.

fot. PAP/Teodor Walczak

28 stycznia 1997, WarszaWa

RM RP przyjęła Narodową Strategię Integracji, 
wiodący dokument programowy określający 
cele w obszarze przystępowania Polski do UE. 
Dokument został przygotowany przez Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej w odpowiedzi  
na uchwałę Sejmu z dnia 14 marca 1996 r.

 FUNDUSZE POMOcOWE
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1997

gromadził i analizował dane na temat systemu kształcenia zawodowego, potrzeb edukacyjnych  

oraz rynku pracy. Do jego głównych zadań należało: analizowanie systemu kształcenia zawodowego 

i określanie kierunków jego rozwoju; określanie potrzeb i narodowych priorytetów w zakresie 

kształcenia zawodowego; utrzymywanie międzynarodowej współpracy; wymiana informacji 

i doświadczeń na temat reformy systemu edukacji. Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia 

Zawodowego były finansowane ze środków UE, pomocy bilateralnej oraz budżetu państwa i działało 

we współpracy z European Training Foundation (ETF).

1996–2003

Program Agrolinia 2000

Był to program pomocy dla polskiej wsi i rolnictwa, 

finansowany ze spłat kredytów pochodzących ze 

środków PHARE Unii Europejskiej. Agrolinia 2000 była 

kontynuacją programu PHARE „Importowa Linia 

Kredytowa dla Sektora Rolnego”, z lat 1991–1996. 

W ramach programu udzielono ok. 1000 kredytów dla 

małych i średnich przedsiębiorstw i dokonano wielu 

działań na rzecz modernizacji wsi.

1996

Narodowe Obserwatorium  
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego

Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego było przedsięwzięciem  realizowanym 

przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, którego głównymi zadaniami była koordynacja międzynaro-

dowych programów w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz innych projektów 

dotyczących problematyki związanej z edukacją zawodową i rynkiem pracy. Zespół Obserwatorium 

1999

Zespół Agrolinii w trakcie 
spotkania w Rzucewie.

21 czerWca 1998

Ponad 200 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 
m.in. stowarzyszeń nauczycieli 
i rodziców,  podczas Forum 
Inicjatyw Oświatowych 
w Warszawie.
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16 marca 1998, Bruksela

Rada UE przyjęła dokument Partnerstwo dla 
członkostwa, zawierający listę priorytetów krótko- 
i średniookresowych oraz aneks, w którym 
streszczone zostały wszystkie rekomendacje 
z Opinii Komisji Europejskiej na temat wniosku 
o członkostwo w UE.

fot. PAP/EPA/ Robert Vangen Brugge

12–13 grudnia 1997, luksemBurg

RE podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu 
rozszerzania UE o wszystkie ubiegające 
się o członkostwo państwa Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz cypr. Zapowiedziane też 
zostało otwarcie dwustronnych Konferencji 
Międzyrządowych z państwami grupy 5+1.

fot. PAP/EPA/Atilla Seren

31 PaŹdziernika 1997, WarszaWa

Nowym Przewodniczącym Komitetu Integracji 
Europejskiej został Ryszard czarnecki, który objął 
także kierownictwo nad Urzędem Komitetu 
Integracji Europejskiej.
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18 liPca 2000, WrocłaW

Europejski Festiwal Młodzieży Artystycznej  
we Wrocławiu – instalacja „Przystanek” 

Sebastiana Pańczyka. 

1997

Fundacja przyznała 500 dotacji w ramach  
PHARE Dialog Społeczny, Demokracja i LIEN

Był to pierwszy program wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nosił nazwę  

PHARE–Dialog Społeczny i został zainicjowany przez Rząd Polski, jako wkład w rozwój 

pluralistycznego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem było rozszerzenie 

zakresu działania i wzmocnienie roli polskich organizacji pozarządowych w społeczeństwie polskim. 

W drugiej połowie lat 90. oprócz PHARE–Dialog Społeczny realizowane były: nastawiony na tworze-

nie demokratycznej infrastruktury program PHARE–Demokracja oraz adresowany do organizacji 

działających na rzecz środowisk i grup społecznie upośledzonych, narażonych na wykluczenie 

społeczne, program PHARE–LIEN. W ramach wspomnianych wyżej programów organizacje pozarzą-

dowe mogły ubiegać się o dotacje, których w 1997 r. Fundacja Fundusz Współpracy przyznała 500.
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Fundusze  
przedakcesyjne
1998–2005

6 grudnia 2000, nicea

Przygotowania do szczytu państw  

Unii Europejskiej.

fot. PAP/EPA/Ralf Hirschberger
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W latach 1997–2006 Fundacja zaangażowana była w przygotowania Polski do członkostwa 

w Unii Europejskiej. Program PHARE przekształcił się w tym czasie z programu wspierają-

cego transformację ustrojową i gospodarczą w narzędzie wspierające przygotowanie 

państw kandydujących do akcesji.

W lipcu 1997 r. Komisja Europejska w dokumencie „Nowa Orientacja PHARE” przedstawiła per-

spektywę rozwoju Programu. Od roku 1998 programowanie PHARE miało być ściśle powiązane z procesem 

przygotowań do członkostwa w UE i realizacją dokumentów strategicznych: „Narodowego Programu 

Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej” oraz dokumentu Komisji Europejskiej „Partnerstwo dla 

Członkostwa”, określającego niezbędne zmiany w krajach kandydujących. „Nowa orientacja   PHARE” to 

skoncentrowanie  przeznaczanych środków na dwóch dziedzinach: „Rozwój instytucjonalny administracji 

publicznej” oraz „Inwestycje”.

Program Rozwój Instytucjonalny to przede wszystkim wsparcie administracji publicznej w dostoso-

waniu polskiego prawodawstwa do dorobku prawnego UE (acquis communautaire) oraz przygo towanie 

Polski do absorpcji funduszy strukturalnych.

Nowa Orientacja PHARE wprowadzała znaczące zmiany w systemie wdrażania Programu, zwięk-

szając odpowiedzialność strony polskiej poprzez przejęcie procesu zarządzania finansami. Znaczącą rolę 

w nowym systemie odegrała Jednostka Finansująco-Kontraktująca (Central Finance and  

Contracts Unit – CFCU) odpowiedzialna za techniczną stronę realizacji projektów rozwoju instytu-

cjonalnego – organizację przetargów, nadzór nad realizacją kontraktów oraz dokonywanie płatności. 

Po akcesji Program PHARE w części dotyczącej „Rozwoju Instytucjonalnego administracji publicznej” uzy-

skał kontynuację w postaci „Programu Środki Przejściowe” (Transition Facility). W lutym 2005 r. JFK otrzy-

mała akredytację Komisji Europejskiej do Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS). 

Uzyskanie akredytacji przez JFK oraz inne instytucje będące w tym systemie umożliwiło realizację projektów 

bez konieczności uprzedniej kontroli ex ante Komisji Europejskiej.   

Coroczne alokacje dla Polski w latach 1998–2006 uwzględniały projekty należące do następujących sektorów:

• administracja publiczna

• rynek wewnętrzny

• rolnictwo i rybołówstwo

• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

• ochrona środowiska i transport.

Beneficjentami projektów realizowanych w ramach programów PHARE i Środki Przejściowe były jednostki 

administracji rządowej i lokalnej oraz organizacje pozarządowe. W latach 1998–2006 łączna wartość projek-

tów w ramach alokacji wyniosła ponad 1 miliard EURO.

Kolejnym zadaniem FFW w tym okresie było promowanie Unii Europejskiej i procesu integracji 

wśród społeczeństwa w kontekście zbliżającego się referendum. Do grupy tych projektów należały Inicjatywy 

Europejskie stanowiące jedną z 21 części Programu INTEGRACJA EUROPEJSKA PHARE 97. W latach  

1997–2003 Fundacja koordynowała projekty promujące unowocześnienie polskiego rolnictwa, wspierające 

rozwój obszarów wiejskich – m.in. Agro-Info, Agro-Smak, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Pozwoliły 

one polskim rolnikom poznać różnorodne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co było istotne  

ze względu na stosunkowo największe obiekcje wobec akcesji w tej część społeczeństwa.

Fundacji powierzono również funkcję Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Z racji doś-

wiadczeń w realizacji projektów PHARE takich jak MOVE, UPET i VET dotyczących szkolnictwa zawo-

dowego, rolę tę od roku 1998 do 2006 pełniło Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Ogromne doświadczenie 

zdobyte przy realizacji Programu Leonardo da Vinci, stało się podstawą do realizacji kolejnych działań  

w zakresie kształcenia zawodowego w następnym etapie rozwoju Fundacji.

Izabella Nowakowska 
członek zarządu FFW
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23 czerWca 1998, WarszaWa

Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Program 
Przygotowania do członkostwa w UE. Dokument 
ten, aktualizowany co rok, wyznaczał strategię 
dostosowania do wymogów członkostwa w UE 
i był odpowiedzią na Partnerstwo  
dla członkostwa.

fot. PAP/Teodor Walczak

31 marca 1998, Bruksela

Obrady pierwszej sesji dwustronnych Konferencji 
Międzyrządowych, forum rokowań akcesyjnych 
między państwami UE oraz państwami  
Grupy Luksemburskiej, w tym z Polską.  
Obie strony przedstawiły oświadczenia  
wstępne, które otworzyły proces akcesyjny Polski.

30 marca 1998, Bruksela

Zapoczątkowany został proces rozszerzania UE,  
co miało miejsce na posiedzeniu Rady UE 
do spraw Ogólnych (ministrów spraw 
zagranicznych państw członkowskich UE) 
z ministrami spraw zagranicznych państw 
kandydujących do członkostwa w Unii.

fot. PAP/EPA PHOTO/BELGA/Herwig Vergult

27 marca 1998, WarszaWa

Prezes RM powołał do życia Zespół do spraw 
Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej 
Polskiej w UE. Przewodniczącym Zespołu został 
Główny Negocjator – Jan Kułakowski.
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Projekt Inicjatywy 
ProEuropejskie PHARE 97 
Integracja Europejska
Na podstawie Memorandum Finansowego podpisa-

nego pomiędzy Komisją Europejską a Rządem RP 

w grudniu 1997 roku, Urząd Komitetu Integracji 

Europejskiej powierzył FFW wdrażanie Projektu 

Inicjatywy ProEuropejskie PHARE 97 Integracja 

Europejska. Jego celem było wspieranie procesu 

przystępowania Polski do UE poprzez działania  

na rzecz administracji publicznej oraz działania 

promujące problematykę UE. Projekt Inicjatywy Proeuropejskie był jedną z 21 części programu 

Integracja Europejska PHARE. Jego celem było wspieranie działań promujących ideę integracji 

europejskiej poprzez zaangażowanie lokalnych podmiotów, organizacji pozarządowych oraz samorzą-

dów lokalnych. W ramach Inicjatyw Proeuropejskich zrealizowano 244 projektów, w ramach których 

zorganizowano 85 konferencji oraz 1785 szkoleń i seminariów dla ok. 50 tys. osób. Opublikowano  

476 artykułów prasowych dotyczących realizowanych projektów, w całej Polsce otwarto 315 punktów 

informacji o UE.

2 czerWca 1998, 
WarszaWa 

Uczestnicy międzynarodowej 
konferencji „Proces 
harmonizacji prawa polskiego 
z prawem europejskim  
– osiągnięcia i wyzwania”.

1998

FFW Krajową Agencją Programu Leonardo Da Vinci

Program ten jest głównym instrumentem wdrażania polityki wspólnotowej oraz promowania standar-

dów europejskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Na poziomie Wspólnot Programem 

zarządza Komisja Europejska, a na poziomie państw – Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci. 

Do pełnienia tej funkcji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr przygotowywało się od marca 1996 roku. 

Do momentu przystąpienia do programu, Krajowa Agencja przeprowadziła akcję promocyjno-informa-

cyjną programu Leonardo. W całej Polsce odbyły się konferencje, warsztaty, szkolenia i seminaria, 

kampania informacyjna w mediach, stworzono stronę internetową. Od 1 czerwca 1998 roku weszły 

w życie postanowienia umowy, zawartej pomiędzy Krajową Agencją Programu Leonardo w FFW 

a Komisją Europejską, dotyczącej zarządzania i finansowania programu Leonardo w Polsce. W roku 

1998 przeprowadzono pierwszy konkurs projektów, w którym przyznano 17 dofinansowań.
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28 kWietnia 1999, WarszaWa

Paweł Samecki został mianowany  
p.o. Sekretarza Komitetu Integracji  
Europejskiej i tym samym objął kierownictwo  
nad Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

fot. PAP/Maciej Belina Brzozowski

11–13 grudnia 1999, helsinki

Na spotkaniu RE zdecydowano o zaproszeniu 
do negocjacji o członkostwo w UE pięciu państw 
z Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgarii, Litwy, 
Łotwy, Rumunii i Słowacji) oraz Malty, czyli Grupy 
Helsińskiej. Turcji przyznano status kandydata  
na członka w UE.

fot. PAP/EPA/Tim Brakemeier

24–25 marca 1999, Berlin

Rada Europejska zaaprobowała dokument 
Komisji Europejskiej Agenda 2000, w tym 
zapisy finansowe dotyczące lat 2000–2006, 
reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz funduszy 
strukturalnych.

fot. PAP/EPA/Wolfgang Kumm

27 liPca 1998, WarszaWa

Premier Jerzy Buzek przejął obowiązki 
Przewodniczącego Komitetu Integracji 
Europejskiej, a p.o. Sekretarza Komitetu Integracji 
Europejskiej została Maria Karasińska-Fendler, 
która objęła także kierownictwo nad  
Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

fot. PAP/Jacek Turczyk
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17 listoPada 2008, 
PułaWy 
W Państwowym Instytucie 
Weterynaryjnym – 
Państwowym Instytucie 
Badawczym w Puławach 
zmodernizowano stare 
i zamontowano 
najnowocześniejsze  
na świecie urządzenia 
i technologie.

4 PaŹdziernika 2001, Puck 
Morski Oddział Straży 
Granicznej otrzymał 
nowoczesne, niezatapialne 
łodzie do szybkiego  
patrolowania wód śródlądowych 
i przybrzeżnych.

1999

1999

Jednostka Finansująco-Kontraktująca  
rozpoczyna wdrażanie pierwszych projektów 
Rozwoju Instytucjonalnego

W lutym 1999 r. decyzją Komitetu Integracji Europejskiej została ustanowiona Jednostka Finansująco-  

-Kontraktująca ( JFK), działająca w ramach Fundacji Fundusz Współpracy. Do głównych zadań JFK 

należała koordynacja i obsługa od strony finansowo-kontraktowej projektów wchodzących w skład 

Programu PHARE (Nowa Orientacja), Rozwój Instytucjonalny Administracji Publicznej oraz Programu 

Środki Przejściowe. Misją JFK było między innymi efektywne wdrażanie projektów, których celem było 

dostosowanie zharmonizowanych przepisów prawnych bezpośrednio związanych z wdrażaniem 

acquis communautire (porządku prawnego UE) oraz norm i standardów wspólnotowych, a także 

wsparcie przygotowań do realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych.  

W ramach corocznych alokacji w okresie od roku 1998 do 2006, Jednostka Finansująco-Kontraktująca 

wdrożyła 263 projekty Rozwoju Instytucjonalnego na łączną kwotę ponad 1 miliard EUR.

200 umów 
bliźniaczych 700 kontraktów  

inwestycyjnych263 projekty
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23 PaŹdziernika 2001, WarszaWa

Premier powołał Danutę Hübner na stanowisko 
sekretarza stanu w MSZ. W dniu 5 listopada 
została ona także powołana przez Premiera  
na stanowisko Sekretarza Komitetu Integracji 
Europejskiej i przejęła kierownictwo nad  
Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

fot. PAP/Jacek Turczyk

26 kWietnia 2001, WarszaWa

Rada Ministrów RP przyjęła projekt 
znowelizowanego Narodowego Programu 
Przygotowania do członkostwa w UE, opracowany 
przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

14 kWietnia 2001, WarszaWa

Sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej 
został sekretarz stanu Jacek Saryusz-Wolski, 
który przejął także kierownictwo nad  
Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

7–12 grudnia 2000, nicea

Na szczycie Rady Europejskiej państwa 
członkowskie uzgodniły treść projektu Traktatu 
Nicejskiego, zawierającego między innymi 
szczegóły dotyczące zmian instytucjonalnych 
w UE i określającego udział nowych państw 
członkowskich, w tym Polski, w instytucjach UE.

fot. PAP/Jacek Turczyk
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Zespół Agrolinii  
na targach Polagra.

10 lutego 2003, 
kostomłoty

Kampania informacyjna 
przed referendum 
europejskim, Gminny 
Ośrodek Integracji 
Europejskiej.
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2000–2006

FFW wdraża program 
Leonardo Da Vinci II

Program Leonardo da Vinci II realizowany był jako 

program kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Uczestnikami projektu było 15 krajów członkowskich 

UE, kraje EFTA, cypr i Malta oraz państwa Europy 

Środkowej-Wschodniej, stowarzyszone z UE: Bułgaria, 

czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2001 do współ-

pracy dołączyła Turcja. W programie uczestniczyć 

mogły instytucje (osoby prawne) zajmujące się kształ-

ceniem i szkoleniem zawodowym, szkoły zawodowe, uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, 

izby handlowe i przemysłowe, partnerzy społeczni, organizacje lokalne i regionalne. celem programu 

było wspieranie przedsiębiorstw i pracowników w dziedzinie oświaty zawodowej, włączanie szkół 

wyższych do współpracy z zakładami, doskonalenie systemu oświaty zawodowej w krajach członkow-

skich UE i rozszerzanie znajomości języków obcych.

2001–2004

FFW realizuje program Agro-Info

Program Agro-Info był realizowany przez FFW na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 

celem programu było informowanie rolników oraz społeczności wiejskiej o różnych aspektach 

związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Program Agro-Info poza akcjami szkolenio-

wymi i wydawaniem publikacji skupił się na budowaniu trwałych instytucji – lokalnych ośrodków 

informacyjnych o UE dla mieszkańców wsi, czyli ośrodków „Agro-Info”. Powstały 63 takie ośrodki, 

działające przy instytucjach zakorzenionych w społecznościach wiejskich – organizacjach 

pozarządowych, samorządach lokalnych, izbach rolniczych i ośrodkach doradztwa.
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16 kWietnia 2003, ateny

Nastąpiło uroczyste podpisanie Traktatu 
Akcesyjnego. Pod Traktatem Akcesyjnym  
po stronie polskiej złożyli podpis:  
Premier Leszek Miller, Minister Spraw 
Zagranicznych Włodzimierz cimoszewicz  
oraz Sekretarz Stanu do Spraw Europejskich 
Danuta Hübner.

fot. PAP/Radek Pietruszka

9 kWietnia 2003, strasBurg

Parlament Europejski wyraził aprobatę dla 
projektu Traktatu Akcesyjnego, przez co wyraził 
swoje poparcie dla przyjęcia Polski i pozostałych 
dziewięciu państw kandydujących do UE  
w dniu 1 maja 2004 r.

fot. PAP/EPA/Gerard Cerles

19 lutego 2003, Bruksela

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała 
projekt Traktatu Akcesyjnego o przystąpieniu 
dziesięciu nowych państw, w tym Polski, do UE.

13 grudnia 2002, koPenhaga

RE zatwierdziła wynik rokowań z 10 państwami 
kandydującymi do członkostwa w UE. Dokonano 
ostatecznego zamknięcia negocjacji we wszystkich 
obszarach. Przyjęto wspólną deklarację 
„Jedna Europa” o kontynuacji, otwartości 
i nieodwracalności procesu rozszerzenia.

fot. PAP/Radek Pietruszka

 FUNDUSZE PRZEDAKcESYJNE

2003

2002

FFW inicjuje Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Znaczące doświadczenie Fundacji w realizacji programów pomocowych wspierajacych polską wieś 

oraz zaangażowanie w publiczną debatę na jej temat zaowocowało ideą stworzenia ogólnopolskiej 

płaszczyzny porozumienia organizacji działających na rzecz wsi. Z inicjatywy Fundacji powstało Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, FFW wspierała je od początku dzięki środkom z Urzędu Komitetu 

Integracji Europejskiej. Forum działa do dziś jako organizacja pozarządowa.

2003–2005

FFW uruchamia pierwszą edycję  
programu Agro-Smak

Polsko-Amerykański Projekt Rozwoju Produktów Lokalnych „Agro-Smak” zarządzany był przez Biuro 

Programów Wiejskich FFW. celem programu było wsparcie budowania w Polsce systemu ochrony 

regionalnych i lokalnych produktów żywnościowych. Była to istotna kwestia w kontekście wzmocnie-

nia rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększania źródeł dochodów dla drobnych producentów.

10 marca 2005, czaPlinek

Pszczelarz Krzysztof Fujarski z czaplinka starał się o przyznanie dla produkowanych tu Miodów Drahimskich statusu produktu regionalnego.
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7–8 czerWca 2003, Polska

Ogólnokrajowe referendum w sprawie 
przystąpienia Polski do UE.

fot. PAP/Radek Pietruszka

17 kWietnia 2003, WarszaWa

Sejm podjął uchwałę w sprawie trybu wyrażenia 
zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego 
przystąpienia Polski do UE, zarządzając 
ogólnokrajowe referendum w tej sprawie,  
które miało odbyć się w Polsce w dniach  
7–8 czerwca 2003 r.

 FUNDUSZE PRZEDAKcESYJNE

11 sierPnia 2011, zakoPane 

II Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem, impreza prezentująca 
i promująca tradycje kulinarne krajów europejskich.
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2004

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, która powstała z Inspiracji FFW i przy jej pomocy,  

jest organizacją zrzeszającą producentów. Jej rolą jest budowanie, wspólnie z administracją rządową 

i samorządową – na wzór krajów Unii – polskiego systemu dla tradycyjnych produktów regionalnych 

i lokalnych. Systemy jakości i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w państwach europej-

skich tworzone były głównie przez producentów i sprzedawców. Jednym z najważniejszych zadań, 

stojących przed tą organizacją, jest dotarcie do świadomości producentów żywności, przetwórców, 

instytucji kontrolnych, samorządów i konsumentów z przekazem o roli produktów tradycyjnych 

i regionalnych zarówno na rynku europejskim, jak i wewnętrznym.

24 maja 2014, rzeszóW

VIII Międzynarodowe Targi 
Żywności i Produktów 
Ekologicznych „Ekogala” 
w Rzeszowie.
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2 maja 2004–31 PaŹdziernika 2005

Gabinet Premiera Marka Belki.

fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

1 maja 2004

Polska została państwem członkowskim UE.

fot. PAP/Jacek Bednarczyk

 FUNDUSZE PRZEDAKcESYJNE

26 maja 1998, WarszaWa

Konferencja prasowa grupy „Dialog i rozwój”, w ramach zespołu ds. wdrażania reformy administracyjnej, od lewej: ambasador RP przy RE 
w Strasburgu Jerzy Regulski, podsekretarz stanu w MPiPS Grażyna Gęsicka, rzecznik prasowy Rządu RP Jarosław Sellin.
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2004

2004

FFW przekazuje Program Euro Info do PARP

W trakcie realizacji programu  przez FFW powstało 14 ośrodków Euro Info, które działały w strate-

gicznych regionach dla rozwoju gospodarczego Polski. Po zakończeniu realizacji umowy z Komisją 

Europejską, na mocy porozumienia, program Euro Info został przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2005

Akredytacja EDIS

Po 3 latach przygotowań oraz przeprowadzonym audycie, Jednostka Finansująco-Kontraktująca 

otrzymała akredytację Komisji Europejskiej do Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu 

Wdrażania (EDIS). Dzięki uzyskaniu akredytacji przez JFK oraz inne instytucje będące w systemie 

wdrażania Programu Rozwoju Instytucjonalnego, projekty mogły być realizowane bez uprzedniej 

kontroli ex-ante Komisji Europejskiej. Tym samym, zwiększyła się odpowiedzialność polskich instytucji 

za wdrażanie Programu.
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2004

Fundusze  
europejskie

1 maja 2004, krakóW

Krakowianie świętowali wstąpienie Polski  

do Unii Europejskiej nocnym widowiskiem 

„Kronika Polska” i odśpiewaniem  

„Ody do radości”.

fot. PAP/Jacek Bednarczyk
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W ejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zamknęło ważny rozdział w historii Fundacji. 

Kilkanaście lat pracy i setki projektów mających na celu wsparcie procesów modernizacyj-

nych i zmian zarówno w polskiej administracji, gospodarce, jak i inwestycji w społeczeństwo 

obywatelskie – w znaczący sposób przyczyniło się do tego sukcesu. 

Jednocześnie Fundacja stanęła przed nowymi wyzwaniami – z jednej strony pełnego zamknięcia - 

zarówno finansowego, jak i formalnego programów i projektów realizowanych w ramach pomocy przed-

akcesyjnej, a z drugiej wykorzystania potencjału i doświadczenia Fundacji i tworzących ją ludzi w ramach 

wdrażania nowych programów pomocowych dostępnych dla Polski wraz z akcesją do Unii Europejskiej.

W pierwszym okresie, w latach 2004–2008 kluczowym wyzwaniem była realizacja Programu 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Był to jeden z najtrudniejszych programów realizowanych w perspek-

tywie finansowej 2004–2006 w Polsce. Z jednej strony zakładał realizację projektów o dużej wartości, 

w dużych (czasami kilkunasto instytucjonalnych) partnerstwach międzysektorowych i dodatkowo w ramach 

partnerstw ponadnarodowych. Specyficzny system wdrażania i podział całości realizacji programu na  

3 etapy, wymagał od Fundacji – pełniącej rolę Krajowej Struktury Wsparcia – ogromnego wysiłku w zdefi-

niowaniu zarówno podstawowych pojęć, jak również ogromnego wysiłku w pracy we współpracy i na rzecz 

utworzonych partnerstw. 

Drugim kluczowym programem, który z jednej strony miał poważny wpływ na sposób działania 

Fundacji, a z drugiej bardzo mocno oddziaływał na sektor społeczeństwa obywatelskiego – był Fundusz dla 

Organizacji Pozarządowych. Ten realizowany wspólnie z firmą Ecorys program wyznaczył nowe ścieżki, nie 

tylko w sensie merytorycznej zmiany, którą wprowadził poprzez setki zrealizowanych w jego ramach pro-

jektów, ale przede wszystkim poprzez sposób realizacji – wprowadzając nowe standardy realizacji progra-

mów grantowych i pracy z beneficjentami.

W 2008 roku szereg swoich zadań powierzyło Fundacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 

rolę Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania z zakresu 

informacji i promocji tego programu, jak również prowadzenie Wspólnych Sekretariatów Technicznych 

dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i punktu informacyjnego programu Interreg 

IVC. Spowodowało to konieczność utworzenia nowych oddziałów Fundacji, zlokalizowanych w Gdańsku, 

Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze.

Przełomowy okazał się również rok 2010 – w połowie roku rozpoczęła się współpraca z Minister-

stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wsparcia MNISzW jako instytucji pośredniczącej dla 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zainicjowana współpraca przyczyniła się w kolej-

nych latach do rozszerzania działalności Fundacji w zakresie weryfikacji dokumentacji na miejscu u bene-

ficjentów o kolejne instytucje, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodek Przetwarzania 

Informacji. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa) 

a także Ministerstwo Gospodarki, obejmując swoimi działaniami ponad 1/3 całej alokacji programu i w zna-

czący sposób przyczyniając się do poprawy realizacji ww. programu.

Fundacja pozostała również aktywna w pozyskiwaniu projektów w otwartych konkursach i prze-

targach – w szczególności koncentrując się na obszarach, w których posiada największe doświadczenia – 

społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej czy też przedsiębiorczości i uczenia się przez całe życie. 

Fundacja realizowała projekty konkursowe i systemowe w ramach Programu Kapitał Ludzki, programu 

Leonardo da Vinci, Erasmus +, programach i funduszach krajowych, jak również w ramach środków przy-

znawanych bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agendy, w konkursach i przetargach.

Ostatnie lata to również wzmocnienie roli fundacji w działalności i projektach międzynarodowych, 

w szczególności realizowanych we współpracy z administracja publiczną, a realizowanych w ramach kon-

traktów z Komisją Europejską. Doświadczenia zdobyte jako jednostka finansująco-kontraktująca pozwoliły 

na zdobycie i realizację dużych projektów międzynarodowych i zapewnienie odpowiedniego systemu rozli-

czeń i kontroli.

Jacek Ostrowski
członek zarządzu FFW
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22 listoPada 2004

Danuta Hübner została komisarzem  
ds. polityki regionalnej w nowo utworzonej 
Komisji Europejskiej pod kierownictwem  
José Manuela Barroso.

fot. PAP/Benoit Doppagne

13 czerWca 2004

W Polsce po raz pierwszy odbyły się  
wybory do Parlamentu Europejskiego.

fot. PAP/Andrzej Rybczyński

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2004–2008 

FFW Krajową Strukturą Wsparcia  
dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL to program realizowany od 2001 r. w 25 krajach Unii Europejskiej, 

współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Głównym celem inicjatywy EQUAL  

było testowanie oraz popieranie nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji 

*Partnerstwach na Rzecz Rozwoju

mln euro130 107 632realizowanych 
innowacyjnych projektów

organizacje  
uczestniczące w Prr*

30 stycznia 2007, 
Berlin

Otwarcie Europejskiego 
Roku Równych Szans dla 
Wszystkich. Nz. Ursula Lehr  
i Vladimír Špidla.
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i nierówności na rynku pracy, ze względu na płeć, pochodzenie rasowe, etniczne, wyznanie, przekona-

nia, niepełnosprawności, wiek lub orientację seksualną, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak 

i poszukujących pracy. 

W latach 2004–2008 FFW pełniła rolę Krajowej Struktury Wsparcia dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

w Polsce (funkcja zbliżona do funkcji Instytucji Wdrażającej w innych programach operacyjnych). 

Fundacja kompleksowo wspierała wdrażanie programu poprzez  pomoc w zawiązywaniu Partnerstw, 

organizowanie konkursów projektów, monitorowanie, kontrolę i rozliczanie realizowanych 

przez Partnerstwa projektów, a także wspomaganie ich przedsięwzięć poprzez doradztwo, szkolenia  

i  działania promocyjno-informacyjne. To co wyróżniało EQUAL spośród innych programów, to kilka 

zasad determinujących sposób realizacji programu, w szczególności  szerokie partnerstwa realizujące 

projekty oraz obowiązkowa współpraca ponadnarodowa czy też innowacyjne rozwiązania, które były 

następnie testowane i upowszechniane.
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31 PaŹdziernika 2005

Powstaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

fot. PAP/Paweł Supernak

19 PaŹdziernika 2005–14 czerWca 2006

Gabinet Premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

fot. PAP/Tomasz Gzell
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 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2005

2004

FFW jako Krajowy Partner Sieci ReferNet

Program europejskiej sieci danych i eksperty z ReferNet realizowany jest na podstawie umowy 

podpisanej pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy i Europejskim centrum Rozwoju Szkolenia 

Zawodowego (cedefop) – jednej z agencji Komisji Europejskiej. celem sieci ReferNet jest gromadzenie 

i wymiana informacji dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego w UE oraz zagadnień pokrew-

nych, a także wspieranie działań cedefop w upowszechnianiu informacji na temat kształcenia 

i szkolenia zawodowego. Rolę krajowego reprezentanta sieci ReferNet pełni Dział Projektów 

Edukacyjnych, który realizuje zadania w 4 kategoriach: przegląd polityk edukacyjnych i badań 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, gromadzenie i analiza informacji na temat kształce-

nia i szkolenia zawodowego oraz sytuacji na rynku pracy, dokumentowanie informacji z dziedziny 

kształcenia zawodowego w Polsce,  a także ich upowszechnianie.

2005–2007

FFW jako Krajowe Centrum Europass

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Fundacji pełnienie roli Krajowego centrum Europass 

– jednostki  wdrażającej w Polsce Inicjatywę Komisji Europejskiej, mającej na celu wyrównanie szans  

na międzynarodowym rynku pracy poprzez ujednolicenie systemu prezentacji swoich kwalifikacji 

i kompetencji – m.in. edukacji, kariery, mobilności zawodowej i edukacyjnej czy umiejętności języko-

wych za pomocą 5 standardowych dokumentów Europass.
1 maja 2006, WarszaWa

Mija druga rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
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10 liPca 2006–16 listoPada 2007

Gabinet Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

fot. PAP/Radek Pietruszka

17 grudnia 2005

Przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli 
w Brukseli kompromis co do kształtu unijnego 
budżetu na lata 2007–2013, w którym dla Polski 
przewidziano 59,65 mld EUR na fundusze  
pomocowe–strukturalne i spójności oraz  
dodatkowo 26 mld EUR na wsparcie polskiej wsi.

fot. PAP/Radek Pietruszka

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2006

2006

FFW jako operator 
Funduszu  
dla Organizacji 
Pozarządowych

W latach 2007–2009 FFW pełniła rolę Operatora 

Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w zakresie 

komponentu „Demokracja i społeczeństwo obywatel-

skie”. Fundusz ten został ustanowiony w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego i był przeznaczony dla 

organizacji pozarządowych na realizację działań prowadzących do zmniejszenia różnic ekonomicznych 

oraz społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zadaniem FFW była dystrybucja środków na realizację projektów zgłaszanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym opracowanie kampanii informacyjnej dotyczącej wdrażanego programu, 

przygotowanie kryteriów naboru wniosków aplikacyjnych, procedur przyznawania grantów oraz 

weryfikacja i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków.  Wartość realizowanych projektów 

to od 5000 (mikro) do 250 000 EURO (duże). Pula środków, zarządzana przez FFW w ramach kompo-

nentów to 13 mln EUR.

2006

FFW realizuje projekt TEPA

FFW wspólnie z partnerami ze Słowacji, czech, Węgier i Słowenii zrealizowała projekt TEPA  

(Training of European Partnership Animators) – pilotażowe przeszkolenie animatorów partnerstwa 

lokalnego z Polski, Słowacji, Węgier, czech i Słowenii. celem projektu TEPA było przygotowanie ścieżki 

dydaktycznej dla trenerów lokalnych animatorów z pięciu nowych krajów UE: Słowacji, czech, Polski, 

Węgier i Słowenii. W ramach projektu narodowe sieci rozwoju obszarów wiejskich z tych 5 krajów 

połączyły siły, co pozwoliło na szkolenia pilotażowe.

30 maja 2005,  
Pszczela Wola 
W skład Zespołu Szkół 
Rolniczych w Pszczelej Woli 
wchodzi jedyne na świecie 
Technikum Pszczelarskie, 
w którym uczy się 200 uczniów.
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złożonych  
wniosków4000 354 40 mln złotych – kwota  

zarządzana przez FFW
liczba projektów  
dofinansowanych przez FFW
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2007–2013 
Okres obowiązywania tzw. Wieloletnich 
Ram Finansowych, czyli europejskiego 
porozumienia, które upoważniało 
Polskę do niemal 70 mld EURO  
na wsparcie inwestycji i strukturalnej 
modernizacji kraju.

fot. PAP/Leszek Szymański

1 stycznia 2007
Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej 
zgromadzonej w Kopenhadze w 2002 r.,  
Bułgaria i Rumunia przystępują do UE.

fot. EPA/Robert Ghement
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2007

2007

Fundacja Fundusz Współpracy wdrożyła  
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 
(Certyfikat nr FS 507968)

2007–2008

FFW realizuje projekty uzupełniające PIW EQUAL

Realizacja programu  EQUAL przyniosła wiele interesujących rozwiązań. Aby je szerzej upowszechnić 

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o uruchomieniu projektów uzupełniających, których wdroże-

niem zajęła się Fundacja Fundusz Współpracy. W okresie od II półrocza 2007 r. do października 2008 r. 

FFW realizowała cztery projekty: 

• „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”, 

• “Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL”,

• „Upowszechnianie rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL wspierających kształcenie  

przez całe życie”,

• „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,  

realizacji i oceny projektu”.  
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2007, WarszaWa

Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji prasowej  
nt. wpływu członkostwa Unii Europejskiej na rozwój kraju.
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28 Września 2007
KE zatwierdziła dokument prezentujący założenia, cele i rodzaje 
wsparcia w ramach POKL. Od tego momentu Program jest 
realizowany w dwóch podstawowych trybach: systemowym, 
gdzie projekty realizują z góry ustalone podmioty, takie jak 
organy administracji rządowej oraz konkursowym, w ramach 
którego o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie 
podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

9 maja 2007
Komisja Europejska zaakceptowała  
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  
2007–2013, których celem była realizacja  
na terytorium Polski polityki spójności UE.

2007
Powstaje Narodowe centrum Badań  
i Rozwoju, jednostka pełniąca fukncje  
platformy skutecznego dialogu między 
środowiskiem nauki i biznesu.

fot. PAP/Radek Pietruszka

10 grudnia 2007, katoWice

Michel Lamblin, dyrektor 
programu INTERREG IVc.
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2008

FFW realizuje Programy 
Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej oraz program 
INTERREG IV C

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

(obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) 

Fundacja utworzyła trzy międzynarodowe Wspólne 

Sekretariaty Techniczne, wspierające Instytucje 

Zarządzające we wdrażaniu Programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, a także powołała punkt informacyjny w Katowicach dla programu 

INTERREG. Do zadań WST należało m.in. wsparcie Ministerstwa w procesie wdrażania programów  

i ich promocji, w tym organizacja posiedzeń Komitetów Monitorujących, wybór projektów, pomoc 

i wsparcie dla beneficjentów. Sekretariaty Techniczne powstały w ramach współpracy ponadnarodo-

wej Polski ze Słowacją, Brandenburgią oraz podregionami usytuowanymi wzdłuż wybrzeża Morza 

Bałtyckiego (Szwecja, Dania, Litwa, Niemcy – Południowy Bałtyk). Powstanie Sekretariatów wiązało 

się z utworzeniem 4 nowych oddziałów Fundacji – w Gdańsku, Krakowie, Zielonej Górze oraz 

Katowicach. Do zadań Fundacji należało przede wszystkim zorganizowania prac i uruchomienie 

Sekretariatów i Punktu Informacyjnego.

Projekty miały na celu upowszechnianie wybranych, 

najlepszych rezultatów wypracowanych 

przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, ich zadaniem 

było również dotarcie do szerszego grona odbiorców. 

Projekty uzupełniające obejmowały takie działania jak: 

kampanie społeczne, szkolenia, konferencje i semina-

ria, czy publikacje propagujące wypracowane dobre 

praktyki.  W celu upowszechniania rezultatów 

projektów została stworzona baza rezultatów 

zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące 

zwalidowanych rozwiązań wypracowanych przez PRR.

2008 

Ogólnopolska Kampania 
Społeczna promująca 
kształcenie przez całe życie.

fo
t. 

FF
W



72 73

13 grudnia 2007
Przywódcy państw członkowskich UE  
podpisali traktat w Lizbonie.

9 listoPada 2007–22 Września 2014
Gabinet Premiera Donalda Tuska.

fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

2 PaŹdziernika 2007
Komisarz ds. polityki regionalnej  
Danuta Hübner podpisała decyzję  
Komisji Europejskiej przyjmującą  
do realizacji Program Operacyjny  
Innowacyjna Gospodarka.

fot. EPA/Olivier Hoslet

12 czerWca 2014, 
malBork

Szkoła Łacińska w Malborku 
(powstała w 1352 r.), 
odbudowana ze środków 
UE, w której działać ma 
Malborskie centrum 
Edukacyjne LATINUM.

20 kWietnia 2015, 
olsztyn

Nowe budynki centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego 
„Ukiel” nad jeziorem Ukiel.
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2008–2009

FFW zostaje Krajową Instytucją Wspomagającą  
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

FFW na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powołał Krajową Instytucję Wspomagającą dla 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Krajowa Instytucja Wspomagająca działająca w ramach FFW 

została utworzona w celu wspierania instytucji uczestniczących w realizacji Programu Kapitał Ludzki, 

ekspertów i beneficjentów programu w zakresie zasad realizacji projektów ponadnarodowych 

i innowacyjnych. Do podstawowych zadań KIW, jako instytucji przede wszystkim doradczej należało:  

•  wsparcie merytoryczne dla Instytucji Pośredniczących (w tym organizacja szkoleń i systemu 

eksperckiego),

• opracowanie wytycznych, podręczników i materiałów informacyjnych, 

• wspieranie zadań promocyjnych i informacyjnych, wsparcie Krajowych i Regionalnych Sieci 

Tematycznych, monitorowanie realizacji zasad innowacyjności i współpracy ponadnarodowej. 

Istotnym zadaniem KIW było także stworzenie narzędzi umożliwiających dotarcie do opinii publicznej 

z informacjami o realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. W realizacji zadań 

KIW wykorzystane zostały doświadczenia Fundacji z realizacji m.in. programu EQUAL czy Leonardo  

da Vinci.
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7 maja 2009
W wyniku polsko-szwedzkiej inicjatywy 
zainaugurowano Partnerstwo Wschodnie, jako 
program określający wymiar wschodni polityki 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa.

4 liPca 2009
Paweł Samecki został komisarzem  
w Komisji Europejskiej ds. polityki  
regionalnej.

fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

21 grudnia 2007 
Polska dołącza do strefy Schengen, zniesione 
zostają kontrole osobowe na granicach  
z naszymi zachodnimi i południowymi  
sąsiadami.

fot. PAP/Grzegorz Momot

16 PaŹdziernika 2013, 
katoWice

Delegacja, która wyruszyła 
w podróż pociągiem 
po dworcach wojewódzkich, 
by sprawdzić przystosowanie 
kolei do potrzeb 
niepełnosprawnych. 
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120 tys. egz.  
publikacji 108 partycypujących 

samorządów 300 przeszkolonych  
gmin i powiatów

50 publikacji 10 tys. mieszkańców  
w zespołach roboczych150 animatorów

2009

2009–2015

FFW realizuje projekty systemowe: 

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej 
Dzięki sukcesom w realizacji programu PIW EQUAL, FFW otrzymała zadanie realizowania kolejnych 

projektów systemowych. Pierwszy z projektów miał na celu podniesienie poziomu rozwoju oraz 

poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonalizowanych 

mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia.  

Decydujmy razem 
Jest to projekt, którego celem było stworzenie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej, 

aktywnie angażujących społeczności lokalne, w taki sposób, aby były one nie tylko adresatem, ale 

także współtwórcą rozwiązań wypracowanych z władzą. Działania skierowane były w stronę czterech 

obszarów: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Projekt, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był w 108 gminach, 

w latach 2009–2014.

2009–2013

FFW wdraża projekty  
w ramach programu  
Leonardo da Vinci.

W 2009 roku Fundacja rozpoczęła jako partner 

realizację międzynarodowych projektów transferu 

innowacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodo-

wego w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt 

„EQF – narzędziem łączącym różne systemy kształce-

nia organizatorów procesów produkcyjnych” miał na 

celu opracowanie modułów szkoleniowych i określenie poziomu kwalifikacji organizatora procesów 

produkcyjnych zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, umożliwiającego porównywanie kwalifika-

cji osób uczących się oraz pracowników w ramach krajów Unii Europejskiej. 

W ramach projektu „Dostępność branży hotelowej i restauracyjnej dla osób niepełnosprawnych 

– AcAD”, stworzono i przetestowano program szkolenia dla pracowników tych branż na temat 

zwiększania dostępności usług poprzez odpowiednie przygotowanie personelu i prawidłową 

komunikację z klientami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Rezultatami projektu, są też 

materiały szkoleniowe, film edukacyjny, podręcznik dla menadżerów i pracowników oraz narzędzia 

samooceny kompetencji. Rezultaty te zostały przeniesione na inne usługi w branży turystycznej 

w ramach kolejnego projektu „Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych–TEAD” realizowa-

nego w latach 2011–2013.
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1 grudnia 2009

Wszedł w życie Traktat Lizboński, który był 
odpowiedzią na rozszerzenie UE o nowe państwa. 
Likwidacji uległy Wspólnoty Europejskie, które 
zastąpiła nowa, posiadająca osobowość prawną, 
organizacja międzynarodowa – Unia Europejska.

fot. PAP/Radek Pietruszka

14 liPca 2009 
Polski eurodeputowany i były premier 
Jerzy Buzek został wybrany na 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego, jako pierwszy  
z Europy Wschodniej.

fot. PAP/Grzegorz Momot

10 PaŹdziernika 2009
Polska ratyfikowała Traktat z Lizbony.
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2010

FFW wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach wsparcia dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, FFW realizowała szereg działań w zakresie promocji, monitoringu, 

szkoleń i doradztwa, a także wsparcia procesu wyboru projektów. W szczególności Fundacja odpowia-

dała za realizację części zadań w ramach kampanii „Fundusze dla Oświaty”, między innymi 

przygotowała szereg poradników oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych, zrealizowała 

kampanie promocyjną w telewizji publicznej oraz przygotowała i zrealizowała szereg konferencji  

w całym kraju dotyczących wsparcia dla edukacji z funduszy unijnych oraz reformy oświatowej.

Ponad to Fundacja prowadziła szkolenia, monitoring działań oświatowych, jak również obsługiwała 

komisje oceny projektów w ramach Priorytetu III Programu Kapitał Ludzki.

2010–2012

Fundacja realizuje projekt Inkubator dojrzałej 
przedsiębiorczości

Projekt Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości realizowany był w partnerstwie z Fundacją Promocji 

Inicjatyw Społecznych POLPROM. celem projektu był wzrost przedsiębiorczości osób w wieku 45+, 

poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pięćdziesięciu osób oraz przyznanie wsparcia finanso-

wego dla trzydziestu pięciu osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Uczestnicy 

Inkubatora brali udział m.in. w szkoleniach z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, warsztatach 

psychoedukacyjnych oraz w różnego rodzaju spotkaniach doradczych. W ramach projektu uczestnicy 

opracowali biznesplany, z których wyłoniono najlepsze pomysły. Realizację 36 wytypowanych 

przedsięwzięć wsparto dotacją na uruchomienie działalności gospodarczej. Kwoty dotacji sięgały 

20 grudnia 2013, 
WarszaWa

Prace nad grafenem,  
Zakład Epitaksji Związków 
Półprzewodnikowych 
Instytutu Technologii 
Materiałów Elektronicznych 
w Warszawie.

nowych firm36 40 tys. Pln dotacji  
na przedsiębiorcę



78 79

9 lutego 2010
Janusz Lewandowski zostaje komisarzem  
UE ds. programowania finansowego i budżetu.

fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

1 stycznia 2010
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej  
zostaje włączony w struktury  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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2010

do 40 tys. PLN. W pierwszym roku działalności nowi przedsiębiorcy byli objęci dodatkowym wspar-

ciem finansowym na pokrycie kosztów bieżących oraz doradztwem w odpowiedzi na bieżące potrzeby. 

Dodatkowo siedmiu uczestników Inkubatora stworzyło miejsca pracy dla kolejnych czternastu osób. 

Do ciekawszych pomysłów zrealizowanych dzięki wsparciu projektu można zaliczyć m.in. sklep 

z żywnością ekologiczną, specjalistyczny gabinet podologiczny czy galerię sztuki połączoną 

z kawiarnią. Projekt został wyróżniony tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” w konkursie 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Dobre Praktyki EFS.

2011–2013

FFW inicjuje projekt Sieć na rzecz  
promowania równości i różnorodności 
w działaniach administracji publicznej
„Równość i różnorodność – praktycznie” to partnerskie przedsięwzięcie Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej TEA i Funduszu Współpracy, realizowane w latach 2011–2013. Działania Fundacji 

służyły przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na różnorodne przesłanki, upowszechnianiu  

tzw. horyzontalnego podejścia do dyskryminacji i uwypuklenia problemu dyskryminacji wielokrotnej 

– kiedy dana osoba doświadcza dyskryminacji z jednej niż więcej przyczyny. Oprócz tego, do zadań 

projektowych należało wzmocnienie jakości współpracy organizacji z administracją publiczną 

w obszarze edukacji i rynku pracy – tak aby planowane programy uwzględniały podejście równościowe 

i antydyskryminacyjne oraz rozwinięcie kompetencji trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych, 

współpracujących z administracją publiczną. W projekcie tym FFW odpowiedzialna była za zadania 

dotyczące stworzenia i organizacji pracy Sieci „Równość i różnorodność – praktycznie”, zaprojektowa-

nie i prowadzenie portalu wiedzy ROWNOSc.INFO, opracowanie publikacji podsumowującej prace 

grup tematycznych w ramach Sieci oraz ewaluację projektu.

grudzień 2011, 
WarszaWa

Uczestnicy projektu  
Inkubator Dojrzałej 
Przedsiębiorczości  
na konferencji 
podsumowującej.
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1 liPca 2011 
Pierwsza Prezydencja Polski  
w Radzie Unii Europejskiej.

fot. PAP/Paweł Supernak

7 czerWca 2010
Utworzony zostaje EFSF (European Financial 
Stability Facility – Europejski Fundusz Sprawności 
Finansowej), instrument wzmocnienia 
europejskiej równowagi finansowej oraz wsparcia 
państw strefy euro, wymagających pomocy 
finansowej. 

fot. EPA/Marius Beker
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30 PaŹdziernika 2012, kielce

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania.

2011

2011–2015

FFW wspiera Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju 
we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka

Fundacja Fundusz Współpracy od 2011 roku realizuje 

zadania na rzecz NcBR, Instytucji Pośredniczącej dla 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

FFW zajmuje się weryfikacją dokumentów księgowych 

w siedzibie beneficjentów, potwierdzających wydatki 

kwalifikowane w zaakceptowanych przez IP wnioskach 

Wsparcie NcBR

11 428 8306,8zweryfikowanych  
wniosków na kwotę mln Pln

o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach I i II Priorytetu POIG są uczelnie 

wyższe, instytuty naukowo-badawcze, a także od 2013 roku przedsiębiorstwa.  

Rolą Fundacji, jest z jednej strony raportowanie znalezionych nieprawidłowości do NcBR, ale przede 

wszystkim wsparcie beneficjentów na miejscu w poprawnym przygotowaniu dokumentacji 

projektowej.

2012

Umowa trójstronna FFW, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji

W roku 2012 efekty realizacji działań FFW w zakresie wsparcia Narodowego centrum Badań i Rozwoju 

są bardzo dobrze postrzegane przez Instytucje Pośredniczącą i zakres weryfikacji realizowanych przez 

FFW zostaje rozszerzony o dodatkowe działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 

leżące w gestii Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Fundacja działa od tej pory na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy FFW, NcBR i OPI.

zweryfikowanych  
wniosków4977 583,3 mln Pln – łączna wartość 

zweryfikowanych wniosków

Wsparcie OPI
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12 PaŹdziernika 2012
UE zostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

fot. EPA/Heiko Junge

8 czerWca 2012
Na Stadionie Narodowym w Warszawie 
rozpoczęły się XIV Mistrzostwa Europy  
w Piłce Nożnej Euro 2012.

fot. PAP/Leszek Szymański
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2012

2012–2015

Fundacja i dwa bliźniacze projekty bezpłatnej 
i wielopoziomowej pomocy dla mieszkańców 
Mazowsza
Projekty „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu” 

i „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, finansowane  

ze środków POKL, zakładają bezpłatną i wielopoziomową pomoc dla mieszkańców Mazowsza z regionu 

radomskiego i ostrołęckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zmniejszenie obszarów 

zagrożenia wykluczeniem społecznym jest możliwe m.in. dzięki powstałym spółdzielniom socjalnym. 

cel ten ma być osiągnięty również dzięki wzmocnieniu potencjału istniejących i nowo powstających 

podmiotów ekonomii społecznej. Szerokie wsparcie otrzymały również organizacje pozarządowe, 

w szczególności w postaci szkoleń i doradztwa, ale również np. w zakresie prowadzenia księgowości.

2012–2015

Współpraca z WWPE w zakresie weryfikacji 
wniosków o płatność PO IG

FFW od 2012 roku współpracuje również z centrum Projektów Polska cyfrowa (dawniej Władza 

Wdrażająca Programy Europejskie) w zakresie weryfikacji dokumentacji księgowej. Pracownicy FFW 

nie tylko sprawdzają wartość wydatków kwalifikowanych poszczególnych wniosków, do ich zadań 

należy także wspieranie beneficjentów w zakresie rozliczania projektów zgodnie z dokumentacją 

Programową POIG i wymogami cPPc. W ramach współpracy FFW rozpoczęła weryfikację projektów 

w działaniach 8.3 i 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka, a więc dotyczących przeciwdziałaniu 

wykluczeniu cyfrowemu oraz zapewnieniu dostępu do Internetu.

zweryfikowanych  
wniosków7077 1780,2 mln Pln – łączna wartość 

zweryfikowanych wniosków

Wsparcie cPPc

850 przeszkolonych 
osób 24 utworzone 

spółdzielnie socjalne 118 powstałych  
miejsc pracy
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1 liPca 2013
chorwacja zostaje 28 członkiem UE.

fot. EPA/Antonio Bat

8 lutego 2013
Podczas szczytu w Brukseli zakończono negocjacje 
w sprawie budżetu UE na lata 2014–2020.

fot. PAP/Leszek Szymański

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE
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Wrzesień 2013, 
szczecin, noWe 
WarPno
Ogólnopolskie spotkania 
Ekonomii Społecznej (OSES)  
organizowane przez 
Fundację Fundusz 
Współpracy.

przeprowadzonych 
szkoleń zawodowych106 61 1osób zyskało  

zatrudnienie
mln Pln – wsparcia 
dotacyjnego i pomostowego

2013

2013–2015

Stołeczne Centrum Kariery

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2015 r. realizowany był, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Stołeczne centrum Kariery”. celem projektu było zwiększenie 

szans utrzymania statusu zatrudnionego przez 80 osób mieszkających lub pracujących w Warszawie, 

które były przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy. Aby osią-

gnąć ten cel uczestniczki i uczestnicy projektu otrzymali szerokie wsparcie w postaci doradztwa zawo-

dowego, biznesowego, psychologicznego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy. część osób 

otrzymała przygotowanie szkoleniowo – doradcze i dofinansowanie na założenie działalności gospo-

darczej. Do projektu przyjęto 91 osób. Dotację na założenie działalności gospodarczej przyznano  

26 osobom. Projekt został wytypowany jako przykład dobrej praktyki i informacje o projekcie przeka-

zano dla biuletynu „Fundusze Europejskie na Mazowszu”.

2013

FFW organizuje Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii 
Społecznej 2013 w Szczecinie i Nowym Warpnie

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej to doroczne święto środowiska osób i instytucji 

związanych z przedsiębiorczością społeczną. Spotkania mają na celu dyskusje nad bieżącymi proble-

mami podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnionych w nich osób, są również miejscem szerokiej 

dyskusji na temat przyszłości sektora, integracji środowisk ekonomii społecznej, wymiany doświad-

czeń i idei, kreowania nowych rozwiązań. OSES jest największym ogólnopolskim spotkaniem 
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27 listoPada 2013
W wyniku połączenia Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego oraz Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

2 grudnia 2013 
Po 2,5 roku intensywnych negocjacji  
Rada Europejska przyjęła nowe Wieloletnie Ramy 
Finansowe na lata 2014–2020, w ramach których 
Polska jako największy odbiorca unijnych 
funduszy ma otrzymać 105,8 mld EURO,  
m.in. na politykę spójności i politykę rolną.

fot. PAP/Tomasz Waszczuk

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Wraz z nawiązaniem współpracy z Ministerstwem Gospodarki – zaangażowanie FFW w realizację 

Programu Innowacyjna Gospodarka przekroczyło 30% wartości programu.

2014

FFW realizuje cykl seminariów poświęconych 
stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych
FFW i ISP przy współpracy z UZP oraz MPiPS organizuje w ogólnopolskim programie bezpłatne 

szkolenia na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. celem szkoleń, 

prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, jest praktyczne zdiagnozowanie barier 

i problemów związanych ze stosowaniem klauzul społecznych, prezentacja praktycznych przykładów 

obrazujących realne wykorzystanie ich potencjału, a także interpretacja zapisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Szkolenia współfinansowane są ze środków UE w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeszkolono blisko 1,3 tys. osób.

dotyczącym przedsiębiorczości społecznej, przyciągającym corocznie ok. 1000 osób. Realizatorem 

głównym Ogólnopolskiego Spotkania Ekonomii Społecznej 2013 była Fundacja Fundusz Współpracy, 

a współorganizatorem wydarzenia było m.in. MPiPS. Podczas dwóch dni tej konferencji ponad 450 

uczestników brało udział w 16 sesjach, na których swoje wystąpienia miało 75 panelistów. Tematem 

przewodnim spotkań była rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia 

i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

2013

FFW wspiera Ministerstwo Gospodarki

W czerwcu 2013 roku do partnerów FFW w zakresie weryfikacji dokumentacji projektów w ramach  

Programu Innowacyjna Gospodarka dołączyło Ministerstwo Gospodarki. W tym przypadku weryfikacji 

podlegają beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 6.5.2 POIG, czyli 

przedsiębiorcy oraz samorządy, a zakres kontroli obejmuje zarówno aspekty finansowe, jak i weryfi-

kację prawidłowości zamówień publicznych, obowiązków z zakresu promocji czy też wskaźników.

zweryfikowanych  
wniosków1074 846,2 mln Pln – łączna wartość 

zweryfikowanych wniosków

Wsparcie MG

450 uczestników 16 sesji 75 panelistów
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15 Września 2014–12 listoPada 2015
Gabinet Premier Ewy Kopacz.

fot. PAP/Radek Pietruszka

23 maja 2014
Komisja Europejska podpisała Umowę 
Partnerstwa określającą kierunki interwencji 
w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych 
w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.Na jej 
podstawie Polska otrzymała od Unii Europejskiej 
82,5 mld EUR na realizację polityki spójności.

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2014

2014

Międzynarodowy projekt 
współpracy policji 
w ramach Partnerstwa 
Wschodniego

W dniu 30 grudnia 2013 r. Komisja Europejska 

podpisała z Fundacją Fundusz Współpracy, jako 

liderem konsorcjum, kontrakt na realizację projektu 

„Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa 

Wschodniego”. W skład konsorcjum wchodzą instytu-

cje bezpieczeństwa wewnętrznego: Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Finlandii i Litwy. Projekt finanso-

wany jest z programu Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa, a jego beneficjentami są 

państwa Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina. Głównym 

celem projektu jest zwiększenie współpracy w walce ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną 

pomiędzy policjami państw Partnerstwa Wschodniego a państwami UE oraz współpracy odpowied-

nich służb wewnątrz Partnerstwa Wschodniego.

25 marca 2010, chałuPki

Transgraniczne ćwiczenia 
polskich i czeskich policjantów 
na dawnym przejściu 
granicznym w chałupkach. 
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Umowy bliźniacze z Ukrainą i Turcją

Doświadczenia Fundacji z wdrożenia 200 umów bliźniaczych w ramach projektów Rozwoju 

Instytucjonalnego zaowocowało podpisaniem umów z Głównym Inspektoratem Transportu 

Drogowego o współpracy przy realizacji dwóch umów bliźniaczych, w których Główny Inspektorat  

jest partnerem wiodącym. Pierwsza z umów bliźniaczych o wartości 1 mln EURO realizowana jest  

na rzecz Tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji. Głównym celem 

projektu jest promowanie zmodyfikowanego systemu transportu drogowego towarów niebezpiecz-

nych zgodnie z prawem UE, poprzez przeprowadzenie serii szkoleń, seminariów i wizyt studyjnych, 

a także opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu kontroli kierowców i doradców do spraw 

bezpieczeństwa na terenie państwa tureckiego. Beneficjentem drugiej umowy jest ukraińskie 

Ministerstwo Infrastruktury, które wspierane jest w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w tym przede wszystkim zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. 

Partnerami przy realizacji projektu jest Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego Niemiec oraz 

Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego Republiki Litwy, a wartość umowy to 1 550 mln EUR.
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1 grudnia 2014 
Dotychczasowy Premier RP Donald Tusk został 
nowym przewodniczącym Rady Europejskiej.

fot. PAP/EPA/Julien Warnand

1 listoPada 2014
Elżbieta Bieńkowska zostaje komisarzem 
UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, 
przedsiębiorczości i MŚP.

fot. PAP/Wiktor Dąbkowski

10 grudnia 2014, grójec

Koło Gospodyń Wiejskich 
Lesznowola podczas promocji 
charytatywnego kalendarza 
oraz warsztatów dla dzieci.

9 maja 2015, WarszaWa

Miasteczko Europejskie 
zorganizowane przez Biuro 
Informacji Parlamentu 
Europejskiego. 
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2004

2005

2014

FFW operatorem 
mikrodotacji dla  
organizacji pozarządowych  
i grup nieformalnych  
– FIO-Mazowsze Lokalnie

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami, 

Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 

Społecznych oraz Stowarzyszeniem Europa i My, 

wybrana została na operatora mikrodotacji dla 

województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierane 

są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs adresowany 

jest do młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, które 

podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W okresie od czerwca 2014 r. 

do grudnia 2016 r. FFW planuje przyznać około 600 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. PLN każda. 

Łączna pula środków, którą przeznaczono na granty, wynosi ponad 2,1 mln PLN i podzielona jest  

na minimum trzy konkursy w ciągu trzech lat.

2014

FFW realizuje projekt 
Europejskie rozwiązania 
w zapewnianiu jakości – 
ESQA w ramach programu 
Erasmus+
Projekt zatytułowany „Europejskie rozwiązania 

w zapewnianiu jakości – ESQA” realizowany jest we 

współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii 

i Estonii. Jego celem jest wymiana doświadczeń 

i informacji na temat zapewniania jakości w kształceniu 

zawodowym w krajach partnerskich w celu stworzenia katalogu dobrych praktyk, który będzie 

wsparciem dla szkół i organów nadzorujących w realizacji zadań związanych z zapewnianiem jakości. 

Projekt jest częścią nowego programu Komisji Europejskiej Erasmus +.
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3 kWietnia 2015 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie 
przekształca się w centrum Projektów  
Polska cyfrowa.

fot. PAP/Rafał Guz

15 MArCA 2015 
15 lat Polski w NATO.

fot. PAP/Radek Pietruszka

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2015, WarszaWa

Posiedzenie komisji oceniającej wnioski w ramach projektu FIO Mazowsze Lokalnie.
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II Edycja programu mikrodotacji,  
FIO-Mazowsze Lokalnie

W ramach drugiej edycji programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” rozdysponowano blisko 800 tys. PLN, 

z czego aż 70% środków przeznaczonych zostało na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś  

na wsparcie rozwoju organizacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują 

współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. Nowe założenia 

Konkursu 2015 objęły zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. 

Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – rozwój organizacji przeznaczony 

będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, a w ramach ścieżki inicjatywy oddolne 

dotowane będą działania lokalne młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup 

samopomocowych. Młode organizacje (wyłączając stowarzyszenia i fundacje) aplikujące o środki FIO 

musiały przedstawić skrócony plan własnego rozwoju, co było podstawą do oceny merytorycznej 

projektu. Operatorzy w ramach programu zamierzają przyznać około 200 mikrodotacji.

800 tys. Pln 
w ramach programu 320 dofinansowanych  

projektów 200 mikrodotacji
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6 sierPnia 2015 
Andrzej Duda zostaje zaprzysiężony  
na Prezydenta RP.

fot. PAP/Jacek Turczyk

13 listoPada 2015 
Gabinet Premier Beaty Szydło.

fot. PAP/Jacek Turczyk

20 listoPada 2015 
Przewodniczący Rady FFW, dr Jerzy Kwieciński 
zostaje mianowany Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju.

fot. PAP/Tomasz Gzell
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marzec 2015, WarszaWa

Szkolenie dla doradców biznesowych OWES.

2015

FFW realizuje cykl szkoleń  
dla Doradców Biznesowych OWES

Wśród zadań, które zostały objęte kontynuacją, znajduje się zadanie realizowane przez Fundację 

Fundusz Współpracy, związane z przygotowaniem doradców OWES do wdrażania nowych standardów 

biznesowych w kontekście przygotowanego systemu akredytacji AKSES. Program podnoszenia 

kompetencji kadr OWES realizowany był w ramach tego samego projektu od września 2012  

do czerwca 2103 r. Obecna, zaktualizowana wersja szkoleń dla doradców OWES szczególnie uwypukla 

wymogi standardu w aktualnej, przyjętej przez Komitet Akredytacyjny we wrześniu 2014 r. wersji 

dokumentu pt.: „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Działania w ramach Projektu 

prowadzone były do końca czerwca 2015 r. i objęły łącznie 128 godzin dydaktycznych szkolenia 

przeprowadzonego dla 22 doradców.
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fot. Marcel Samecki

Obecnie Fundacja jest organizacją, która w elastyczny 

i dynamiczny sposób dopasowuje się do realizowanych 

projektów i zadań. Zatrudnia 90 osób na umowy 

o pracę i stale współpracuje z ponad 100 ekspertami 

z różnych dziedzin. Kluczowymi obszarami jej 

działalności są: wsparcie sektora publicznego, 

społeczeństwo obywatelskie, równość szans, uczenie 

się przez całe życie, fundusze partnerskie, współpraca 

międzynarodowa, audyt i kontrola finansowa, a także CSR 

i przedsiębiorczość.

Fundacja  
Fundusz 
Współpracy

Wrzesień 2015, WarszaWa  
25 lat FFW.

Wrzesień 2013, WarszaWa  
Zespół Fundacji Fundusz Współpracy.
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Obszary działal ności FFW
Fundacja Fundusz Współpracy to instytucja z ogromnym doświadczeniem 

w realizacji projektów i programów wspierających rozwój Polski, jej 

gospodarki i społeczeństwa. Obecnie Fundacja skupia swoją aktywność  

w 10 obszarach: 

Wsparcie sektora publicznego
Fundacja wspiera instytucje publiczne w realizacji ich celów i programów, w szczególności w zakre-

sie wdrażania funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych. Filarem tej działalności jest 

świadczenie usług w zakresie programowo-projektowym. Obecnie Fundacja Fundusz Współpracy 

realizuje umowy dla Narodowego centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Przetwarzania Informacji, 

centrum Projektów Polska cyfrowa (dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie), a także 

dla Ministerstwa Gospodarki – Instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Innowacyjna 

Gospodarka. 

Społeczeństwo obywatelskie
Fundacja aktywnie wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez angażowanie 

administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizację projektów mobilizujących 

i integrujących społeczności lokalne. Przez 25 lat działalności FFW zrealizowała szereg programów 

wspierających inicjatywy, dzięki którym współpraca na linii administracja publiczna – przedstawi-

ciele biznesu – organizacje pozarządowe – samorządy terytorialne była możliwa.

Obecnie działalność Fundacji w tym obszarze realizowana jest poprzez projekty mające na celu 

aktywizację obywateli na wielu poziomach. FFW wspiera inicjatywy oddolne i rozwój młodych  

organizacji pozarządowych, poprzez program mikrodotacji dla grup nieformalnych i NGO, w ramach 

FIO-Mazowsze Lokalnie.

Innowacje społeczne
Jest to jeden z najważniejszych priorytetów Fundacji Fundusz Współpracy, praktycznie od początku 

jej istnienia. Doświadczenie w tym obszarze Fundacja zdobyła podczas realizacji licznych progra-

mów i projektów, m.in. w latach 2004–2008, kiedy jako instytucja wdrażająca realizowała Program 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Obecnie wśród wielu projektów znajdują się m.in. wspierające roz-

wój przedsiębiorczości społecznej na Mazowszu. Fundusz inicjuje też szereg przedsięwzięć, w szcze-

gólności w zakresie promocji i edukacji dot. innowacji społecznych. Trwają również prace nad uru-

chomieniem autorskiego projektu Fundacji – platformy odpowiedzialnych społecznie zakupów 

DobryRynek.pl.

Równość szans
Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 2005 r.

W ramach kilku programów prowadzone były m.in. takie działania, jak budowa sieci trenerów gen-

der mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych z zakresu wdrażania zasady równości 

płci w projektach oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie 

wspiera realizację projektu Równość.info.
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Uczenie się przez całe życie
Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej osób 

w wieku 45+, jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. Jest to obszar, w którym insty-

tucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu wielu projektów oraz uczestnictwu w mię-

dzynarodowych programach. Jednym z kluczowych tematów w tym obszarze jest kwestia kształce-

nia zawodowego, a także jakości w edukacji.

Fundusze partnerskie
Decyzją Rady Ministrów z listopada 1990 r., Fundacja Fundusz Współpracy została administrato-

rem tzw. counterpart Funds (cPF). Są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzące 

z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski. Przez 25 lat działalności Fundacja nie tylko wielokrot-

nie pomnożyła zdeponowane środki, ale też zrealizowała setki projektów w całej Polsce w róż-

nych obszarach. Obecnie w ramach ww. środków finansowane są na zlecenie Ministra Spraw 

Zagranicznych projekty i przedsięwzięcia związane głównie z polską pomocą rozwojową, ale także 

np. ustanowiona w 2014 r. przez MSZ Nagroda Solidarności.

Współpraca międzynarodowa
Fundacja od początku swojego istnienia, niemalże z definicji, partycypowała w programach współ-

pracy międzynarodowej: pośredniczyła w dystrybucji międzynarodowych środków pomocowych 

i koordynowała realizację umów m.in. w ramach UE. Obecnie działania w tym obszarze skupiają 

się wokół programów współpracy bliźniaczej (tzw. twinningów) na zlecenie Komisji Europejskiej 

oraz realizacji projektów angażujących wiele państw, np. „Współpraca policyjna z państwami 

Partnerstwa Wschodniego”.

Audyt, kontrola, finanse
Fundacja na bazie swojego doświadczenia w weryfikacjach i audytach dokumentacji finansowej pro-

jektów Programu Innowacyjna Gospodarka, rozwija swoją działalność również w kierunku bardziej 

zaawansowanych usług kontrolnych i audytorskich. Kilkudziesięcioosobowy zespół specjalizujący 

się w kontrolach finansowych, stale podnosi swoje kwalifikacje w tym zakresie, zdobywając również 

międzynarodowe certyfikaty i uprawnienia audytorskie.

CSR
Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna swoje zaangażowanie w działania związane z wdrażaniem 

idei cSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten temat jest ważny nie tylko ze względu na to, 

że wkraczając w kolejne ćwierćwiecze działalności, Fundacja stara się w coraz większym stopniu 

wdrażać i przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju w ramach polityki wewnętrznej. FFW chce 

dzielić się swoimi doświadczeniami odpowiedzialności i zaangażowania społecznego ze światem biz-

nesu. Punktem wyjścia w tym obszarze działalności jest doświadczenie pozyskane podczas realiza-

cji wielu projektów dotyczących np. społeczności lokalnych, osób defaworyzowanych, edukacji czy 

przedsiębiorczości społecznej. 

Przedsiębiorczość
Fundacja, od początku swojego istnienia wspierała przedsiębiorczość zarówno finansując instytu-

cje otoczenia biznesu, jak i same przedsiębiorstwa. W ostatnich latach, wysiłki Fundacji skupiają 

się przede wszystkim na wzmacnianiu postaw przedsiębiorczych, jak również na tworzeniu nowych 

firm poprzez programy doradcze i dotacyjne. Najnowszym osiągnięciem FFW w tym obszarze jest 

wspólny projekt z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Dzięki niemu Fundacja wspiera 

środowisko start-upów swoim doświadczeniem i infrastruk turą.
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Ostatnie pięć lat Fundacji, to okres zmian i reorganizacji. Zarówno w obszarze zarządzania, struktury, ale przede 

wszystkim w sposobie działania. Do wiarygodności i profesjonalizmu, z których do tej pory znana była FFW, musiały 

dojść kluczowe elementy związane z  elastycznością i  szybkością realizowanych usług, a  w  szczególności umiejętno-

ścią dostosowywania się do nowych uwarunkowań. Budując nową misję Fundacji, szczególnie w sposobie jej funkcjo-

nowania, staraliśmy się połączyć najlepsze elementy z trzech sektorów – administracji publicznej, organizacji pozarzą-

dowej oraz sektora prywatnego. Od tej pory współgrały ze sobą łącząc m.in. legalizm z elastycznością i nastawieniem 

na rezultaty.

W samym tylko 2015 roku zainwestowaliśmy, ze środków własnych i pozyskanych, ponad 200 tys. PLN na stu-

dia, szkolenia i kursy dla naszych pracowników. Wśród nich znalazły się zarówno kursy językowe (np. turecki, hiszpański, 

rosyjski), studia podyplomowe (od audytu po zarządzanie), specjalistyczne kursy i certyfikaty (przygotowanie do cGAP, 

cIA, certyfikaty PRINcE2, itp.). Wierzymy, że inwestycje w kapitał ludzki przynoszą najlepszą stopę zwrotu!

Bardzo istotną decyzją podjętą 5 lat temu była kwestia podejścia do  kosztów administracyjnych i  outsour-

cingu procesów pomocniczych. Do  2010 roku Fundacja posiadała rozbudowane działy wspomagające, odpowie-

dzialne za kwestie np. IT, kadr, płac, audytu wewnętrznego, księgowości, finansów, itp. Sukcesywnie wyoutsourcowali-

śmy wszystkie procesy pomocnicze: od prostych kwestii związanych ze sprzątaniem, ochroną, czy obsługą kancelarii, 

poprzez wsparcie informatyczne, aż po kwestie kadrowo-płacowe i w ostatnim kroku – rachunkowe. Takie rozwiązanie, 

poprzez związanie się z bardzo wiarygodnymi i doświadczonymi podmiotami, znacząco podniosło efektywność realizo-

wanych działań, a także dostęp do najnowszego know-how i technologii, przy jednoczesnym bardzo znaczącym obniże-

niu i uelastycznieniu kosztów.

Jako jedna z nielicznych, a być może jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, całkowicie zinformatyzujemy 

procesy realizowane w  Fundacji. W  ramach tego przełomowego i  usprawniającego działania m.in. wprowadzamy 

cyfrowy obieg dokumentów księgowych (brak tradycyjnych podpisów, pieczątek, parafek, opisywania dokumentów). 

Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązania przyczynią się do większej elastyczności i wydajności pracy.

Dodatkowo wdrożyliśmy nowoczesne systemy zarządzania i wspomagania realizacji zadań do większości pro-

cesów. Od kilku lat posługujemy się kwalifikowanym podpisem elektronicznym i bezpiecznymi bazami danych oraz sys-

temami intranetowymi. Dzięki temu dążymy do eliminacji papierowego obiegu dokumentów i przyspieszenia podej-

mowania decyzji. Dedykowane systemy do obsługi realizowanych przez nas kontroli i weryfikacji – takie jak HERMES, 

czy systemy do obsługi wniosków i projektów w programach grantowych – np. FIONA pozwalają na znaczące oszczęd-

ności zasobów (głównie czasu) i jednocześnie większe bezpieczeństwo realizowanych procesów. Ponadto korzystamy 

z narzędzi typu cRM czy też wspomagających zarządzanie zadaniami.

chcąc skuteczniej uczestniczyć w  przedsięwzięciach i  projektach zlecanych, głównie przez  administrację 

publiczną, w ramach zamówień publicznych, powołaliśmy w 2015 roku „coFund”, spółkę z ograniczoną odpowiedzial-

nością, obejmując w niej 100% udziałów. Spółka ma uzupełniać ofertę Fundacji w tych obszarach, w których wymagane 

jest prowadzenie działalności gospodarczej (której Fundacja jako taka – nie prowadzi). 

Fundusz Współpracy na koniec 2015 roku jest profesjonalną, efektywną i kreatywną instytucją o jasno zdefinio-

wanych priorytetach i obszarach działania. Posiadając świetnie wykwalifikowanych pracowników, pozytywnie podcho-

dzących do realizacji nawet najtrudniejszych zadań, a także stabilną sytuację finansową oraz nowoczesne zaplecze tech-

niczne – jest świetnie przygotowana do podjęcia nowych wyzwań w kolejnych latach.

i jutroFundacja dziś


