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SZANOWNI PAŃSTWO,

W latach 90. ubiegłego wieku  świat obiegło słynne powiedzenie: „It’s the economy first” 
(Po pierwsze, ekonomia), przypisywane doradcy prezydenta Billa Clintona, Jamesowi Carville’owi. 
Parafrazując słowa klasyka na użytek tego Raportu i odnosząc je do misji i priorytetowych 
obszarów działań Fundacji, powiedzielibyśmy raczej tak:

Realizacja powyższych projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie i owocna współpraca 
z naszymi kluczowymi partnerami, m.in.: Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Projektów Unijnych i wieloma innymi (pełna lista Partnerów w dalszej części 
Raportu). Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do lektury Raportu, a także oczywiście – do współpracy! Oby przyszły rok obfitował 
w kolejne, społecznie ważne projekty, które pozytywnie wpływają na otaczającą nas rzeczywistość.

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

Przed Wami Raport Fundacji Fundusz Współpracy za 2018 rok. To ważna 
wizytówka Fundacji, podsumowanie realizowanych przez nas zadań 
i osiągniętych sukcesów. Mapa, z której można łatwo wyczytać w jakich 
obszarach życia publicznego Fundacja koncentruje swoje działania 
i jakie określa kierunki rozwoju na przyszłe lata. 

Po pierwsze: EDUKACJA I INNOWACJE SPOŁECZNE

 Realizowane projekty:
   Pożyczki na kształcenie 
   Równość w biznesie
   Become a trainer
   Szkoła zawodowa najwyższej jakości
   Dobry Rynek
   Przestrzeń Innowacji
   Sociali Makers
   Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
   Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

Po drugie: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  I SEKTOR PUBLICZNY

 Realizowane projekty:
   Polish Ukrainian Startup Bridge
   Sukces we własnej firmie
   Ścieżki współpracy
   Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
   Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
   Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
   Umowa z Fundacją Nauki Polskiej

Po trzecie: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 Realizowane projekty:
   Fundusze Partnerskie
   Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli Albanii
   Współpraca policyjna państw Partnerstwa Wschodniego
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OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
Fundacji Fundusz Współpracy

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI  l l  5 
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„Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju” -  to program działań o zasięgu 
globalnym, przyjęty przez 193 państwa należące do ONZ. 
Jego nadrzędną misją jest dążenie do wyeliminowania 
ubóstwa we wszystkich jego przejawach, realizując 
jednocześnie cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Dokument ten przedstawia wizję rozwoju świata do 2030 r.,  
wskazując co należy zrobić, by pokonać najważniejsze 
wyzwania naszych czasów. Zawiera 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development 
Goals) i 169 zadań do zrealizowania.

„Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na przekonaniu, 
że obecne pokolenie może i powinno dążyć do zaspokojenia 
swoich potrzeb, dopóki nie umniejsza to szans przyszłych 
pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.”

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU l l  7 

Działalność Fundacji  
Fundusz Współpracy a cele  
zrównoważonego rozwoju (SDGs)
Wszystkie realizowane przez nas projekty wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju, ustanowione  
przez ONZ w 2015 roku. Ich założeniem jest konsekwentne usuwanie barier i podnoszenie poziomu życia  
we wszystkich jego sferach, wyrównywanie szans, rozwój ekonomii społecznej, edukacji i społecznych innowacji. 

CZYM SĄ CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU?
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NASZ ZESPÓŁ W 2018 r.

Liczba etatowych 
pracowników w 2018 roku: 82

Eksperci współpracujący na podstawie 
umów cywilno-pranych w 2018 r.: 136 osób

82
Liczba 
etatowych 
pracowników

Eksperci 
współpracujący 



KLUCZOWI PARTNERZY 
W 2018 r. 
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Jacek Ostrowski, 
Członek Zarządu FFW

„Wspieranie przedsiębiorczości  
i współpracy międzynarodowej  
z Ukrainą, to mocny fundament  
dla rozwoju demokracji  
w Europie Wschodniej,  
a zarazem proces, którego efektem 
jest umocnienie pozycji Polski  
jako lidera zmian i odpowiedzialnego 
partnera w tej części Europy.” 



Fundacja Fundusz Współpracy od 
początku swojego istnienia wspiera 
przedsiębiorczość, wzmacniając 
zarówno instytucje otoczenia 
biznesu jak i przedsiębiorstwa 
prywatne. W ostatnich latach 
wysiłki Fundacji skupiają 
się przede wszystkim 
na wzmacnianiu postaw 
przedsiębiorczych i tworzeniu 
sprzyjających warunków dla 
powstawania nowych firm 
w Polsce. Działania te mają na celu 
tworzenie miejsc pracy, zarówno 
w obszarze ekonomii społecznej 
(przedsiębiorstwa społeczne), 

jak i w środowisku startupów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tzw. 
Startupów Pozytywnego Wpływu. 
Fundacja przez blisko 30 lat 
funkcjonowania, poprzez 
realizację programów doradczych 
i dotacyjnych, zebrała ogromne 
doświadczenie w pracy 
z przedsiębiorstwami oferując 
m.in. programy outplacement’owe, 
w tym możliwość zakładania 
dotowanych przedsiębiorstw przez 
pracowników zwalnianych lub 
zagrożonych zwolnieniem.

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w w 
następujące cele 
zrównoważonego 
rozwoju:

PROJEKTY:
1. Polish – Ukrainian Startup Bridge 
2. Sukces we własnej firmie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ



CO OFERUJEMY?
  Usługi doradcze i szkoleniowe;
  Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.

 Budżet: 3 375 3767,50 PLN 
  Okres realizacji projektu:  
1.06 2016 r. - 31.06.2018 r.
  Osoba do kontaktu: Izabela Kowalska, 
ikowalska@cofund.org.pl
 Więcej: www.swwf.pl

SUKCES WE WŁASNEJ 
FIRMIE 
Co trzeba zrobić, by stać się przedsiębiorcą?  
Jak założyć własną firmę i jak osiągnąć w niej 
sukces? Projekt „Sukces we własnej firmie” stanowi 
odpowiedź na powyższe pytania, jak również dowód 
na to, że zmiana statusu z osoby bezrobotnej na 
przedsiębiorcę jest jak najbardziej możliwa. Projekt 
współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 
województwa łódzkiego 2014-2020

CEL:
Zmniejszenie poziomu bezrobocia, wzrost 
zatrudnienia i przedsiębiorczości  
w województwie łódzkim.

DO KOGO  
ADRESOWANY JEST PROJEKT?
  Osoby długotrwale bezrobotne, o niskich 
kwalifikacjach, powyżej 30 roku życia;
  Osoby niepełnosprawne chcące założyć 
własną działalność gospodarczą.

EFEKTY:
  Przekazanie dotacji w wysokości 1 475 520 zł  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
dla 67 nowych podmiotów;
  550 godzin pomocy doradczej i szkoleniowej 
dla 80 osób.

 12 l l  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

550 godzin
pomocy

doradczej

„Szkolenie bardzo merytoryczne, 
prowadzone w sposób przystępny 
i życzliwy. Uzyskaliśmy odpowiedzi 
na wszystkie pytania i systematycznie 
uporządkowaną wiedzę, dzięki której 
pisanie biznesplanu jest o wiele 
łatwiejsze”.

Uczestnik szkolenia w ramach projektu 
„Sukces we własnej firmie”



POLISH-UKRAINIAN 
STARTUP BRIDGE (PUSB) 
– WSPARCIE DLA UKRAIŃSKICH 
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW, 
W SZCZEGÓLNOŚCI FIRM  
W FAZIE STARTUP.
Projekt PUSB jest wspólnym działaniem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju oraz Fundacji Fundusz Współpracy.  
Jego główną ideą jest nawiązanie współpracy 
i relacji inwestorskich między polskimi i ukraińskimi 
przedsiębiorcami, stworzenie przyjaznych warunków 
do wzajemnego poznania się, wymiany wiedzy, 
doświadczenia a także do przyszłych inwestycji.

CEL:
Wspieranie i rozwój ukraińskich startupów 
poprzez budowanie sieci kontaktów z polskimi 
inwestorami, wymianę informacji i wiedzy 
niezbędnej w procesie pozyskiwania  
inwestorów zewnętrznych. 
Najważniejszymi elementami projektu są:
   zorganizowanie min. 15 SPOTKAŃ 
INFORMACYJNYCH w różnych regionach Ukrainy;
   wyszukiwanie potencjalnych projektów 
inwestycyjnych dla polskich funduszy venture 
capital;
   przeprowadzenie sesji mentoringowych  
dla wybranych projektów;
   zorganizowanie konferencji podsumowującej  
Kyiv Tech Hub.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do młodych przedsiębiorców  
i naukowców z Ukrainy, chcących  
rozwijać swoje przedsiębiorstwa.

EFEKTY:
   Zorganizowano spotkanie regionalne w Winnicy na Ukrainie 
(02/10/2018), w którym wzięło udział ok. 70 osób;
   Nawiązano współpracę z przedstawicielami parku 
technologicznego w Winnicy oraz z Winnickim Miejskim 
Centrum Innowacji;
   Rozpoczęto współpracę z ośrodkami przedsiębiorczości 
w Polsce (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 
Fundacja Polska Przedsiębiorcza, Huge Thing Accelerator);
   Nawiązano współpracę z operatorami programu Polad 
Prize, zainteresowanymi pozyskiwaniem projektów  
z rynków wschodnich;
   Przeprowadzono cykl szkoleń dla finalistów konkursu  
startup’owego. Podczas sesji akceleracyjnej przedstawiciele 
funduszu venture capital szkolili autorów projektów z zakresu 
wystąpień publicznych, typowych pytań inwestorów oraz 
odnosząc się do merytorycznej treści prezentacji;

 Budżet: 1 719 290,00 PLN
  Okres realizacji projektu:  
28.07.2017 r. – 30.09.2024 r.
  Osoba do kontaktu: Mykhailo Khaletskyi,  
mk@cofund.org.pl, +48 574 222 650
 Więcej: www.startupbridge.eu 
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   Wsparto łącznie 24 projekty/ startupy, które 
zostały zaproszone do finału KYIV TECH HUB 2018
   Przyznano 2 nagrody o łącznej wartości 
30 000,00 PLN (2x15 000,00) dla wyróżnionych 
starup’ów KTH

CO OFERUJEMY?
  Cykl spotkań regionalnych na 
terenie całej Ukrainy, podczas 
których tworzona jest sieć kontaktów 
pozwalająca na wymianę informacji 
i wiedzy przydatnej dla młodych 
przedsiębiorców i naukowców 
chcących rozwijać swoja działalność.
  Podczas spotkań prezentowane 
są polskie programy wsparcia 
startupów oferowane przez 
Grupę PFR (m.in. Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju). To również 
doskonała okazja do nawiązania 
wartościowych kontaktów m. in. 
z przedstawicielami polskich 
funduszy venture capital 
i przedsiębiorcami.



„Kształcenie przez całe życie to nie abstrakcyjna 
idea, tylko realna potrzeba ciągłego rozwoju 
jednostek i społeczeństw w nieustanie 
zmieniającym się świecie. Jest to konieczność 
dla każdego człowieka, aby mógł nadążyć 
za postępem technologicznym i społecznym, 
by lepiej odnajdywał się na rynku pracy i w 
codziennym życiu. Dlatego w Fundacji robimy 
wszystko, co w naszej mocy, żeby promować 
i wspierać kształcenie przez całe życie w Polsce.”

Agnieszka Luck,
Kierowniczka Działu Projektów 
Edukacyjnych



UCZENIE SIĘ 
PRZEZ  
CAŁE ŻYCIE

Rozwój sytemu kształcenia, 
organizacja szkoleń, aktywizacja 
zawodowa osób w różnym wieku 
(w tym 50+) to obszary, w których 
Fundacja Fundusz Współpracy 
ma największe doświadczenie. 
Wynika ono z długoletniej, 
sięgającej początków lat 90. tradycji 
angażowania się FFW w różnorodne 
przedsięwzięcia, zarówno na rynku 
krajowym (Biuro Koordynacji 
Kształcenia Kadr, Inkubator Dojrzałej 
Przedsiębiorczości, Stołeczne 
Centrum Kariery, Sukces we własnej 
firmie), jak i międzynarodowym 
(uczestnictwo w sieci ReferNet 

w latach 2004-2015, koordynacja 
projektów PIW EQUAL, Leonardo 
da Vinci i Erasmus+).
Obecnie Fundacja kontynuuje 
działania wspierające ideę uczenia 
się przez całe życie poprzez 
realizację ogólnopolskich projektów, 
np.: Szkoła Zawodowa Najwyższej 
Jakości- autorska inicjatywa FFW, 
Ścieżki Współpracy, uczestnictwo 
w wydarzeniach organizowanych  
przez Fundację Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych POLPROM np.: „Lider 
aktywizacji osób młodych” i wielu 
innych takich jak Forum Rozwoju 
Mazowsza, Erasmus+.

PROJEKTY:
1. Pożyczki na kształcenie – inwestuj w rozwój
2.  Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów  

wdrażających współpracę międzynarodową. 
3.  Become a trainer – model kształcenia i wspierania  

kadry kierowniczej powyżej 45 roku życia”
4. Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujący cel 
zrównoważonego 
rozwoju:



 Budżet: 25 880 000,00 PLN 
  Okres realizacji projektu:  
01.01.2017 – 31.12.2019
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Luck, 
aluck@cofund.org.pl 
 Więcej: www.inwestujwrozwoj.pl

To pilotażowy projekt dotyczący nowej formy 
finansowania kształcenia i podnoszenia 
kompetencji. Realizowany przez Fundację 
Fundusz Współpracy razem z Agencją Rozwoju 
Regionalnego w Starachowicach, a finansowany 
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CEL:
Popularyzacja idei uczenia się przez całe 
życie i wsparcie kształcenia ustawicznego. 

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do osób pełnoletnich zamieszkujących  
na terenie Polski, chcących rozwijać swoje 
umiejętności i kompetencje.

EFEKTY:
  3 275 złożonych wniosków o udzielenie pożyczki
  1 734 udzielonych pożyczek
  17 404 208 PLN kwota udzielonych pożyczek  
w 2018 r.

 16 l l  UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

CO OFERUJEMY?
Bezkosztowe pożyczki na cele edukacyjne 
w wysokości do 100 tys. zł, z możliwością 
uzyskania umorzenia do 25% kosztów 
wybranego szkolenia.

Pożyczka na rozwój to świetne rozwiązanie gdy 
ciężko jest wygospodarować w budżecie kwotę 
na kurs. Prosta forma aplikowania on-line, szybka 
decyzja a dodatkowo możliwość umorzenia części 
kwoty. Polecam, dzięki pożyczce łatwiej mi było 
zdecydować się na kurs” 

Olga, absolwentka Bootcamp 
WordPress&Freelancing

„Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba osób, które podnoszą 
swoje kompetencje w ramach kursów i szkoleń. Pożyczki są 
narzędziem, które wspiera ten proces. Świadczy o tym sukces 
poprzednich edycji projektu, w ramach których na blisko 
3000 pożyczek rozdysponowano ponad 27 milionów złotych. 
Obserwuję to zjawisko z satysfakcją, ponieważ lepsze 
dopasowanie edukacji do potrzeb nowoczesnej gospodarki 
to jeden z naszych priorytetów” 

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

kwota udzielonych 
pożyczek w 2018 r.

17404 208 PLN

POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE
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ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY
To 3 letni projekt grantowy dla podmiotów,  
które chcą nawiązać współpracę z partnerem
zagranicznym i w ten sposób rozszerzyć swoją 
ofertę usług w zakresie aktywizacji zawodowej  
osób wykluczonych, walki z dyskryminacją,  
edukacji czyrealizacji polityk publicznych.

EFEKTY:
  Wypracowanie i wdrożenie nowych możliwości 
prawno-organizacyjnych na rzecz rozwoju 
podmiotów działających w obszarze aktywizacji 
zawodowej, kształcenia ustawicznego, realizacji 
politk publicznych;
  Kompleksowe opracowanie dokumentacji 
i procedur projektowych, wdrożenie narzędzi 
animacyjnych i promocyjnych (warsztaty, 
spotkania informacyjne, animacje, pilotaż  
projektu na Mazowszu) i przygotowanie projektu 
do etapu realizacji w 2019 roku.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do Beneficjentów realizujących projekty
krajowe dofinansowane z EFS.

Projekt „Ścieżki 
współpracy” daje nam 
możliwość podążania 
własną „ścieżką”. Ścieżką 
rozwoju, poszerzenia 
horyzontów, ale też 
sprawdzenia swoich 
umiejętności i wiedzy. 
Dzięki realizowanemu 
projektowi pt. „Open 
your eyes” nawiązaliśmy 
owocną współpracę 
międzynarodową  
i pozyskaliśmy dobre 
praktyki. Nasze głowy 
są teraz pełne pomysłów, 
które będziemy 
sukcesywnie wdrażać 
w działalność Żłobka.

Sylwia Waśkiewicz, 
Prezes Stowarzyszenia 
Karuzela

 Budżet: 21 393 852,00 PLN
  Okres realizacji projektu:  
03.09.2018 – 31.08.2021
   Osoba do kontaktu: Agnieszka Luck, 
aluck@cofund.org.pl 
 Więcej: www.sciezkiwspolpracy.pl 

CO OFERUJEMY?
  Wsparcie finansowe w postaci grantu do 100 tys. zł
  Pomoc w zakresie poszukiwania partnera 
zagranicznego, nawiązania z nim współpracy 
i wdrożenia nowej usługi/produktu do swojej oferty.

CEL
Wsparcie podmiotów realizujących projekty 
z EFS w zakresie znalezienia partnera 
zagranicznego i nawiązania współpracy 
międzynarodowej – celem opracowania
i wdrożenia nowych rozwiązań.
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BECOME A TRAINER
Jak skutecznie podnosić kompetencje trenerskie 
menedżerów po 45 roku życia? Jakie narzędzia 
są do tego niezbędne?  Projekt Become a trainer 
stanowi odpowiedź na wyzwania, przed którymi 
stają przedstawiciele kadry kierowniczej nie tylko 
w Polsce, wykorzystując przy tym doświadczenia 
z  włoskiego rynku pracy.

CEL:
Opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia kadry 
kierowniczej powyżej 45 roku życia.
Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Polską 
Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego OIC Poland, Fundację Fundusz 
Współpracy oraz Fondazione ISTUD z Włoch 
w ramach PO WER Działanie 4.3 Współpraca 
ponadnarodowa.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do kadry menadżerskiej po 45 roku życia, 
pozostającej bez zatrudnienia lub zatrudnionej  
w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach.

EFEKTY:
   Utworzenie polsko-włoskiej sieci współpracy na rzecz 
wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań;
  Opracowanie modelu współpracy i programu  
„Become a trainer”;
 Przygotowanie materiałów metodycznych;
 Sporządzenie Rekomendacji i Instrukcji wdrożenia 
 Organizacja seminarium dla potencjalnych wdrażających
 Przeprowadzenie szkolenia „Train the trainer”

 Budżet: 56 852,00 PLN
  Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.09.2018
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Luck,  
 aluck@cofund.org.pl 
  Więcej: https://cofund.org.pl/projekty/become-
a-trainer--model-ksztalcenia-i-wspierania-kadry-
kierowniczej-powyzej-45-roku-zycia  

CO OFERUJEMY?
  Materiały szkoleniowe i metodyczne 
w ramach programu „Become a 
trainer” oraz „Train the trainer” 
a także narzędzia do samooceny 
kompetencji trenerskich 
menedżerów 45+.

„Model Become a Trainer to ciekawa 
propozycja  dla  menedżerów 
potrzebujących zmiany,  borykających 
się  z wypaleniem zawodowym.” 

Jakub Pietrak, uczestnik seminarium 
i szkolenia „Train the Trainer”

budżet projektu
56852 PLN



 Budżet: 30 000,00 PLN
  Okres realizacji projektu:  
01.01.2018 – 31.12.2018
   Osoba do kontaktu: Anna Jankowska, 
ajankowska@cofund.org.pl
 Więcej: www.najlepszazawodowa.pl 

SZKOŁA ZAWODOWA 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Jakość kształcenia zawodowego jest od kilku lat 
priorytetem i czołowym wyzwaniem w polskiej 
i europejskiej polityce edukacyjnej. „Szkoła 
Zawodowa Najwyższej Jakości ” to cieszący się 
dużym zainteresowaniem, 
realizowany już od 3 lat 
konkurs, który – jak w soczewce 
– skupia najlepsze praktyki 
związane z zapewnieniem 
jakości kształcenia  
zawodowego w Polsce.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do szkół i placówek  kształcenia 
zawodowego w całej Polsce.

CEL:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w Polsce, zebranie i promowanie najlepszych 
praktyk w zakresie jakości edukacji zawodowej. 
Projekt realizowany przy merytorycznej współpracy 
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

„Taki konkurs jak „Szkoła Zawodowa Najlepszej 
Jakości” jest bardzo potrzebny w środowisku. 
Nauczyciele i dyrektorzy  są jedynie rozliczani  
z wyników egzaminów, a nikt nie docenia ich 
zaangażowania w projekty, zajęcia pozalekcyjne 
i cały proces wychowawczy, kształtowanie postaw 
czy kluczowych umiejętności. Dzięki konkursowi 
ich praca jest w końcu doceniona , co daje im 
motywację do dalszego działania”. 

Anna Jankowska, Fundacja Fundusz Współpracy
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CO OFERUJEMY?
Opiekę mentorską i wsparcie 
merytoryczne w zakresie wyboru 
najlepszych praktyk zawodowych, 
przeprowadzenie konkursu na najlepszą 
szkołę zawodową  i promocja idei jakości 
kształcenia zawodowego w Polsce.

EFEKTY:
  152 zgłoszenia z 15 województw w 2018 r.
  Aktywizacja środowisk związanych 
z kształceniem zawodowym na rzecz 
podniesienia atrakcyjności i jakości  
edukacji zawodowej;
  Zebranie i promocja najlepszych praktyk  
w obszarze kształcenia zawodowego;
  Reaktywacja idei i nadanie nowej  
wartości edukacji w obszarze  
szkolnictwa zawodowego.

zgłoszenia 
322 

do konkursu



Dorota Nowicka, 
Kierowniczka Działu  
Innowacji Społecznych

„Innowacje dość powszechnie łączymy 
z technologicznymi rozwiązaniami, z testowaniem 
prototypów, które następnie trafiają na rynek.  
Czym są jednak  innowacje  społeczne?  
Okazuje się, że to też technologia, ale taka, która 
np. ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom 
z niepełnosprawnościami, w nowatorski sposób 
rozwiązując problemy społeczne, wobec których 
tradycyjne metody były nieskuteczne. Co ważne  
i  co stanowi podstawę definicji, innowacje społeczne 
służą poprawie jakości życia.  Dlatego właśnie ten 
obszar jest dla nas priorytetowy.”



INNOWACJE 
SPOŁECZNE

Wyzwania, z jakimi współcześnie mierzą 
się różne grupy społeczne wymagają 
niestandardowych rozwiązań – dlatego  
szukając tych optymalnych Fundacja 
konsekwentnie angażuje się w projekty, 
które wspierają rozwój innowacji 
społecznych lub wykorzystuje je jako 
narzędzie wprowadzania zmian. 

Obecnie Fundacja realizuje 
międzynarodowy projekt „Social(i)
Makers”, który poprzez działania 
edukacyjne buduje potencjał krajów 
Europy Centralnej do wdrażania 
innowacji społecznych. Prowadzimy 
portal przestrzeninnowacji.pl 
gromadząc przykłady innowacji 
społecznych z Polski i ze świata  
dając inspirację do działania.  

W ramach projektu „Kapitał 
dla kształcenia zawodowego” 
opracowaliśmy model obligacji 
społecznych – innowacyjnego 
instrumentu finansowego 
adresowanego do Specjalnych 
Stref Ekonomicznych i inwestorów 
z ich terenu, który ma pomóc 
w uzupełnieniu braków kadrowych 
i luki kompetencyjnej na rynku pracy. 
Dostrzegając zmiany na rynku pracy 
i tworzące się nowe modele biznesowe 
Fundacja uruchomiła platformę 
dobryrynek.pl promującą firmy, 
które prowadząc swoją działalność 
biznesową są jednocześnie zorientowane 
na wywieranie pozytywnego wpływu 
na kestie społeczne i środowiskowe.

Działalność  
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się  
w następujące cele 
zrównoważonego 
rozwoju:

PROJEKTY:
1.  Social(i)Makers – Growing a Transnational Smart Community  

of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe
2. Kapitał dla kształcenia zawodowego – Obligacje Społeczne
3. Dobry Rynek
4. Przestrzeń innowacji
5. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego



CEL:
Stworzenie w krajach Europy Środkowej 
środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacji 
społecznych, promocja narzędzi usprawniających 
proces tworzenia innowacji oraz wymiana wiedzy  
i  doświadczeń pomiędzy interesariuszami 
innowacji społecznych w Europie.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do szerokiego grona interesariuszy innowacji 
społecznych dążących do osiągnięcia realnej 
zmiany społecznej. Są wśród nich m.in. 
przedstawiciele środowiska finansowego, 
biznesowego i akademickiego, obywatele 
aktywnie włączający się w działania na rzecz 
ich otoczenia oraz decydenci.  

EFEKTY:
   Uruchomiono międzynarodowy program  
edukacyjny Social Innovation Academy (w formie 
kursu on-line oraz szkoleń stacjonarnych) 
   Ponad 4 tysiące osób wzięło udział w Social 
Innovation Academy (kursie on-line  
oraz szkoleniach stacjonarnych) 
   Przeprowadzono 7 eventów „Social(i)Markers 
Festivals” w każdym kraju partnerskim,  
promujących  program edukacyjny  
(ponad 700 uczestników)
   Zrealizowano 2 webinary: „Blockchain  for Social 
Innovation” oraz “How  to finance social innovation”
   Zorganizowano spotkanie partnerów  
projektu w Berlinie 
   Rozpoczęto prace koncepcyjne nad platformą 
internetową Skyrocekt Platform dedykowaną 
innowacjom społecznym

CO OFERUJEMY?
   7 modułowy program edukacyjny „Social 
Innovation Academy” w formie szkoleń 
stacjonarnych odbywających się w każdym 
partnerskim kraju.

   kurs online dostępny pod adresem  
https://social-innovation-academy.teachable.com

   wdrożenie wybranych innowacji 
społecznych wyłonionych na poziomie  
krajowym oraz w ramach między-
narodowego konkursu „Be Social, Be 
Maker” *

* Konkurs zostanie ogłoszony latem 2019 r.  
inaugurując tym samym start platformy 
internetowej www.skyrocketplatform.eu  
Za całość prac związanych z przygotowaniem 
platformy odpowiada FFW. 

 Budżet:  3 653 957,57 EUR
  Okres realizacji projektu:  
1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2020 r.
  Osoba do kontaktu:  Dorota Nowicka, 
dnowicka@cofund.org.pl 
  Więcej: www.interreg-central.eu/ 
Content.Node/Social(i)Makers.html 

SOCIAL(I)MAKERS  
– GROWING A TRANSNATIONAL 
SMART COMMUNITY OF 
SOCIAL INNOVATORS FOR THE 
INCLUSIVE DEVELOPMENT OF 
CENTRAL EUROPE
To międzynarodowy projekt realizowany przez 
organizacje partnerskie z 7 krajów Europy Środkowej:  
Polski , Austrii , Niemiec , Słowacji , 
Słowenii , Węgier  i Włoch . Projekt  
jest realizowany w ramach programu Interreg  
Europa Środkowa. 
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CEL:
Dopasowanie kompetencji nowych 
pracowników, w tym absolwentów 
szkolnictwa zawodowego, do potrzeb 
rynku pracy.

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do firm zlokalizowanych na terenie 
Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz  
do absolwentów szkolnictwa zawodowego 
i innych osób gotowych rozwijać swoje 
kompetencje w wybranym zawodzie.

OBLIGACJE SPOŁECZNE 
– KAPITAŁ DLA KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO
W ramach projektu, na zlecenie Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, opracowano pierwszy 
w Polsce model obligacji społecznych 
odpowiadający na wyzwania edukacji zawodowej 
i rynku pracy. Zakłada on zastosowanie obligacji 
społecznych (przy zaangażowaniu kapitału 
inwestorów) do zwiększenia stopnia dopasowania 
kompetencji absolwentów szkolnictwa 
zawodowego do potrzeb pracodawców.  
Projekt jest realizowany w  partnerstwie  
z Black Pearls VC SA.

 Budżet: 4 319 496,55  PLN
  Okres realizacji projektu:  
1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2021 r.
  Osoba do kontaktu: Dorota Nowicka, 
dnowicka@cofund.org.pl
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CO OFERUJEMY?
Modelowe rozwiązanie, które po etapie 
pilotażu, będzie mogło być wdrożone  
na szerszą skalę. 
Mechanizm obligacji zostanie testowo 
zaimplementowany podczas dwóch tur 
pilotażu, na które przeznaczono ponad  
2 miliony zł. Uruchomienie pierwszego pilotażu 
planowane jest na 2019 rok. Model przewiduje 
zaangażowanie kapitału inwestorów do 
sfinansowania działań, które w szybki 
i elastyczny sposób dopasują kompetencje 
kadry do wymagań danej branży.

EFEKTY:
Jesienią 2018 r. Fundacja zakończyła prace 
analityczno-eksperckie i przekazała do 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju finalną 
koncepcję modelu. 



DO KOGO  
ADRESOWANY JEST PROJEKT?
DobryRynek.pl to miejsce dla dostawców, 
którzy na platformie mogą zaprezentować 
swoją ofertę oraz klientów biznesowych,  
dla których ważne jest, aby produkty  
lub usługi, które kupują, pochodziły  
od odpowiedzialnych dostawców. 

  Osoba do kontaktu: Katarzyna Jagiełło, 
kjagiello@cofund.org.pl 
 Więcej: www.DobryRynek.pl

DOBRYRYNEK.PL 
DobryRynek.pl to platforma, która opiera się  
na idei odpowiedzialnego łańcucha dostaw  
i jest narzędziem umożliwiającym nawiązanie 
współpracy pomiędzy dostawcami i klientami. 
To miejsce dla małego i dużego biznesu, dla 
startupów pozytywnego wpływu i korporacji,  
dla III sektora i instytucji publicznych.
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CO OFERUJEMY?
Przestrzeń, w której świadomi 
konsumenci mogą spotkać 
odpowiedzialnych dostawców.

CEL:
Głównym celem Dobrego Rynku jest 
propagowanie działalności biznesowej 
zostawiającej dobry ślad, w której oprócz zysku 
ważny jest również pozytywny wpływ (social 
impact), jaki przedsiębiorstwa wywierają na 
jakość życia innych ludzi i stan środowiska.  
To urzeczywistnienie społecznej siły biznesu.

„Odpowiedzialność to nie tylko dobre intencje, 
ale także świadomość konsekwencji. Firmy 
mogą znacząco wpływać na maksymalizowanie 
pozytywnych konsekwencji, gdy uda im się 
wciągnąć swoich partnerów biznesowych 
w pozytywny łańcuch dostaw. Odpowiedzialne 
zakupy to rozwój dla wszystkich.” 

prof. Bolesław Rok,  
Akademia Leona Koźmińskiego



CEL:
Głównym celem portalu  
www.przestrzeninnowacji.pl 
jest zbieranie i rozpowszechnianie 
wiedzy i przykładów innowacji 
społecznych z Polski i ze świata. 

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do wszystkich osób zainteresowanych 
innowacjami społecznymi i procesem 
wprowadzania realnych zmian w ich 
otoczeniu. 

PRZESTRZEŃ 
INNOWACJI 
– PRZESTRZENINNOWACJI.PL
Czym są innowacje społeczne i gdzie można 
się z nimi zetknąć? Do kogo są skierowane 
i w czym pomagają na co dzień? Na te pytania 
odpowiadamy na portalu przestrzeninnowacji.pl 
prezentując przykłady innowacji społecznych 
z Polski i ze świata. Piszemy o nowatorskich 
rozwiązaniach, które przynoszą zmianę na lepsze 
w wymiarze lokalnym i globalnym.

  Osoba do kontaktu: Katarzyna Jagiełło, 
kjagiello@cofund.org.pl 
 Więcej: www.przestrzeninnowacji.pl 
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CO OFERUJEMY?
Wiedzę o innowacjach społecznych, 
przykłady ciekawych rozwiązań, oraz 
bazę  publikacji związanych  
z tematem innowacji społecznych.
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CEL:
Rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, 
głównie usług środowiskowych realizowanych 
przez podmioty sektora ekonomii społecznej, 
łączących aktywizację zawodową z budowaniem 
spójnego systemu usług społecznych.

DO KOGO  
ADRESOWANY JEST PROJEKT?
Do podmiotów zatrudnienia socjalnego 
i organizacji realizujących usługi społeczne 
świadczone w interesie ogólnym (KIS-y,  
CIS-y, spółdzielnie socjalne).

EFEKTY:
   Wstępna wersja 3-częściowego modelu jest na 
ukończeniu. Trwają konsultacje eksperckie, a także 
przygotowania do organizacji i przeprowadzenia 
szkoleń dla 60 osób na ekspertów, którzy będą 
doradzać i wdrażać model.
  Opracowanie koncepcji założeń do badań  
ilościowych przedstawicieli PES, JST, ROPS oraz 
wytycznych do przeprowadzenia 1016 badań
  Przeprowadzenie wizyt studyjnych w wybranych 
PES, JST, ROPS w celu pozyskania informacji  o już 
istniejących rozwiązaniach w zakresie współpracy IZS
  Uczestniczenie w spotkaniach partnerskich, na 
których omawiane były dotychczasowe działania,  
a także plany związane z realizacją kolejnych  
etapów projektu.
  Zorganizowanie konferencji ogólnopolskiej  
dla 300 osób.

CO OFERUJEMY?
  Opracowanie 3-częściowego modelu 
współpracy;
  Pilotaż w 30 podmiotach zatrudnienia 
socjalnego z wdrażania modelu;
  Konsultacje eksperckie  z podmiotami 
zatrudnienia  socjalnego i innymi 
podmiotami ES;
  Przeprowadzenie szkoleń dla doradców 
i ekspertów wdrażających model 
w podmiotach zakwalifikowanych do 
pilotażu i testowania modelu współpracy;
  Szkolenia ogólnopolskie (w każdym 
województwie) upowszechniające model

NOWY MODEL 
WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI 
ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 
Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu 
współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego 
z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi 
usługi społeczne, opartego o trzy sfery współpracy:
  „Sfera Zaspokajanie potrzeb kadrowych  
realizatorów usług społecznych”
  „Sfera Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów 
ES specjalizujących się w usługach społecznych”
  „Sfera Wykonywanie zleceń w określonych  
usługach społecznych”

 Budżet: 20 742 810,00 PLN
  Okres realizacji projektu:  
1.06.2018 – 31.05.2021
  Osoba do kontaktu: Izabela Kowalska, 
ikowalska@cofund.org.pl 
  Więcej: https://cofund.org.pl/projekty/ 
nowy-model-wspolpracy-instytucji 
-zatrudnienia-socjalnego-

model  
testowany w

środowiskach 
lokalnych

30
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Agnieszka Siekiera
Kierowniczka Działu 
Projektów Równościowych
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www.rownoscwbiznesie.info

Ta praca jest wykonywana 
najczęściej przez kobiety  
na rzecz gospodarstwa 
domowego nieodpłatnie. 

Jej wartość szacowana jest na 
30% PKB, jednak nie jest brana 
pod uwagę przez ekonomistów.

„W wielu krajach, również w Polsce, kobiety stanowią 
ponad połowę obywateli, a mimo to są  nielicznie 
reprezentowane we władzach i rzadko zajmują 
najwyższe stanowiska kierownicze. Tak zwany „szklany 
sufit” to niewidzialna bariera, uniemożliwiająca 
kobietom dotarcie do najwyższych szczebli kariery; 
symbolizuje perspektywę awansu przy równoczesnej 
jego nieosiągalności. Dlatego powstał projekt „Równość 
szans w biznesie”. Jego ideą jest zwrócenie  społecznej 
uwagi na istotę zjawiska nierówności szans kobiet 
i mężczyzn w różnych dziedzinach życia, w tym 
w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia 
życia zawodowego i prywatnego.”



Edukacja równościowa, 
redukowanie nierówności 
społecznych, ekonomicznych 
i kulturowych, budowanie sieci 
trenerów gender mainstreaming, 
przygotowanie modułów 
szkoleniowych wdrażających 
zasady równości płci w projektach 
UE, szkolenia dla pracowników 
administracji rządowej 
i samorządowej – to działania,  

które Fundacja realizuje od 2005 r.
W 2018 r. realizowany był 
projekt dotyczący równości 
szans kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, przeznaczony dla małych 
przedsiębiorstw.

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujące cele 
zrównoważonego 
rozwoju:
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www.rownoscwbiznesie.info

Ta praca jest wykonywana 
najczęściej przez kobiety  
na rzecz gospodarstwa 
domowego nieodpłatnie. 

Jej wartość szacowana jest na 
30% PKB, jednak nie jest brana 
pod uwagę przez ekonomistów.

PROJEKTY:

RÓWNOŚĆ SZANS

1. Równość szans w biznesie



CEL:
Wypracowanie i wdrożenie praktycznych narzędzi 
do realizacji zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy.

KOGO WSPIERAMY?
Pracowników średnich firm, kadrę 
zarządzającą wyższego i średniego szczebla 
mającą wpływ na politykę zatrudnienia, 
szkoleniową i rozwój pracowniczy.

EFEKTY:
   Uruchomienie platformy internetowej  
www.rownoscwbiznesie.pl 
   Przeprowadzenie kilkunastu szkoleń stacjonarnych 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
   Udostępnienie kursów e-learningowych dla 
pracodawców, pracowników i związkowców;
  Przygotowanie internetowej Bazy wiedzy zawierającej 
akty prawne i dokumenty źródłowe, słownik, badania 
i statystyki, publikacje, multimedia, artykuły prasowe.
  Zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu pt. „Sztuka 
równości”, w ramach którego powstało kilkadziesiąt 
prac artystycznych promujących tematykę równości;
   Przetestowanie stworzonego narzędzia w 40 średnich 
firmach i wdrożenie go w 360. 

JAKIE WSPARCIE 
OFERUJEMY? 
   Szkolenia dotyczące tematyki 
równego traktowania, tworzenia 
przyjaznego miejsca pracy, 
zapobiegania negatywnym  
zjawiskom w miejscu pracy  
(np. mobbing, molestowanie 
seksualne, dyskryminacja  
ze względu na płeć);
   Dostęp do gotowych narzędzi 
z zakresu równościowego 
zarządzania strategicznego, 
wspierających firmy w promowaniu 
równości szans kobiet i mężczyzn 
na stanowiskach kierowniczych oraz 
w zwiększaniu uczestnictwa kobiet 
w procesach decyzyjnych;

 Budżet:  1 489 680,00 PLN
  Okres realizacji projektu:  
1 grudnia 2016 – 30 listopada 2019
  Osoba do kontaktu: Agnieszka Siekiera, 
siekiera@cofund.org.pl  
  Więcej: www.rownoscwbiznesie.pl

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE  
– PRAKTYCZNE NARZĘDZIE 
REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI 
SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN  
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Jest to projekt skierowany do średnich 
przedsiębiorstw i stanowi kontynuację 
działań prowadzonych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
adresowanych do dużych przedsiębiorstw 
w Polsce. Projekt jest realizowany 
przez Fundację Fundusz Współpracy 
w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, 
Fabryką Dobrych Praktyk i Instytutem 
Spraw Publicznych.
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„Sektor publiczny to trwały system 
ustalonych i wprowadzonych w życie 
reguł społecznych, który kształtuje 
życie publiczne. Bez silnych  
i sprawnie działających instytucji, 
rozwój kraju i wzrost gospodarczy  
nie jest możliwy.”

Krzysztof Grochowski, 
Dyrektor Biura Wsparcia  
Sektora Publicznego FFW



WSPARCIE 
SEKTORA 
PUBLICZNEGO

Jednym z filarów działalności 
Fundacji jest wsparcie administracji 
rządowej w zakresie programowo-
projektowym, w tym we wdrażaniu 
programów finansowanych ze 
środków UE. W 2018 r. Fundacja 
Fundusz Współpracy w konsorcjum 
z Cofund Sp. z o.o. zrealizowała 
umowy dla: Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej.

Realizując działania dla naszych 
Partnerów, przyczyniamy się 
do zwiększenia efektywności 
wydatkowania inwestowanych 
w Polsce środków unijnych, a tym 
samym wspieramy wzrost 
gospodarczy.

PROJEKTY:
1. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2. Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
3. Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Umowa z Fundacją Nauki Polskiej

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujący cel 
zrównoważonego 
rozwoju:
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  Okres realizacji projektu:  
 26.07.2018 r. - 31.07.2020 r.
  Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak, 
mludwiczak@cofund.org.pl
 Więcej:  www.bgk.pl 

UMOWA Z BANKIEM 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO
Konsorcjum  CoFund Sp. z o. o. i Fundacja 
Fundusz Współpracy w ramach umowy  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje 
usługę w zakresie wizyt monitorujących 
projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje 
technologiczne” oraz w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
2007-2013, działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

CEL:
Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego, 
będącego realizatorem projektów „Kredyt 
na innowacje technologiczne” oraz 
„Kredyt technologiczny” w monitoringu 
beneficjentów. 

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Beneficjentami podlegającymi 
weryfikacji w ramach umowy są 
przedsiębiorstwa.

CO OFERUJEMY?
  potwierdzenie kwalifikowalności 
wydatków zawartych  
we wnioskach o płatność; 
  wskazanie przez zespół weryfikujący 
wszelkiego rodzaju uchybień/
nieprawidłowości  
w sporządzanych raportach;
  weryfikacja dokumentów finansowo-
księgowych w siedzibie u Beneficjenta  
lub w miejscu realizacji projektu;
  weryfikacja zamówień udzielonych 
zgodnie z uPZP lub zasadą 
konkurencyjności  
(w tym rozeznanie rynku);
   weryfikacja faktycznego efektu 
rzeczowego w miejscu realizacji projektu; 
  weryfikacja poprawności prowadzenia 
przez Beneficjenta działań  
informacyjnych i promocyjnych.

EFEKTY:
  Liczba zrealizowanych 
wyjazdów kontrolnych: 27 wizyt 
monitorujących 
  Całkowita wartość zweryfikowanych 
projektów: 191 488 340,89 zł
  Sprawdzono 21 projektów  
w okresie trwałości oraz  
6 projektów w trakcie realizacji. 
  W 4 projektach zespoły 
monitorujące stwierdziły 
zastrzeżenia pod względem 
wydatków kwalifikowanych.
  Liczba ekspertów z którymi  
współpracuje konsorcjum: 24 osoby.

191 
    mln zł
wartość zweryfikowanych projektów



UMOWA Z NARODOWYM 
CENTRUM BADAŃ  
I ROZWOJU (NCBR)
Konsorcjum Fundacja Fundusz Współpracy 
i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizuje usługę 
polegającą na potwierdzaniu poniesionych kosztów 
kwalifikowanych we wnioskach o płatność oraz 
weryfikacji dokumentacji księgowej w siedzibie 
beneficjanta / w miejscu realizacji projektu. 
W ramach realizowanych zadań uproszczono 
system obiegu dokumentów poprzez rezygnacje 
z przygotowywania raportu w wersji papierowej 
i wykorzystanie certyfikowanego podpisu 
elektronicznego do podpisywania raportów. 
Wszelkie procesy zostały zautomatyzowane przy 
wykorzystaniu aplikacji internetowej, dzięki której 
usprawniono przekazywanie raportów  
bezpośrednio do opiekunów w NCBR.

CEL:
Wsparcie Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR), w zakresie weryfikacji 
dokumentacji potwierdzającej poniesione 
wydatki kwalifikowane wykazane we 
wnioskach o płatność oraz weryfikacji 
zamówień udzielonych w projektach  
działania 1.1. POIR zgodnie z uPzp  
albo zasadą konkurencyjności. 

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Beneficjentami podlegającymi weryfikacji 
w ramach działania 1.1 Priorytetu POIR są 
przedsiębiorstwa realizujące projekty B+R.

CO OFERUJEMY?
  potwierdzenie kwalifikowalności 
wydatków zawartych we wnioskach 
o płatność; 
  wskazanie przez zespół weryfikujący 
wszelkiego rodzaju uchybień/
nieprawidłowości w sporządzanych 
raportach;
   weryfikacja dokumentów finansowo  
– księgowych w siedzibie u Beneficjenta  
lub w miejscu realizacji projektu;
  weryfikacja zamówień udzielonych  
zgodnie z uPZP lub zasadą konkuren-
cyjności (w tym rozeznanie rynku).
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 Okres realizacji projektu:  
28.07.2017 r. – 30.09.2024 r.
 Osoba do kontaktu:  

Michał Ludwiczak, mludwiczak@cofund.org.pl
 Więcej:  http://www.ncbr.gov.pl/ 

fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/ 

EFEKTY:
   W 2018 r. zrealizowano 840 wyjazdy  
kontrolne z zakładanych w umowie   
3 300 (po uwzględnieniu zamówienia 
uzupełniającego), co stanowi 25,45%  
całej umowy. 
  W 2018 r. zweryfikowano 1 657  
wnioski o płatności na kwotę 
wydatków kwalifikowanych 604 612 
712,50 PLN
    Średnia wartość wydatków 
kwalifikowanych weryfikowanych 
przez konsorcjum  we wnioskach  
o płatność wynosi 52,31%  
na co składa się iloraz: 
  Kwota wydatków kwalifikowanych  

604 612 712,50
 Wartość próby 316 285 437,20 

  Liczba Beneficjentów u których 
weryfikowano dokumenty: 522, 
liczba projektów: 556
  Liczba raportów ze wskazaniem 
potencjalnych wydatków 
niekwalifikowanych: 379
  Liczba raportów bez wskazania 
potencjalnych wydatków 
niekwalifikowanych: 1278
  Liczba ekspertów z którymi 
współpracuje konsorcjum: ponad 70

556 
projektów

840
wyjazdów  
kontrolnych



UMOWA Z POLSKĄ 
AGENCJĄ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy 
i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy 
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) zrealizowało usługę polegającą na 
przeprowadzeniu 45 kontroli trwałości 
projektów realizowanych w ramach Program 
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  
(PO RPW) Osi priorytetowej II (infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego).

CEL:
potwierdzenie zachowania 
trwałości projektu

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Beneficjentami podlegającymi kontroli 
w ramach działania PO RPW Osi priorytetowej II 
(Infrastruktura społeczeństw informacyjnego)  
są przedsiębiorstwa.

EFEKTY:
W 2018 r zrealizowano 31 kontroli na miejscu 
u beneficjenta i w miejscu realizacji projektu. 
Skontrolowano projekty o wartości 104 729 119,06 PLN 
(w ramach Działania II.1), co stanowi średnio 69,01% 
kosztów kwalifikowanych Potwierdzono osiągnięcie 
i utrzymanie w okresie trwałości 100% wskaźników 
produktu oraz rezultatu określonych zgodnie z umową 
o dofinansowanie. Beneficjenci dokonali przyłączeń 
do sieci w 286 miejscowościach, zapewniając aktywne 
podłączenie dla 22 300 użytkowników końcowych 
z 22 514 zaplanowanych podłączeń wykazanych 
we wnioskach o dofinansowanie.

  Okres realizacji projektu: 07.03.2018 – 15.06.2019
   Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak,  
mludwiczak@cofund.org.pl
  Więcej: www.parp.gov.pl

CO OFERUJEMY?
  Usługę przeprowadzenia kontroli 
i potwierdzenia zachowania 
trwałości projektów
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286
 miejscowości

UMOWA Z BANKIEM 
GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy 
i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy 
z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej zrealizowało 
usługę weryfikacji dokumentów związanych 
z wydatkami poniesionymi w projektach 
grantobiorców finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014 – 2020.

CEL:
  potwierdzenie kwalifikowalności wydatków 
zawartych we wnioskach o płatność/
sprawozdaniach; 
  wskazanie przez zespół weryfikujący 
wszelkiego rodzaju uchybień/nieprawidłowości 
w sporządzanych raportach;
  weryfikacja dokumentów finansowo-
księgowych w siedzibie u Beneficjenta  
lub w miejscu realizacji projektu;
  weryfikacja zamówień udzielonych zgodnie  
z uPZP lub zasadą konkurencyjności  
(w tym rozeznanie rynku).

DO KOGO  
ADRESOWANY JEST PROJEKT?
Do beneficjentów projektów finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój  
na lata 2014-2020.

CO OFERUJEMY?
 potwierdzenie kwalifikowalności 

wydatków zawartych we wnioskach 
o płatność/sprawozdaniach przez 
grantobiorców.

EFEKTY:
  Liczba zrealizowanych wyjazdów kontrolnych: 
76 wizyt weryfikujących (100% umowy)
  Sprawdzono ponad 1 340 pozycji wykazanych 
przez Beneficjentów w sprawozdaniach
  W trakcie realizacji umowy zespoły 
weryfikujące odwiedziły następujące miasta  
w Polsce: Warszawa, Kraków, Gdańsk,  
Poznań, Łódź, Wrocław, Toruń, Białystok, 
Głogów Małopolski.
  Liczba ekspertów z którymi współpracuje 
konsorcjum: 10 osób. 

  Okres realizacji projektu:  
02.02.2018 r. do 30.11.2018 r.
  Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak, 
mludwiczak@cofund.org.pl
 Więcej:  www.fnp.org.pl



Daniel Prędkopowicz
Dyrektor Biura  
Zarządzania Projektami

„Idea społeczeństwa obywatelskiego 
to zbiór uniwersalnych zasad 
i wartości, takich jak: wolność,  
odpowiedzialność, partnerstwo, 
solidarność i sprawiedliwość 
społeczna. To bardzo wrażliwa 
tkanka społeczna, która w dojrzałych 
społeczeństwach tworzy się 
samoistnie, ale tylko w warunkach, 
w których wartości te są chronione.”



Działania mające na celu 
polepszanie jakości życia osób 
i całych społeczności od lat są 
jednym z najważniejszych obszarów 
działania Fundacji Fundusz 
Współpracy. 
Doświadczenie Fundacji w tematyce 
Ekonomii Społecznej opiera się na 
realizacji wielu programów  
i projektów. Obecnie prowadząc 
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Fundacja 
skupia się na kompleksowym  
i innowacyjnym systemie 

wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych łączących działalność 
komercyjną i integracyjną. 
Flagowym projektem w zakresie 
Społeczeństwa obywatelskiego jest 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
– Mazowsze Lokalnie („Mazowsze 
Lokalnie uruchamia energię 
społeczną”), którego rosnąca  
z każdą kolejną edycją popularność 
potwierdza potrzebę realizacji tego 
typu działań w regionie.

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujące cele 
zrównoważonego 
rozwoju:

PROJEKTY:
1. Realizacja projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” 
2. Realizacja projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim”
3. Realizacja projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”
4. Forum Aktywności OWES
5. Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną

EKONOMIA 
SPOŁECZNA 
ORAZ WSPARCIE ROZWOJU 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
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MAZOWIECKI OŚRODEK 
WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ (MOWES)
Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi 
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej nieprzerwanie od 2012 roku 
(wcześniej wspólnie z Krajowym Ruchem 
Ekologiczno-Społecznym, aktualnie 
samodzielnie). 27 lutego 2017 decyzją 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
OWES ponownie uzyskał status Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej 
Jakości*. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej począwszy od 2017 
roku stał się także OWES-em o największym 
zasięgu terytorialnym na Mazowszu, kiedy 
to do prowadzonych poprzednio projektów 
wsparcia ekonomii społecznej w subregionach 
ostrołęckim i radomskim, dołączył 
także równoległy projekt w subregionie 
ciechanowskim. 

Projekty wchodzące w skład mOWES są 
finansowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020

CO OFERUJEMY?
Fundacja w ramach mOWES świadczy bezpłatną 
kilkuetapową i wielopoziomową pomoc dla 
osób w trudnej sytuacji życiowej, jak również dla 
podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej. 
Jest to m.in. pomoc doradcza, szkoleniowa, 
organizacja wizyt studyjnych, prezentacja dobrych 
praktyk oraz wzmacnianie zasobów społeczności 
lokalnych i pomoc w rozwiązywaniu występujących 
problemów. Osobnym obszarem aktywności 
mOWES jest wspieranie rozwoju społeczności 
lokalnych m.in. przez zakładanie partnerstw 
na rzecz rozwoju regionu z uwzględnieniem 
grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. W intensywne działania animacyjne 
włączane są lokalne samorządy, organizacje NGO, 
instytucje rynku pracy.

Tworzenie miejsc 
pracy w nowych 

i istniejących 
przedsiębiorstwach 

społecznych

Profesjonalizacja 
i rozwój działalności 

podmiotów ekonomii 
społecznej

Tworzenie lokalnych 
partnerstw 

wspierających rozwój 
ekonomii społecznej  

na Mazowszu

Wzmacnianie znaczenia 
ekonomii społecznej 

w lokalnych politykach 
rozwoju

mOWES bierze także aktywny udział w kształtowaniu 
oblicza ekonomii społecznej na Mazowszu i w Polsce. 
Uczestniczyliśmy m.in. w obradach Mazowieckiego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Komitetu 
Monitorującego RPO, czy Forum OWES.

  Osoba do kontaktu: Justyna Jakubiak,  
jjakubiak@cofund.org.pl 
  Więcej: www.mowes.pl 

* 22 marca 2019 r. mOWES uzyskał kolejną akredytację Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

największy 
zasięg 
terytorialny 
na Mazowszu
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„Przedsiębiorstwa społeczne zakładane są po to, by 
aktywizować zawodowo ludzi, którzy wcześniej nie mieli 
pracy. Pracownicy naszej spółdzielni zajmują się głównie 
dbaniem o tereny zielone w okolicy: parki, place zabaw, 
skwery, wykonując zlecenia dla jednostek samorządu 
terytorialnego. W ten sposób realizuje się idea ekonomii 
społecznej: tworzone są nowe miejsca pracy, w których 
zatrudnione tam osoby pracują na rzecz dobra publicznego” 

Aneta Maria Ertman, prezes Spółdzielni Socjalnej 
Myszynianka

BUDŻET: 
Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej  
w subregionie.
ostrołęckim  2 781 942 PLN
ciechanowskim  2 675 854,50 PLN
radomskim  3 124 504,00 PLN

Projekty będą realizowane do 30 kwietnia 2019 roku 
(subregion ostrołęcki i ciechanowski) oraz do końca 
2019 roku (subregion radomski). 

Po zakończeniu aktualnych edycji, działania będą 
kontynuowane w tych samych subregionach – wnioski 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego złożone 
przez mOWES w 2018 r. uzyskały dofinansowanie 
działań na następne 36 miesięcy.

EFEKTY:
   37 nowych miejsc pracy (10 w subregionie 
ostrołęckim oraz 27 w subregionie radomskim) 
oraz 10 partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej (Gmina Raciąż, Ciechanów-
Płońsk – subregion ciechanowski; powiaty lipski, 
zwoleński, przysuski, miasto Radom – subregion 
radomski oraz Gmina Myszyniec, Gmina Czernice 
Borowe, Przasnysz i Maków Mazowiecki – 
subregion ostrołęcki),
   zorganizowano łącznie 65 spotkań animacyjnych 
oraz 46 szkoleń i warsztatów dla organizacji 
pozarządowych i przedstawicieli jednostek 
samorządu terytorialnego,
   zorganizowano 8 wizyt studyjnych dla 
przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych,
   podmiotom ekonomii społecznej i grupom 
inicjatywnym udzielono 3140 godzin doradztwa 
biznesowego,
   we wszystkich trzech subregionach prowadzono 
Centra Inkubacji i Rozwoju PES (w Radomiu, 
Przasnyszu i Ciechanowie), w których odbywały 
się szkolenia, spotkania animacyjne i doradztwo; 
   Fundacja współpracowała z instytucjami 
otoczenia ekonomii społecznej na Mazowszu 
(Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych, Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej, Urzędem Marszałkowskim, 
powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami 
pomocy społecznej, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz organizacjami 
pozarządowymi)

„Nasze Stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi 
niepubliczną szkołę podstawową, a od 2014 roku 
– niepubliczny punkt przedszkolny. W ramach 
projektu mOWES mogłyśmy wyremontować salę 
gimnastyczną i stołówkę oraz zatrudnić nowe 
osoby do pracy. To ważne, aby dzieci z mniejszych 
miejscowości miały dostęp do takich samych 
pomocy dydaktycznych, jak z dużych miast”

Bernadetta Budna, prezes Stowarzyszenia 
Przyszłość w gminie Wąsewo



  Budżet: 935 938,50 PLN 
  Okres realizacji projektu:  
 01.04.2017 r. – 30.11.2019 r.
  Osoba do kontaktu: Jolanta Kalinowska, 
sieciowanie@cofund.org.pl   
  Więcej: www.forum-owes.pl 

FORUM AKTYWNOŚCI OWES
Projekt Forum aktywności Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej realizowany jest we 
współpracy z Polską Fundacją Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC 
Poland (Lider Projektu) oraz Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich (FAOW). Projekt finansowany 
jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

CEL:
Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii 
społecznej poprzez działania sieciujące 
oraz zwiększenie kompetencji kadr 
akredytowanych Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej.

DO KOGO ADRESOWANY JEST 
PROJEKT?
Do przedstawicieli akredytowanych i ubiegających 
się o akredytację OWES, a także do przedstawicieli 
innych sieci o zbieżnych z OWES celach 
i działaniach (LGD, KSU, JST, ODR), jednostek 
administracji publicznej (ROPS) i innych podmiotów 
zgodnie z SZOOP. 

CO OFERUJEMY?
W ramach projektu oferujemy cykl spotkań 
sieciujących branżowych dla przedstawicieli 
OWES, w tym dla animatorów, doradców 
biznesowych, pracowników monitorujących 
PES i PS, koordynatorów regionalnych 
ds. zamówień publicznych, doradców 
kluczowych, kadry kierowniczej. Oferujemy  
również kompleksowe wsparcie 
szkoleniowe dla pracowników OWES 
w zakresie podnoszenia standardów 
usług OWES oraz zamówień publicznych 
jak też przygotowujemy regionalnych 
konsultantów do świadczenia usług 
doradczych dla PES w procesie ubiegania 
się o zamówienia publiczne. Pracujemy  
nad elektroniczną Platformą współpracy, 
jako narzędzia integracji OWES dzięki 
któremu obieg informacji i wiedzy w Sieci 
OWES będzie przebiegał efektywniej.

EFEKTY:
  Zintegrowanie i wzmocnienie OWES 
poprzez budowę Sieci OWES na poziomie 
ogólnopolskim jako reprezentacji interesów 
środowiska 
  Zwiększenie koordynacji działań pomiędzy 
siecią akredytowanych OWES a innymi sieciami 
  Podniesienie jakości usług świadczonych przez 
akredytowane OWES
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  Budżet: 1 052 000,00 PLN  
  Okres realizacji projektu:  
 1.05.2018 – 31.12.2019
  Osoba do kontaktu: Daniel Prędkopowicz, 
 kontakt@mazowszelokalnie.pl 
  Więcej: www.mazowszelokalnie.pl

MAZOWSZE LOKALNIE 
URUCHAMIA ENERGIĘ 
SPOŁECZNĄ
Wiemy, jak ważne jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, angażowanie 
obywateli w procesy współdecydowania oraz 
realizacje projektów mobilizujących społeczności 
lokalne.  Konsekwentne działania Fundacji 
w tym zakresie przynoszą wymierne efekty, 
a ich potwierdzeniem jest rosnąca z roku na rok 
popularność projektu. Projekt realizowany przez: 
Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie 
BORIS i Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundacja 
Fundusz Współpracy (partner wspierający).

CEL:
  Zwiększanie zaangażowania mieszkańców 
Mazowsza w życie publiczne i na rzecz 
swoich społeczności, zarówno w małych 
miejscowościach mających ograniczony  
dostęp do zasobów materialnych,  
jak i w dużych miastach. 
  Wspieranie działań     macyjnych i edukacyjnych 
wśród lokalnych społeczności. 

DO KOGO ADRESOWANY 
JEST PROJEKT?
Grupy nieformalne, samopomocowe, 
złożone z co najmniej trzech osób;
Młode organizacje pozarządowe

CO OFERUJEMY?
Mikrodotacje o wartości do 5 000 złotych 
w ramach konkursu „FIO – Mazowsze 
lokalnie”.
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EFEKTY:
  Złożono 304 wnioski;
  Dofinansowano 55 projektów w trzech 
obszarach: 
  Inicjatywy oddolne – realizacja nowych 

przedsięwzięć w lokalnych wspólnotach, 
m.in. wybudowano 5 placów zabaw, 
zorganizowano 35 wydarzeń dla 
społeczności lokalnych, powstało 5 filmów, 
4 publikacje i 5 stron www;

  Rozwój organizacji – finansowe wsparcie 
młodych organizacji działających na rzecz 
swoich lokalnych społeczności, budowanie 
sieci współpracy;

  Wsparcie grup samopomocowych 
przeciwdziałających społecznemu i 
zawodowemu wykluczeniu i dążących do 
poprawy osobistych warunków życia osób 
żyjących w najtrudniejszych warunkach.

  Zorganizowano konferencję podsumowującą 
konkurs w 2018 r. pt. „Detonator Społeczny” 
z udziałem beneficjentów, partnerów, 
ambasadorów oraz ekspertów;
   Zaangażowano ponad 500 wolontariuszy;
  Nawiązano współpracę z 25 Ambasadorami 
projektu – mazowieckimi organizacjami  
i instytucjami promującymi projekt FIO–ML;
  Zorganizowano 12 inspiratoriów, aby 
zachęcić mieszkańców Mazowsza do tworzenia 
projektów;
  Przeprowadzono 6 seminariów, dotyczących 
formalno-prawnych aspektów funkcjonowania 
organizacji pozarządowych;
  4 organizacje zostały objęte wsparciem 
coachingowym.

300 
    projektów



 „Ponadnarodowa wymiana doświadczeń 
i wiedzy w różnych obszarach tematycznych, 
to główny walor współpracy międzynarodowej, 
którą Fundacja wspiera od blisko 30 
lat. Początkowo jako specjalna instytucja 
powołana w celu zarządzania środkami 
pomocowymi przedakcesyjnymi w Polsce, 
obecnie zaś jako doświadczony partner 
wspierający działania pomocowe w krajach 
Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa 
Wschodniego”.

Izabella Nowakowska
Członek Zarządu FFW



WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA

Za realizację projektów 
międzynarodowych w Fundacji 
odpowiada Biuro Współpracy 
Międzynarodowej, powstałe 
z przekształconej Jednostki 
Finansująco-Kontraktującej (JFK). 

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujący cel 
zrównoważonego 
rozwoju:

ORAZ PROGRAMY ROZWOJU 
INSTYTUCJONALNEGO

PROJEKTY:
1.   Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli w ramach umowy 

bliźniaczej na rzecz albańskiej Izby Kontroli AL 13 IB FI 01 
„Strengthening the external auditing capacities” 

2. Współpraca policyjna państw Partnerstwa Wschodniego
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   Budżet: 2 mln euro
   Okres realizacji projektu:  
17.02.2016  do 13.07.2018
   Osoba do kontaktu:  
Krystyna Bidwell-Porębska, 
kbidwell@cofund.org.pl

WSPÓŁPRACA Z NAJWYŻSZĄ 
IZBĄ KONTROLI PRZY REALIZACJI 
UMOWY BLIŹNIACZEJ AL 13 IB FI 01 
„STRENGTHENING THE EXTERNAL 
AUDITING CAPACITIES” NA RZECZ 
ALBAŃSKIEJ IZBY KONTROLI.

Jakość kształcenia zawodowego jest od kilku lat 
priorytetem i czołowym wyzwaniem w polskiej 
i europejskiej polityce edukacyjnej.  „Szkoła 
Zawodowa Najwyższej Jakości ” to cieszący się 
dużym zainteresowaniem, realizowany już  
od 3 lat konkurs, który – jak w soczewce – skupia 
najlepsze praktyki związane z zapewnieniem 
jakości kształcenia zawodowego w Polsce.

DO KOGO  
ADRESOWANY JEST PROJEKT?
Do organów administracji państwowej  
w Albanii (Najwyższa Izba Kontroli)

CO OFERUJEMY?
  Organizacja misji ekspertów 
krótkoterminowych;
  Obsługa administracyjna i finansowo-
księgowa umowy bliźniaczej;
  Organizacja misji doradców 
długoterminowych;
  Przygotowywanie kontraktów  
i realizacja płatności;
  Współpraca z CFCU w Tiranie w zakresie 
zmian w projekcie i rozliczenia umowy 
bliźniaczej;
  Organizacja szkoleń i wizyt studyjnych 
przedstawicieli strony albańskiej  
w Polsce i Chorwacji.

EFEKTY:
  Doradca długookresowy pełnił swoją 
funkcję w Albanii 28 miesięcy,
  W ramach Umowy zostało 
zorganizowanych i przeprowadzonych 
100 misji ekspertów krótkoterminowych 
w Albanii oraz 6 wizyt studyjnych 
przedstawicieli Beneficjenta 
w państwach UE, w tym: 4 w Polsce,  
1 w Holandii i 1 w Chorwacji. 
  Odbyło się 9 Komitetów Sterujących  
i 2 konferencje.

CEL:
Wzmocnienie  zdolności albańskich 
instytucji do prowadzenia kontroli 
i dostosowanie ich do standardów 
Unii Europejskiej.

100 
misji ekspertów 
krótkoterminowych



WSPÓŁPRACA POLICYJNA
PAŃSTW PARTNERSTWA 
WSCHODNIEGO 

Ograniczenie przestępczości transgranicznej, 
wzmocnienie współpracy policji z obszaru UE oraz 
państw zrzeszonych w Partnerstwie Wschodnim 
– to główne założenia tego projektu. Fundacja 
pełniła rolę lidera konsorcjum składającego 
się z: Ministerstw Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Polski, Niemiec i Francji, Szkoły 
Policyjnej Finlandii, Krajowego Zarządu Policji 
Szwecji, Departamentu Policji w MSW Litwy oraz 
Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki 
Migracyjnej w Austrii.

CEL:
Wzmocnienie współpracy policyjnej pomiędzy 
państwami Unii Europejskiej a państwami 
Partnerstwa Wschodniego, oraz pomiędzy 
państwami Partnerstwa Wschodniego 
w zakresie przestępczości transgranicznej. 

DO KOGO ADRESOWANY  
JEST PROJEKT?
Do jednostek organów ścigania  
z państw Partnerstwa Wschodniego.

EFEKTY:
   Zorganizowano 19 szkoleń, misji eksperckich, 
wizyt studyjnych oraz spotkań operacyjnych 
dla przedstawicieli państw Partnerstwa 
Wschodniego (Azerbejdżan, Gruzja, 
Mołdawia oraz Ukraina);
   Przeprowadzono 3 seminaria z zakresu 
kryminalistyki i cyberprzestępczości  
oraz dotyczące handlu ludźmi;
   Zorganizowano liczne seminaria i konferencje 
w krajach Unii Europejskiej dla przedstawicieli 
państw Partnerstwa Wschodniego;
   Przygotowano raporty finansowe, 
merytoryczne oraz raport końcowy

CO OFERUJEMY?
  Transfer wiedzy, standardów i dobrych 
praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa 
Wschodniego w zakresie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej, np. przemyt 
narkotyków, terroryzm, handel ludźmi, pranie 
brudnych pieniędzy, cyberprzestępczość. 
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   Budżet: 4 998 886,00 EUR
   Okres realizacji projektu:  
31.12.2013 – 30.06.2018
   Osoba do kontaktu: Elżbieta Potrzebowska, 
epotrzebowska@cofund.org.pl

partnerów



„Fundacja zarządza w imieniu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych funduszami 
partnerskimi (CPF). Środki te pochodzą ze 
sprzedaży bezzwrotnej pomocy udzielonej 
Polsce w latach 90-tych ubiegłego 
wieku przez państwa zachodnie oraz ze 
spłaty kredytów udzielanych w ramach 
pomocy UE. Obecnie przeznaczane są one 
na  przedsięwzięcia wskazane przez MSZ 
w ramach celów zdefiniowanych przez  
Radę Ministrów”

Tadeusz Kozek 
Prezes Zarządu FFW



FUNDUSZE 
PARTNERSKIE 
COUNTERPART FUNDS (CPF)

Działalność 
Fundacji w ramach 
tego obszaru 
wpisuje się w 
następujące cele 
zrównoważonego 
rozwoju:

W imieniu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych (wcześniej Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej) 
Fundacja Fundusz Współpracy 
administruje programem 
Counterpart Funds (CPF).
Program finansowany jest ze 
środków bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej pochodzących 
z odsprzedaży pomocy rzeczowej 
dla Polski.  Są to głównie fundusze 
złotowe Komisji Europejskiej, 
przekazane na mocy porozumień 
i umów bilateralnych ze Szwajcarią, 
Włochami, Japonią, Australią,  
Austrią i USA.

Do zadań Fundacji, jako 
administratora, należy zarządzanie 
środkami zgromadzonymi na 
kontach bankowych, jak również 
uzyskiwanie niezbędnych 
dokumentów, zawieranie umów, 
przekazywanie transz środków 
finansowych, kontrola realizacji 
projektów oraz ich rozliczanie 
i archiwizowanie.
Fundusze te przeznaczone zostały 
na granty dla organizacji i instytucji 
wspierających różne dziedziny  
– w zależności od woli donatora.

PROJEKTY:
1. Obsługa Funduszy CPF Ogólnych i Bilateralnych
2.  Obsługa spłat kredytów Agrolinia oraz administrowanie środkami 

Funduszy CPF Sektorowych



   Budżet: W 2018 roku budżet wynosił 340 000,00 zł
   Osoba do kontaktu: Marzena Lisiecka – Pożoga, 
– Dział Projektów Rozwojowych,  
mlisiecka@cofund.org.pl

OBSŁUGA SPŁAT  
KREDYTÓW 
UDZIELONYCH W RAMACH 
PROGRAMÓW AGROLINIA 
ORAZ ADMINISTROWANIE 
ŚRODKAMI FUNDUSZY CPF 
SEKTOROWYCH

W latach 1990-2004 Fundacja, w ramach  
kilku programów (importowa Linia kredytowa 
dla Sektora Rolnego, Agrolinia 2000, 
Agrolinia oraz Linia dla Małych i Średnich 
przedsiębiorstw na Terenach Wiejskich SIP/
SME) udzieliła poprzez współpracujące  
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z nią Zrzeszenia Banków Spółdzielczych oraz 
same Banki Spółdzielcze ponad 3300 kredytów, 
których adresatem był szeroko rozumiany 
sektor rolny na kwotę ponad 220 mln złotych. 

Środki na realizację tych zadań pochodzą 
z umów budżetowych zawieranych corocznie  
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

3300
kredytów na sektor rolny



   Osoba do kontaktu: Monika Laskowska, 
mlaskowska@cofund.org.pl

OBSŁUGA 
FUNDUSZY CPF  
OGÓLNYCH I BILATERALNYCH

W 2018 r. działania Fundacji koncentrowały 
się głównie na obsłudze projektów 
realizowanych przez Beneficjentów, 
rozliczaniu już zakończonych oraz obsłudze 
finansowo  – księgowej i prawnej. W tym 
okresie trwała bieżąca kontrola pod 
względem merytorycznym i finansowym 
sprawozdań składanych przez Beneficjentów. 
Fundacja przeprowadziła również wizyty 
monitorujące projekty dofinansowane 

w ramach funduszy CPF Ogólnych 
i Bilateralnych. W wyniku kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Ponadto w 2018 r. trwały prace nad 
przygotowaniem i przekazaniem do 
archiwum dokumentacji kolejnych 
rozliczonych projektów

Od 1991 roku Fundacja dofinansowała 
1550 projektów, w sumie przekazując 
ponad 460 mln zł.

460       mln zł
dofinansowanie projektów*
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* od 1991 r.
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