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Zgodnie z przyjętymi w poprzednich latach kierunkami 
rozwoju, nasze działania w 2016 roku skupione były na 
wsparciu sektora publicznego, rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, równości szans, innowacjach społecznych, 
uczeniu się przez całe życie, przedsiębiorczości, funduszach 
partnerskich, współpracy międzynarodowej oraz CSR 
(Corporate Social Responsibility).

W ramach wsparcia administracji publicznej 
kontynuowaliśmy współpracę z instytucjami wdrażającymi 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Przetwarzania 
Informacji oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Przez  
lata współpracy z powyższymi instytucjami zweryfikowaliśmy 
26 760 wniosków o płatność na łączną kwotę  13 817, 4 mln 
zł wydatków kwalifikowanych. 

W ramach działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego zrealizowaliśmy III edycję FIO – Mazowsze 
Lokalnie, gdzie poprzez program mikrodotacji wspieraliśmy 
mazowieckie inicjatywy lokalne. Edycja 2016 konkursu 
była jednocześnie podsumowaniem 3 lat całego programu 
realizowanego przez Fundację wraz z partnerami. Prze ten 
czas w ramach konkursów złożono ponad 2,2 tys. wniosków, 
z których zrealizowanych zostało blisko 500 najlepszych 
projektów. Na działania przekazaliśmy ponad 2,1 mln. zł, 
które zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację miejsc 
przestrzeni publicznej, debaty, dyskusje, koncerty czy na 
działalność grup artystycznych.

W obszarze innowacji społecznych rozpoczęliśmy 
realizację dwóch bliźniaczych projektów wspierających 
rozwój Ekonomii Społecznej. W ciągu najbliższych trzech 
lat, w każdym z projektów ma powstać 60 miejsc pracy 
w nowozakładanych i istniejących przedsiębiorstwach 
społecznych. Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej 
w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim zakłada 
również pomoc w rozpoczęciu działalności odpłatnej 
pożytku publicznego lub działalności gospodarczej 
przez co najmniej 12 organizacji z  każdego subregionu. 
Stawiamy na innowacyjne podejście do międzysektorowego 
partnerstwa oraz na intensywną animację lokalną poprzez 

włączanie w działania na rzecz podmiotów ekonomii 
społecznej lokalnych samorządów, NGO, instytucji rynku 
pracy i lokalnych przedsiębiorców.

W ramach działań w obszarze uczenia się przez całe 
życie w 2016 roku kontynuowaliśmy realizację projektu 
VARE (Wymagania kompetencyjne wobec osób/instytucji 
oceniających postępy uczniów szkół zawodowych). 
Zakończyliśmy również realizację projektu ESQA  
(Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości),  
w którym FFW jako lider projektu, wraz z partnerami  
z Wlk. Brytanii, Estonii i Słowacji, wypracowała katalog 
dobrych praktyk służący  jako wsparcie dla szkół 
zawodowych i organów je nadzorujących w realizacji zadań 
związanych z zapewnianiem jakości. Rozpoczęliśmy również 
realizację projektu „Sukces we własnej firmie”, który  
ma za zadanie m.in. wsparcie finansowo – szkoleniowe  
na założenie działalności gospodarczej przez osoby  
bezrobotne z obszaru województwa łódzkiego.

W obszarze współpracy międzynarodowej, w 2016 roku 
kontynuowaliśmy współpracę w ramach  umowy bliźniaczej 
realizowanej przez Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego na rzecz wsparcia Ministerstwa Infrastruktury 
Ukrainy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem 
transportu. Na podstawie umowy twinningowej podpisanej 
z Najwyższą Izbą Kontroli rozpoczęliśmy obsługę 
administracyjno – finansową realizowaną przez NIK na 
rzecz Urzędu Kontroli w Albanii. Polsko –  chorwacki projekt 
obejmuje pomoc w praktycznie wszystkich obszarach 
działalności albańskiego NOK-u, w tym kontroli finansowej, 
wykonywania zadań, pomocy informatycznej  
i zapobieganiu korupcji. 

Rok 2016 to również intensywne prace nad nowymi 
projektami, kilkanaście złożonych wniosków i ofert  
z pewnością zaprocentuje w kolejnych latach. 

Zapraszamy Państwa do lektury naszego Raportu,  
a także do współpracy!

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

przekazujemy w Wasze ręce Raport Roczny Fundacji Fundusz 
Współpracy. Dokument ten podsumowuje nasze działania, 
osiągnięcia oraz efektywność zarządzania powierzonymi nam 
środkami w roku 2016.

Szanowni Państwo,



FFW

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób do-
pasowuje swoją strukturę do realizowanych projektów. W 2016 roku zatrudniała 82 osób, 
które realizowały projekty w następujących obszarach:

Struktura i obszary działalności Fundacji

Fundusze 
partnerskie

Wsparcie sektora 
publicznego

Społeczeństwo 
obywatelskie

Przedsiębiorczość

Równość
szans

Uczenie się 
przez całe życie

Współpraca 
międzynarodowa

Audyt, kontrola,
finanse

CSR

Innowacje 
społeczne

Liczba stałych pracowników: 82 osób (umowy o pracę). 
 Eksperci współpracujący: 86 osób (umowy cywilno-prawne).

Nasz zespół w 2016 r.

8682
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Tadeusz Kozek
 

Prezes Zarządu
Izabella Nowakowska

 
Członek Zarządu

Krzysztof 
grochowski
Dyrektor Biura

Biuro Wsparcia Sektora 
Publicznego

marzena 
Banasiak
- Bogucka

Dział Audytu  
i Kontroli  
Zewnętrznej 

Iwona
Królikowska

Dział Kontraktów 
Zewnętrznych  
i Rozwoju

Jacek  
Ostrowski
Dyrektor Biura

Biuro Zarządzania 
Projektami

Daniel 
Prędkopowicz
Kierownik Działu

Dział Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Agnieszka 
Luck 
Kierowniczka Działu

Dział  
Projektów
edukacyjnych

Dorota Nowicka 
 
Kierownik działu,  
Pełnomocnik  
Zarządu ds. CSR

Dział 
Innowacji 
Społecznych

Daniel 
Prędkopowicz
Kierownik Działu

Dział Wsparcia 
ekonomii  
Społecznej

marzena 
gajewska 

Dział Obsługi  
Finansowej

Izabella 
Nowakowska 
Dyrektor Biura

Biuro Współpracy 
międzynarodowej

Dział Projektów 
międzynarodowych

Dział Jednostka 
Finansująco
- Kontraktująca

Dział  
Wsparcia
Twinningu

Tadeusz 
Kozek 
Dyrektor Biura

Biuro Funduszy  
Pomocowych

Bogda
Kisiel
Kierowniczka 
Działu

Dział Programów
Pomocowych CPF

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

Jacek Ostrowski
 

Członek Zarządu  

Spółka córka Fundacji   
Fundusz Współpracy 

Krzysztof  
grochowski

Prezes Zarządu

 COFUND Sp. z o.o

marek
Żyła
Dyrektor Biura

Biuro Finansowo 
- Administracyjne
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Programy, projekty i zadania w 2016 r.

Realizacja w partnerstwie projektu Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji  
zawodowej osób młodych w województwie mazowieckim.

Wsparcie NCBR i OPI w realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej/Instytucji
Wdrażającej. 

Realizacja w partnerstwie projektu Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej  
w subregionie ostrołęckim.

Obsługa spłat kredytów udzielonych w ramach Programów Agrolinia oraz obsługę CPF Sektorowych.

Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego przy realizacji umowy bliźniaczej  
na rzecz Tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji

Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie umowy Strenghtening of external auditing capacities na 
rzecz Urzędu Kontroli w Albanii.

Projekt „Współpraca policji w ramach Partnerstwa Wschodniego”.

Realizacja projektu FIO - Mazowsze Lokalnie. 

Wsparcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie) w realizacji zadań Instytucji Wdrażającej.

Realizacja projektu Sukces we własnej firmie.

Realizacja w partnerstwie projektu VARE –  Wymagania kompetencyjne wobec osób oceniających 
postępy uczniów szkół zawodowych.

Administrowanie środkami pomocy Unii Europejskiej oraz niektórych państw (CPF Ogólne).                

Realizacja w partnerstwie projektu ESQA - Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości.

Realizacja w partnerstwie projektu Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach.

Zamykanie i rozliczanie projektów Rozwoju Instytucjonalnego na zlecenie  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego przy realizacji twinningowej  
na rzecz  Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy

Realizacja w partnerstwie projektu Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej  
w subregionie ciechanowskim.
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Z życia Fundacji w 2016 r. 

Cykliczne zbiórki krwi w Fundacji
Do naszej tradycji weszła już współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Warszawie. Promujemy ideę honorowego krwiodawstwa organizując zbiórki krwi w naszej siedzibie, 
w których oprócz pracowników Fundacji mogą uczestniczyć również osoby z zewnątrz.

Światowy Dzień Książki 
W Fundacji Fundusz Współpracy angażujemy się w rozwijanie czytelnictwa. Z okazji Światowego Dnia 
Książki w FFW, po raz drugi odbył się quiz z wiedzy o literaturze. Prężnie działa również służący do 
wymiany książek Zielony Regał, na którym stoi coraz więcej ciekawych lektur.

Spotkanie z AIP   
W kwietniu mieliśmy okazję lepiej poznać naszego sąsiada – inkubator przedsiębiorczości, który 
powstał dzięki współpracy między AIP i FFW i który znajduje się w naszej siedzibie. Pracownicy AIP 
przybliżyli nam czym się zajmują, odpowiedzieli również na wszystkie pytania pracowników Fundacji.

Newsletter FFW   
W 2016 roku po latach przerwy wróciliśmy do prowadzenia naszego wewnętrznego informatora. 
Newslettery, które są wydawane raz na dwa miesiące, zawierają informacje o tym co w Fundacyjnej 
trawie piszczy. Dodatkowo w każdym numerze można znaleźć autorskie felietony pracowników  
na różne tematy.

Pomoc dla zwierząt   
W odpowiedzi na apel Straży dla Zwierząt w Polsce, w październiku zaangażowaliśmy się  
w zbiórkę darów dla ratowanych przez tę organizację zwierzaków. Efektem naszych działań było 
zebranie i przekazanie prawie 65 kg karmy i oraz innych najpotrzebniejszych produktów.

Szlachetna Paczka   
W 2016 roku po raz trzeci wzięliśmy udział w Szlachetnej Paczce. Tym razem aktywnie zachęcaliśmy 
do wsparcia akcji m.in. poprzez licytacje własnoręcznych wypieków. Wszystkie zebrane pieniądze 
zostały przeznaczone na zaspokojenie kluczowych potrzeb wybranej przez nas rodziny  
i przygotowanie świątecznej paczki.

Chór gospel      
Od trzech lat funkcjonuje nasz fundacyjny chór Fund&Grace. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wystąpiliśmy na wigilii pracowniczej ze Świątecznym repertuarem. Do jednej z zaprezentowanych 
piosenek pt. „Kto wie?” nagrano teledysk, który wraz z życzeniami można zobaczyć  
na fundacyjnym kanale youtube.

Drużyna piłkarska 
W poprzednim roku udało nam się stworzyć drużynę piłkarską, która zadebiutowała w meczu z naszymi 
fundacyjnymi sąsiadami – Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz Black Pearls VC. Po zaciętej 
i wyrównanej walce, pojedynek zakończył się na korzyść naszych rywali – planujemy jednak rewanż…

Dzień dziecka
Jak co roku obchodziliśmy również Dzień Dziecka. Na dzieci naszych pracowników czekało wiele 
atrakcji takich jak malowanie twarzy i włosów farbami, kino, gra w piłkarzyki, tor przeszkód czy 
eksperymenty z zakresu fizyki i chemii. W przygotowywania zaangażowali byli również rodzice, 
którzy czuwali nie tylko nad bezpieczeństwem pociech, ale również przyrządzali smakołyki. 
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Ważne wydarzenia w 2016 r.

mazowieckie Spotkania z ekonomią Społeczną 

W trakcie towarzyszących konferencji targów zaprezentowały się cztery 
spółdzielnie socjalne, które powstały przy wsparciu prowadzonego 
przez FFW Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Spotkanie w Tbilisi nt. zwalczania 
przestępczości narkotykowej 

W  dniach 17–19 maja 2016 r. w ramach projektu „Współpraca policyjna  
z państwami Partnerstwa Wschodniego” w Tbilisi odbyło się spotkanie 
dotyczące zwalczania przestępczości narkotykowej. Trzydniowe spotkanie 
miało na celu zwiększenie kompetencji służb gruzińskich w dziedzinie 
zwalczania przestępczości narkotykowej. Podczas wizyty, litewscy eksperci 
zaprezentowali system koordynacji krajowej, statystyki dotyczące 
nielegalnego wytwarzania narkotyków na Litwie oraz przedstawili 
zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Komisje FIO - mazowsze Lokalnie

Trzecia edycja FIO – Mazowsze Lokalnie nie mogła się odbyć bez komisji 
zorganizowanych w poszczególnych miastach Mazowsza. W ramach oceny 
projektów lokalnych społeczności odwiedziliśmy Grodzisk Mazowiecki, 
Ostrołękę, Płock, Radom, Siedlce, a kolejne dwie komisje  odbyły się  
w naszej siedzibie w Warszawie.

Konferencja nt. wsparcia podmiotów  
ekonomii społecznej 

Jako organizacja promująca rozwój ekonomii społecznej, w kwietniu 
uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy  
i Polityki Społecznej konferencji „Wsparcie dla podmiotów ekonomii  
społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.
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Udział w pracach Zespołu ds. opracowania Paktu  
dla obszarów wiejskich  

W roku 2016 Fundacja Fundusz Współpracy została włączona do prac  
nad Paktem dla obszarów wiejskich, przygotowywanym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pracownicy Fundacji zasiedli w Zespole  
oraz podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki.

Wizyta studyjna dotycząca zagadnień  
kryminalistyki w Polsce

W dniach 20–23 czerwca odbyła się wizyta studyjna poświęcona 
zagadnieniom kryminalistyki, w ramach międzynarodowego projektu 
Współpraca policyjna państw Partnerstwa Wschodniego. Czterodniowa 
wizyta studyjna dotycząca zagadnień kryminalistyki skoncentrowana była 
głównie na procesie szkolenie kandydatów na ekspertów kryminalistyki, jak 
również szkolenia oficerów policji z zagadnień kryminalistycznych w ramach 
współpracy Polski i Armenii.

Konferencja podsumowująca eSQA
 
3 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Europejskie 
rozwiązania w zapewnianiu jakości”, realizowany przez Dział Projektów 
Edukacyjnych FFW w ramach programu Erasmus Plus. W trakcie spotkania 
zostały zaprezentowane rezultaty projektu w postaci raportów na temat 
systemów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach 
partnerskich oraz międzynarodowego Katalogu Dobrych Praktyk w 
dziedzinie zapewniania jakości. Doświadczenie zdobyte podczas tego 
projektu będzie kontynuowane przez Fundację w kolejnych latach jako 
konkurs „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. 

Wydarzenia związane z CSR  

Społeczna odpowiedzialność jest od zawsze bliska wartościom 
reprezentowanym przez FFW. W 2016 roku uczestniczyliśmy w wielu 
wydarzeniach związanych z CSR-em, m.in.: w III Kongresie Różnorodności, 
konferencji „Nienieodpowiedzialni” czy w Tygodniu Odpowiedzialnego 
Biznesu 2016. Rozpoczęliśmy również współpracę w ramach inicjatywy 
na rzecz ochrony praw seniorów jako konsumentów. Od 2015 roku 
trwają prace nad uruchomieniem platformy odpowiedzialnych zakupów 
DobryRynek.pl Fundacja uczestniczy również w pracach grupy roboczej  
ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Rozwoju. 
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europejskie Forum Nowych Idei 2016

W trakcie szóstej edycji forum dyskutowaliśmy m.in. jakie będą 
konsekwencje zmian technologicznych dla rynku pracy oraz  
czy czeka nas polaryzacja i fragmentaryzacja pracy i zanik bezrobocia.  
Tegoroczne EFNI poruszało również tematykę nowoczesnej polityki 
zatrudnienia oraz dostosowaniu systemu opieki społecznej do nowych 
warunków i form zatrudnienia.

Spotkanie z przedstawicielami mediów z Izraela  

W październiku Fundacja wraz partnerem Black Pearls VC gościła  
przedstawicieli mediów z Izraela: TheMarker Online, Calcalist טסילכלכ  
i Gadgety. Tematem spotkania był rynek Venture Capital w Polsce oraz 
budowany przez Fundację nowy „ekosystem” w obszarze innowacji 
społecznych oraz Social Impact.

Detonator społeczny vol. 3  

7 listopada odbyło się podsumowanie trzyletniego projektu FIO –  Mazowsze 
Lokalnie. W tym czasie, dofinansowanych zostało blisko 500 projektów,  
150 tys. osób wzięło udział w ich realizacji, a wartość dotacji przekroczyła 
2,1 mln złotych. „Detonator społeczny 2016” był okazją do podsumowania 
działań na rzecz wsparcia inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych 
organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele administracji, przedstawiciele Operatora 
partnerów projektu, jego Ambasadorzy, lokalni, liderzy i przede wszystkim 
realizatorzy działań.

monitoringi projektów FIO – mazowsze Lokalnie 

W ramach programu FIO – Mazowsze lokalnie, pracownicy Fundacji 
odwiedzali aktywne grupy z całego Mazowsza, aby sprawdzić  
jak sobie radzą z realizacją zaplanowanych przez siebie działań.
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Kluczowi partnerzy w 2016 r. 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
 Ośrodek Przetwarzania Informacji
 Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 Ministerstwo Rozwoju
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 Instytut Spraw Publicznych
 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 Centrum Aktywności Lokalnej CAL
 Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny
 Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM
 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa
 Miasto Pionki
 Gmina Kozienice
 Stowarzyszenie Europa i My
 Biuro obsługi ruchu inicjatyw społecznych BORIS
  Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego CEDEFOP
 Komisja Europejska
 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny
 Ashoka Polska – Innowatorzy dla dobra publicznego
 Collegium Civitas
 Black Pearls VC
 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP
 Fundacja Polska Przedsiębiorcza
 Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
 Goodbrand/BETTER.
 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „FOSa”
 Fundacja Szkoła Liderów
 Fundacja Aktywizacja
 Polska Izba Firm Szkoleniowych
 Związek Miast Polskich
 Stowarzyszenie Ja-Ty-My
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Sprawozdanie 
z działalności 
Fundacji  
w 2016 roku





Filarem działalności Fundacji jest realizacja zadań 
na rzecz wsparcia administracji i instytucji w zakresie 
programowo-projektowym, w tym we wdrażaniu 
programów UE. 

W 2016 r. FFW kontynuowała wsparcie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Ośrodka Przetwarzania Informacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucjami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie Programu Innowacyjna Gospodarka. 

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ośrodka Przetwarzania Informacji 
w realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
i Ośrodka Przetwarzania Informacji w realizacji zadań 
Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

Wsparcie 
sektora 
publicznego

Weryfikacji podlegały dokumenty księgowe 
potwierdzające wydatki kwalifikowalne 
w zaakceptowanych wnioskach o płatność. 
Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach 
I i II Priorytetu POIG były uczelnie wyższe, 
instytuty naukowo – badawcze, a także od 2013 r. 
przedsiębiorstwa. Weryfikacja odbywała się za 
pomocą wewnętrznego systemu informatycznego, 

co podniosło efektywność czasową i finansową 
przedsięwzięcia. Fundacja była rozliczana systemem 
ryczałtowym (stawka za raport). Unowocześniono 
także system obiegu dokumentów poprzez 
zastąpienie wersji papierowej z przygotowywania 
raportu wersją elektroniczną z certyfikowanym 
podpisem elektronicznym.
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Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące liczby oraz wartości zweryfikowanych przez Fundację Fundusz 
Współpracy wniosków o płatność od początku realizacji działań.

Wsparcie sektora publicznego

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków 
o płatność (w układzie rocznym narastającym)

2010 rok  kw. kwal 566,7 mln PLN

NCBR 1006

NCBR 3537

2011 rok  kw. kwal 2409,2 mln PLN

NCBR 5557 OPI 751

2012 rok  kw. kwal 4043,3 mln PLN

OPI 2641NCBR 7187

2013 rok kw. kwal 5586,2 mln PLN

W 2016 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

Zweryfikowano 1 305 wniosków 
o płatność na kwotę wydatków 

kwalifikowalnych 1 889,3 mln PLN, 
co stanowi 100% wyznaczonego 

planu na 2016 r.

W ramach NCBR zweryfikowano 
1 045 wniosków na kwotę  

wydatków kwalifikowalnych
 1 860,3 mln PLN,

W ramach OPI zweryfikowano 
260 wniosków na kwotę  

wydatków kwalifikowalnych 
29 mln PLN.

1305 1045 260

OPI 4208

OPI 5206

OPI 5466

NCBR 9524

NCBR 11889

NCBR 12934

2014 rok kw. kwal 7466,4 mln PLN

2015 rok kw. kwal 9 140,0 mln PLN

2016 rok kw. kwal 11 626,04 mln PLN
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2012

wyd. kw.  
1634,1 mln PLN 

kw. próby 
1450,1mln PLN

Poniższy wykres przedstawia średnią wartość wydatków kwalifikowalnych, weryfikowanych 
w zatwierdzonych przez NCBR/OPI wnioskach o płatność w ujęciu rocznym.

Wsparcie sektora publicznego

Łącznie do końca 2016 roku w ramach umowy 
trójstronnej zweryfikowano 18 400 wniosków 
o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 
ponad 11,6 mld PLN.18 400

11,6 mld 

Weryfikacja wniosków objęła swoim 
zasięgiem 383 beneficjentów znajdujących 
się w 104 miastach, realizujących łącznie 
827 umów o dofinansowanie. 104383

827

Średnia wartość wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych 
przez FFW we wnioskach o płatność (w układzie rocznym)

69 88 7769 84,2 73 78

2014 20162015

wyd. kw.  
1880,2 mln PLN 

kw. próby  
1583,4 mln PLN

wyd. kw.  
1 889,2 mln PLN 

kw. próby 
1 474,4 mln PLN

wyd. kw.  
2 270,4 mln PLN 

kw. próby  
1658,2 mln PLN

2011

wyd. kw.  
1842,5 mln PLN 

kw. próby 
1282,5 mln PLN

2010

wyd. kw.  
566,7 mln PLN 

kw. próby 394,9 
mln PLN

2013

wyd. kw.  
1542,9 mln PLN 

kw. próby 1199,3 
mln PLN
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Poniższy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji

uwagi miękkie

uwagi twarde
2 361

7 351

8 772

bez uwag

13
47

40

Liczba wniosków o płatność zawierających dany typ uwag 
(dane w układzie narastającym do końca 2016 r.)

W 2016 roku średniomiesięcznie weryfikowano  
5074 dokumenty.5074

Zarówno w 2010 jak i w 2011 roku FFW zweryfikowała 
ok. 70% wydatków kwalifikowalnych ujętych 
we wnioskach o płatność. W 2012 roku wartość 
sprawdzonych wydatków kwalifikowalnych 
wybranych do próby zwiększyła się w stosunku do 
lat poprzednich i wyniosła prawie 90% wszystkich 
wydatków. W kolejnym roku (2013 r.) wartość ta 
utrzymywała się również na wysokim poziomie i 
wynosiła 77% wartości przedstawionych w tabeli 

11 wniosków o płatność, natomiast w roku 2014 
wartość ta wróciła do poziomu 84%. W 2015 
roku FFW zweryfikowała średnio 73% wydatków 
kwalifikowalnych. W 2016 roku FFW zweryfikowała 
średnio 78% wydatków kwalifikowanych.
Dodatkowo należy nadmienić, iż na początku 
współpracy (w 2010 r.) FFW weryfikowała średnio 
1 681 dokumentów w ciągu miesiąca, natomiast  
w 2016 roku było to już 5 074 dokumentów.

Wsparcie sektora publicznego 18



39,77% wszystkich wniosków stanowiły te, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  
Dotyczyły one 7 351 wniosków.

Łącznie w 1 305 wnioskach zweryfikowanych w 2016 roku znaleziono 5 259 uwag miękkich 
o wartości 180,9 mln PLN wydatków kwalifikowalnych oraz 784 uwag twardych o wartości 
23,3 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

„Uwagi miękkie” są to błędy we wniosku  
o płatność nie skutkujące uznaniem wydatku  
za niekwalifikowalny i zwrotem środków np. błędny 
numer faktury, błędna data zapłaty nieprawidłowa 
kwota brutto i netto, braki w opisach  
dokumentów, itp. Uwagi takie zawierało  
8 772 wniosków, co stanowi 47,67% całości.

„Uwagi twarde”  są to nieprawidłowości skutkujące 
uznaniem wydatku za niekwalifikowalny 
i zwrotem dofinansowania. Uwagi takie zawierało  
2 361 wniosków, co stanowi 12,77% całości.

Budżet projektu

Nazwa projektu Wsparcie NCBR i OPI w realizacji zadań Instytucji 
Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 1.05.2010 – 30.06.2016

Wartość umowy w latach 
(2009-16) 17 750 000,00 PLN

Budżet na 2016 r. 2 177 664,91 PLN

Środki na realizacje w 2016 r. 1 931 400,00 PLN

Wsparcie sektora publicznego

marzena Bogucka-Banasiak 

mbogucka@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu

michał Ludwiczak

mludwiczak@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu
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Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (obecnie 
CPPC) a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonywała czynności techniczne w zakresie weryfikacji 
wniosków o płatność, co do zasady na miejscu u beneficjenta. 

Wsparcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
(wcześniej Władzy Wdrażającej Programy  
Europejskie) w realizacji zadań Instytucji Wdrażającej

W 2016 r. Fundacja Fundusz Współpracy  
osiągnęła następujące rezultaty:

Odbyto szereg konsultacji i uzgodnień pomiędzy instytucjami 
w celu wypracowania zasad współpracy i komunikacji, korzys-
tania z bazy weryfikacji oraz ujednolicenia podejścia 
do kwalifikowalności wydatków.

Zweryfikowano 328 wnioski o płatność  
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 
157,8 mln PLN.157,8328

100

mln 

Weryfikacji podlegały dokumenty księgowe 
potwierdzające wydatki kwalifikowalne w 
przekazanych przez IW wnioskach o płatność. 
Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w 
ramach Działania 8.3 i 8.4 POIG były samorządy 

oraz przedsiębiorcy. Weryfikacja odbywała  się 
również przy wsparciu wewnętrznego systemu 
informatycznego, co znacznie podniosło efektywność 
czasową i finansową przedsięwzięcia. Fundacja była 
rozliczana systemem ryczałtowym (stawka za raport).

Wsparcie sektora publicznego 20



Niniejszy wykres przedstawia dane dotyczące zweryfikowanych przez FFW wniosków
o płatność od początku realizacji umowy z CPPC.

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność dla CPPC.

W 2016 roku zweryfikowano 325 wniosków  
o płatność o wartości 157,7 mln PLN.

107

325

2012 rok  wyd. kw. 14,4 mln PLN

2016 rok  wyd. kw. 157,7 mln PLN

2060

2013 rok  wyd. kw. 450,3 mln PLN

Liczba zweryfikowanych wniosków 
wynika z ilości przekazanych do 
weryfikacji wniosków przez CPPC. 
Fundacja zweryfikowała wszystkie 
przekazane przez CPPC w 2016 r. 
wnioski o płatność.

2012
wyd. kw.  

14,4 mln PLN 
kw. próby  

14,1 mln PLN

Wykres przedstawia 
średnią wartość 

wydatków 
kwalifikowalnych 
weryfikowanych 

w zatwierdzonych 
przez CPPC wnioskach 

o płatność w ujęciu 
rocznym.

97 98

Wsparcie sektora publicznego

97,5 9497,5

2013
wyd. kw.  

450,3 mln PLN 
kw. próby  

444,3 mln PLN

2014 2015 2016
wyd. kw.  

666,8 mln PLN 
kw. próby  

650,2 mln PLN

wyd. kw.  
903,0 mln PLN 

kw. próby  
845,4 mln PLN

wyd. kw.  
157,7 mln PLN 

kw. próby  
148,2 mln PLN

2685

3182

2014 rok  wyd. kw. 666,8 mln PLN

2015 rok  wyd. kw. 903 mln PLN
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Liczba wniosków o płatność CPPC zawierających dany typ uwag
(dane w układzie narastającym do końca 2016 r.)

Wartość sprawdzonych wydatków kwalifikowalnych wybranych do próby przez FFW utrzymuje się  
na stałym wysokim poziomie. W 2012 roku (listopad/grudzień) wyniosła aż 97%. 
W kolejnym roku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 98% wszystkich wydatków  
i zgodnie z przewidywaniami utrzymał się na podobnym poziomie w roku 2014 i 2015 (97,5%).  
W 2016 roku wyniosła 93,97% wydatków kwalifikowalnych.

49,64% wszystkich wniosków 
stanowiły te, w których 
nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości.  
Dotyczyły one 4 152 wniosków.

uwagi miękkie

uwagi twarde
731

4 152

3 482

bez uwag

9
41

50

Niniejszy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji

„Uwagi miękkie” są to błędy 
we wniosku o płatność nie 
skutkujące uznaniem wydatku za 
niekwalifikowalny i zwrotem środków 
np. błędny numer faktury, błędna 
data zapłaty nieprawidłowa kwota 
brutto i netto, braki w opisach 
dokumentów, itp. Uwagi takie 
zawierały 3 482 wnioski, co stanowi 
41,63 % wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to 
nieprawidłowości skutkujące 
uznaniem wydatku 
zaniekwalifikowalny  
 zwrotem dofinansowania.  
Uwagi takie zawierały 731 wnioski, 
co stanowi 8,74% wszystkich  
zweryfikowanych. 

Wsparcie sektora publicznego 22



Łącznie w 8 359 wnioskach znaleziono 19 032 uwag miękkich o wartości 426,6 mln PLN  
wydatków kwalifikowalnych oraz 2 000 uwag twardych o wartości 110 470 434,50 PLN wydatków  
kwalifikowalnych.

Powyższy diagram obrazuje rozmieszczenie 895 beneficjentów znajdujących się w 726 miastach, 
realizujących 1 239 umów o dofinansowanie. Kolor czarny oznacza beneficjentów realizujących projekty 
 w ramach Działania 8.3 POIG, kolorem niebieskim beneficjentów którzy otrzymali dofinansowanie  
w ramach Działania 8.4 POIG.

Ilustracja prezentuje rozmieszczenie 
beneficjentów na terenie kraju

Działanie 8.3 POIg
Działanie 8.4 POIg
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Budżet projektu

Nazwa projektu Wsparcie CPPC w realizacji zadań Instytucji 
Wdrażającej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 29.10.2012 – 30.06.2016

Wartość umowy w latach 
(2009-16) 13 961 120,00 PLN

Budżet na 2016 r. 1 000 000,00 PLN

Środki na realizacje w 2016 r. 1 000 000,00 PLN

Wsparcie sektora publicznego

michał Ludwiczak   mludwiczak@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu

Liczba i wartość (kwota kwalifikowalna) zweryfikowanych  
przez FFW wniosków o płatność. Dane do 30 czerwca 2016 r.

28 245 zweryfikowanych wniosków  
na kwotę kwalifikowaną 14,7 mln PLN.14,728 249

mln 

Poniższe dane prezentują efekty pracy FFW dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka 
Przetwarzania Informacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Gospodarki (obecnie Rozwoju) 
przez cały okres współpracy tj. 2012-2016.

W 2016 r. FFW zakończyła realizację działań wspierających instytucje  
odpowiedzialne za wdrażanie Programu Innowacyjna gospodarka
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12 934 zweryfikowanych wniosków na kwotę 
kwalifikowaną 11 mld PLN.

12 934
11 mld 

NCBR

NCBR

10
0
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9
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8 59

3
44
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24

72
6

89
5

12
39
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30

7

OPI CPPC mg

8 360 zweryfikowanych wniosków na kwotę 
kwalifikowaną 2,2 mld PLN.

8 360
2,2 mld 

CPPC 
(dawniej

WWPe) 

5 466 zweryfikowanych wniosków na kwotę 
kwalifikowaną 625,8 mln PLN.

5 466
625,8 mln 

OPI

1 486 zweryfikowanych wniosków na kwotę 
kwalifikowaną 962,6 mln PLN.

1 486
962,6 mln 
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Systemowa oferta wsparcia realizacji  
programów 

Fundacja przez ponad 6 lat realizując umowy 
wspierające kluczowe Instytucje Pośredniczące 
wypracowała unikalne doświadczenie opierające 
się na sprawdzonym, dynamicznym zespole 
specjalistów, dopracowanych narzędziach 
i standardach. Opierając się na tym oraz na 

Oferta została przygotowana jako otwarta propozycja współpracy dla Administracji i przekazana 
w formie mini strony internetowej – www.wsparcieprogramow.pl, na której w przejrzysty sposób zostały 
zdiagnozowane problemy systemu, oraz zaprezentowane konkretne rozwiązania i argumenty. 

pozytywnych opiniach zleceniodawców, 
opracowana została kompleksowa oferta 
kontynuacji takiej współpracy dla poprawy 
efektywności zarządzania środkami  
w kolejnej perspektywie finansowej. 

Propozycja systemowego rozwiązania oferowanego 
przez FFW zakłada weryfikację na różnych etapach 
trwania projektu:

Weryfikacja/audyt ex ante. Przeprowadzana na początku wdrażania projektu.  
W jej ramach dokonujemy przeglądu struktury całego projektu, tak by wszystkie istniejące 
procesy gwarantowały prawidłowe zrealizowanie projektu i osiągnięcie zamierzonych 
celów. Główna funkcja tej usługi ma wymiar szkoleniowo-doradczy. Jednocześnie  
jest swoistego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania, pozwalającym na wykrywanie  
już na początkowym etapie tych projektów, które w rzeczywistości nie są realizowane 
lub nigdy nie będę realizowane.

Weryfikacja/audyt mid-term. Przeprowadzana w trakcie wdrażania projektu (częstotliwość 
w zależności od analizy ryzyka). Na tym etapie po raz pierwszy sprawdzamy realizację  
i jakość projektu. Główna funkcja tej usługi ma wymiar korygujący i sprawdzający,  
czy beneficjent zastosował się do wskazówek i instruktaży oraz czy projekt przebiega 
zgodnie z umową o dofinansowanie. Weryfikacja na próbie dokumentacji  
finansowo-księgowej i merytorycznej oraz korekta ewentualnych błędów  
oraz wskazanie niedociągnięć procesowych w zakresie realizowanego projektu.

Weryfikacja/audyt ex post. Przeprowadzana na zakończenie realizacji projektu.  
Głównym celem jest określenie, czy projekt przebiegł zgodnie z umową o dofinansowanie  
i czy osiągnięto zamierzone efekty.
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Bardzo istotnym obszarem działalności Fundacji 
Fundusz Współpracy są projekty mające na celu 
aktywizację obywateli na wielu poziomach.  
Przez ponad 25 lat działalności FFW zrealizowała  
szereg programów wspierających inicjatywy, dzięki 
którym współpraca na linii administracja publiczna  
– przedstawiciele biznesu – organizacje pozarządowe  
– samorządy terytorialne była możliwa.

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie  
administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów 
mobilizujących społeczności lokalne.
 
W 2016 r. w ramach obszaru Społeczeństwo obywatelskie Fundacja realizowała głównie 
działania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Społeczeństwo
obywatelskie

FIO-mazowsze Lokalnie to program wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych,  
grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego,  
realizowany przez FFW w latach 2014-2016.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– Mazowsze Lokalnie

Celem Programu było zwiększenie zaangażowania 
obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych 
społecznościach lokalnych, ale też małych  
wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony  
dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy 
innowacji. Wspieraliśmy ludzi, którzy chcą razem 
działać na rzecz swojej społeczności.
Głównym narzędziem programu, realizowanego 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu 

Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszeniem 
Europa i My, była organizacja konkursów  
o mikrodotację o wartości do 5.000 złotych każda.  
W ramach FIO-Mazowsze Lokalnie w ciągu trzech 
edycji przekazanych zostało blisko 500 mikrodotacji  
o łącznej wartości ponad 2 mln złotych.  
Wsparcie finansowe mogło zostać wykorzystane  
w jednym z następujących obszarów:

29



Społeczeństwo obywatelskie

Konkurs na mikrodotację wsparty był działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi skierowanymi do społeczności 
lokalnych. Dzięki nim uzyskały one zdolności do lepszego funkcjonowania, poszerzyły wiedzę dotyczącą apliko-
wania o środki na realizację własnych projektów i korzystania z lokalnych zasobów, powstawania i prowadze-
nia sformalizowanych inicjatyw obywatelskich czy tworzenia sieci i partnerstw.

Projekty prowadzone jako 
inicjatywy angażujące lokalną 
społeczność na rzecz dobra 

wspólnego.

Inicjatywy oddolne 
celem jest umożliwienie 

zaistnienia małym i nowym 
przedsięwzięciom  

we wspólnotach lokalnych  
lub realizacja wspólnych 

działań na rzecz mieszkańców.

INICJATYWY ODDOLNe

Projekty nakierowane na rozwój 
własnej organizacji, zakup 

sprzętu, remont, opracowanie 
planu rozwoju.

Rozwój młodych organizacji 
pozarządowych, celem jest 

wyłonienie młodych organizacji 
pozarządowych, które  
– niezależnie od tego  

czy dopiero uzyskały wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
czy mają już za sobą pierwsze 
działania – posiadają ciekawe 

pomysły na swój rozwój 
i potrzebują finansowego 

wsparcia na start.

ROZWÓJ ORgANIZACJI

Wsparcie grup 
samopomocowych; 

celem jest wsparcie grup 
samopomocowych, których 

aktywne działanie skierowane 
jest na pokonywanie chorób, 

problemów natury psychicznej 
albo socjalnej, które dotyczą 

ich bezpośrednio albo ich 
bliskich. Celem ich pracy jest 

zmiana osobistych warunków 
życia. Grupa jest środkiem 

prowadzącym do zniesienia 
izolacji zewnętrznej (społecznej, 

towarzyskiej) i wewnętrznej 
(osobistej, duchowej).

Projekty wspierające działania 
i mechanizmy samopomocowe 

w zakresie przeciwdziałania 
społecznemu i zawodowemu 

wykluczeniu oraz  
wyrównania szans.

WSPARCIe gRUP  
SAmOPOmOCOWYCH

W ramach FIO-Mazowsze Lokalnie w ciągu trzech 
edycji przekazanych zostało blisko 500 mikrodotacji 
o łącznej wartości ponad 2 mln złotych. 

500

3
edycje

2 mln zł
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gRUPY NIeFORmALNe 
I SAmOPOmOCOWe

mŁODe ORgANIZACJe 
POZARZĄDOWe

Program FIO – Mazowsze Lokalne był skierowany do grup nieformalnych złożonych z co najmniej trzech osób 
oraz młodych organizacji pozarządowych (do 18 miesięcy) z województwa mazowieckiego.

Adresaci programu

Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych 
– w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy 

osoby fizyczne, chcące zrealizować wspólnie projekt.

Wsparcie otrzymać mogą młode organizacje 
pozarządowe, funkcjonujące nie dłużej  

niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Społeczeństwo obywatelskie

Trzecia edycja programu, realizowana w 2016 roku, nieco różniła się od poprzedniej edycji programu. 
Najważniejszą zmianą było wyodrębnienie nowej ścieżki konkursowej: Wsparcie grup  
samopomocowych. W wyniku tego powstał odrębny wniosek konkursowy, który pozwalał grupom  
samopomocowym lepiej opisać ich projekt.

Tak jak w poprzedniej edycji, reprezentanci oraz reprezentantki grup i organizacji wyłonionych z I etapu 
konkursu, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w spotkaniu, podczas którego w ciągu 5 minut mieli za 
zadanie, w dowolnej formie opowiedzieć o najważniejszych aspektach swojego pomysłu. Komisja mogła 
zadawać pytania dotyczące projektu – miała na to kolejne 10 minut. Komisje miały charakter lokalny  
– w ich składzie zasiadali reprezentanci miejscowych organizacji pozarządowych i samorządów. Projekty 
oceniane były wspólnie z ekspertami znającymi specyfikę i potrzeby danych społeczności, powiatów i gmin.

Spotkania komisji odbywały się w 7 terminach w różnych lokalizacjach na terenie województwa 
mazowieckiego zgodnie z następującym harmonogramem: 4 kwietnia – Siedlce; 6 kwietnia – Płock;  
8 kwietnia – Grodzisk Mazowiecki, 11 kwietnia – Ostrołęka; 13 i 14 kwietnia – Radom;  
15 i 18 kwietnia – Warszawa.

W projektach przygotowywanych w ramach ścieżki „Rozwój organizacji”, wnioskodawcy zamiast wniosku, 
musieli przedstawić skrócony plan rozwoju swojej organizacji.

Główne działania i wydarzenia w 2016 r.

01
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03 Od początku partnerzy założyli kompleksowe podejście polegające nie tylko na konkursie grantowym, ale 
obudowaniu go ważnymi meCHANIZmAmI LOKALNegO WSPARCIA I WYmIANY DOŚWIADCZeŃ.

Za pomocą webinariów 
wzmocniono kompetencje 297 
liderów i liderek ze środowisk 
lokalnych z zakresu tworzenia 
i zarządzania organizacją 
pozarządową, mobilizowania 
ludzi do działania i organizacji 
działań promocyjnych.

Ambasadorowie objęli  
swoim działaniem wszystkie 
42 powiaty mazowsza.

Podczas seminariów 
uświadamiano około 181 
osobom możliwości rozwoju 
własnego i środowiska, w którym 
działają poprzez na przykład 
aktywność w organizacjach, 
fundraising, współpracę  
z biznesem oraz pracę metodą 
projektową w społeczności 
lokalnej.

Społeczeństwo obywatelskie

02 Poprzez różnorodne działania (promocję, sieć Ambasadorów FIO, mikrogranty, edukację – webinaria, spotkania 
bezpośrednie, doradztwo indywidualne) wzmacniano pojedyncze inicjatywy oraz grupy w realizacji ich planów, 
wspierano młode organizacje i budowano sieci współpracy, tak by służyły odpowiadaniu na lokalne potrzeby. 
W ramach 177 dofinansowanych projektów realizowanych w 38 powiatach województwa mazowieckiego 
m.in. powstały lub zostały wyremontowane i zrewitalizowane 42 miejsca (place zabaw, podwórka, świetlice, 
koła zainteresowań), zorganizowano 25 koncertów, 178 imprez otwartych (pikniki, dożynki, spotkania, debaty). 
Powstało 10 kół zainteresowań oraz 13 grup artystycznych / zespołów muzycznych / grup teatralnych.

W ramach dofinansowanych przez Fundację Fundusz 
Współpracy projektów w 2016 roku zaangażowano  
do działania 3094 wolontariuszy!3094

61

10

106

815

W trzecim ogłoszonym w ramach projektu konkursie 
złożonych zostało 815 wniosków o mikrodotacje. 
Dzięki udzielonym dotacjom wsparto 177 działań – 106 
projektów które inicjowały współpracę mieszkańców na 
rzecz dobra wspólnego, 61 projektów przyczyniających 
się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji 
pozarządowych oraz 10 projektów, których celem było 
wsparcie grup samopomocowych.
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Trzeci rok realizacji projektu to nie tylko liczne działania na Mazowszu, które zapoczątkowały proces 
zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, ale też rozpoczęcie 
trwałego rozwoju lokalnych systemów aktywności – współdziałania samorządu, organizacji 
pozarządowych, mieszkańców, lokalnych mediów i innych instytucji lokalnych.

04

Stale aktualizowano stronę internetową www.mazowszelokalnie.pl 
jako podstawowe narzędzie informacyjno-promocyjne, którą w 2016 
roku odwiedziło blisko 15.000 osób dokonując ponad 109.000 odsłon.

Kontynuowano współpracę z 34 podmiotami, które stworzyły sieć 
Ambasadorów FIO – Mazowsze Lokalnie i pomagały w promocji, 
naborze, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także doradztwie 
na miejscu w społecznościach lokalnych.

Uruchomiono współpracę kilkuset organizacji i instytucji, wśród 
których wymienić można 201 lokalnych i ogólnopolskich organizacji 
pozarządowych, 49 bibliotek, 70 ośrodków kultury, 232 urzędy.

Społeczeństwo obywatelskie

Konferencja podsumowująca Program FIO-mazowsze Lokalnie – pt. „Detonator społeczny” 
 
Trzecia edycja konkursu zakończyła się konferencją „Detonator Społeczny”, która odbyła się  
7 listopada 2016 roku w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych w Warszawie. 

05

Rozwój organizacji

45

10

92

130

108

50
61

Wsparcie grup samopomocowych

Inicjatywy oddolne

2014
2015
2016

LICZBA mIKRODOTACJI Z PODZIAŁem NA ŚCIeŻKI WSPARCIA
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Społeczeństwo obywatelskie

W podsumowaniu udział wzięło około 100 osób: realizatorzy dofinansowanych projektów, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalni liderzy. Jednym z gości wydarzenia była Andżelika 
Wardęga, dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w ramach konkursu. „Opowiedz o swoim 
projekcie...” na najlepiej promowany projekt, fotoreportaż oraz film wideo.

Efekty dofinansowanych działań zaprezentowali beneficjenci programu: Stowarzyszenie RAPAKIWI, którego 
członkowie opowiedzieli o tym, jak wykorzystali głazy w Wólce Kamiennej do integracji mieszkańców  
i edukacji najmłodszych. Przedstawicielka Fundacji Promocji Karmienia Piersią zaprezentowała efekty 
kampanii informacyjnej „Liczy się każda kropla”, zachęcającej do karmienia piersią. O rezultatach swojego 
projektu opowiedziała również przedstawicielka  Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego,  
które dzięki środkom FIO – Mazowsze Lokalnie odkryło nieznane karty historii Mazowsza.

Ostatnim punktem spotkania był teleturniej FIO-LIADA, czyli kocham Cię Mazowsze Lokalnie, w którym 
uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą trzyletniego programu. Zaangażowanie uczestników  
przerosło oczekiwania organizatorów.

51% Wyposażenie biura

16% strona www

10% Infrastruktura

13

3

4

4

10

16

51

8

RODZAJe WYDATKÓW W RAmACH PROJeKTÓW Ze ŚCIeŻKI
„ROZWÓJ mŁODYCH ORgANIZACJI”

4% spotkania

4% szkolenia

3% Warsztaty

8% Promocja organizacji

3% Publikacje

1% Diagnoza Potrzeb
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Społeczeństwo obywatelskie

LegeNDA
     inicjatywy oddolne

     rozwój organizacji

      wsparcie grup  
samopomocowych
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02 Lapidarium z kamieni 

Stowarzyszenie RAPAKIWI w ramach projektu stworzyło w Wólce Kamiennej ścieżkę 
edukacyjną z kamieni. Skąd taki pomysł? Na terenie wsi znajduje się głaz narzutowy typu 
granit rapakiwi (skała magmowa). Jest to największy taki obiekt w powiecie siedleckim 
– ma 16 metrów w obwodzie i waży około 100 ton. Od tego właśnie głazu wieś Wólka 
zyskała nazwę Wólka Kamienna. Widząc rosnące zainteresowanie kamieniem,  
członkowie stowarzyszenia postanowili stworzyć nową atrakcję w swojej miejscowości 

w postaci ścieżki edukacyjnej stworzonej z kamieni. Projekt rozpoczął się od wyszukiwania odpowiednio 
dużych głazów na terenie wsi i okolic, które następnie zmierzono i sfotografowano. Następnie 
przeprowadzono konsultację z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie, żeby dokonać wyboru 
najciekawszych okazów i przewieźć je na miejsce ekspozycji. Ostatnią fazą projektu było opisanie kamieni 
pod względem petrograficznym (nazwa, skład, pochodzenie, orientacyjny wiek) i zamieszczenie tych opisów 
na tabliczkach obok głazów. W realizację projektu zaangażowali się wolontariusze z Wólki Kamiennej,  
którzy pomagali w transporcie kamieni.

Realizator Stowarzyszenie RAPAKIWI

Dotacja 5 000 PLN

Czas realizacji od 15.04.2016 do 31.10.2016

miejsce realizacji Wólka Kamienna

01 Podwórkowy Klub Sąsiada

Fundacja Promocji Karmienia Piersią jest młodą organizacją, która udziela kobietom 
niemedycznego wsparcia laktacyjnego. Dzięki środkom z dotacji fundacja zaprojektowała 
i wydała ulotki oraz broszury informacyjne, dotyczące podstawowej wiedzy na temat 
karmienia naturalnego. Na co należy zwracać uwagę podczas karmienia piersią? 
Dlaczego warto? Gdzie znaleźć specjalistyczną pomoc? W materiałach informacyjnych 
(wolnych od reklam) znalazły się odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Projekt okazał się 

strzałem w dziesiątkę. Do fundacji zgłosiły się liczne instytucje z prośbą o ulotki i broszury, między innymi: 
przychodnie, szpitale, poradnie dietetyczne, grupy wsparcia, psychologowie, szkoły rodzenia i osoby 
prywatne. Wszystkie materiały informacyjne stworzone w ramach projektu można pobrać ze strony 
internetowej Fundacji Promocji Karmienia Piersią.

Przykłady dofinansowanych projektów

Realizator  Fundacja Promocji Karmienia Piersią

Dotacja 3 400 PLN

Czas realizacji od 15.04.2016 do 31.10.2016

miejsce realizacji Warszawa
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03 magnolia symbolem Wołomina 

Tego lata w Wołominie wszyscy sadzili magnolie. Wszystko za sprawą projektu „Magnolia 
symbolem Wołomina” realizowanego przez grupę mieszkańców miasta i Fundację ODA. 
Mieszkańcy postanowili posadzić 100 drzew i krzewów magnolii, aby w pełni rozkwitły  
z okazji stulecia nadania praw miejskich, które miasto będzie świętować w 2019 roku.
Organizatorzy projektu przekazali sadzonki szkołom, przedszkolom, urzędom, instytucjom 
kultury, placówkom leczniczym, parafiom, policji, straży pożarnej i innym. W ten sposób 

zachęcali do dbania o wygląd miasta oraz jednoczyli mieszkańców. Poza wspólnym sadzeniem magnolii, 
organizowali także konkursy, wystawy i spotkania, a o wszystkich wydarzeniach na bieżąco informowali  
na portalu społecznościowym facebook, na którym można obejrzeć galerię zdjęć z akcji sadzenia kwiatów.

Realizator Grupa nieformalna Magnolia

Dotacja 5 000 PLN

Czas realizacji od 15.04.2016 do 31.10.2016

miejsce realizacji Wołomin

Budżet projektu

Nazwa projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– mazowsze Lokalnie”

Projekt finansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czas trwania umowy 06.2014 – 11.2016

Wartość umowy w latach  
(2014-16) 2.549.400,00 PLN

Budżet na rok 2016 r. 888.020,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 887.823,56 PLN

Osoba do kontaktu
Daniel Prędkopowicz  dpredkopowicz@cofund.org.pl, kontakt@mazowszelokalnie.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.mazowszelokalnie.pl
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Innowacje społeczne są jednym z priorytetowych  
obszarów dla Fundacji Fundusz Współpracy. 

Innowacje społeczne są jednym z priorytetowych obszarów dla Fundacji Fundusz 
Współpracy. Od lat działania mające na celu polepszenie jakości życia osób i całych 
społeczności, polegające na wprowadzaniu unikalnych rozwiązań w tym zakresie jest 
domeną FFW. Doświadczenie w obszarze IS nabyte zostało podczas realizacji licznych 
programów i projektów, m.in. w latach 2004-2008, kiedy jako instytucja wdrażająca, 
Fundacja realizowała Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w temacie D  
[Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności  
usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawy jakości miejsc pracy].

W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację dwóch projektów z obszaru innowacji 
społecznych: Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej w subregionach ostrołęckim  
oraz ciechanowskim. W zeszłym roku pracowaliśmy również nad nowatorskim  
portalem Dobryrynek.pl.

Innowacje
społeczne

Platforma internetowa DobryRynek.pl.  to innowacyjne przedsięwzięcie kierowane zarówno do tradycyjnego 
biznesu jaki i do przedsiębiorstw nowego typu – pozostawiających dobry ślad. Projekt ten jest realizowany 
przez Fundację w partnerstwie z Goodbrand / Better. oraz z Akademią Leona Kuźmińskiego.

DobryRynek.pl

Co wyróżnia przedsiębiorstwa pozostawiające 
dobry ślad? To działalność gospodarcza, która 
stawia sobie za cel oprócz zwiększania zysku 
finansowego, świadome i celowe wywieranie 
pozytywnego wpływu na społeczeństwo, swoich 
interesariuszy, pracowników lub środowisko 
naturalne. Obydwa cele: finansowe oraz poza-

finansowe są realizowane niejako równorzędnie 
i długofalowo. Przedsiębiorstwa pozostawiające 
dobry ślad nie są powiązane z określonym statusem 
prawnym. Mogą to być firmy prywatne, publiczne, 
NGO, PES. Pozytywny wpływ jaki wywierają na swoje 
otoczenie jest potwierdzany w procesie weryfikacji. 
W opracowaniu jego założeń i kryteriów brali udział 
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Innowacje społeczne

eksperci ze świata biznesu i nauki. Stworzone 
narzędzie poddaliśmy pilotażowym badaniom, 
doskonaląc je na podstawie uzyskanych wyników. 
Dzięki temu nasz proces weryfikacji jest przejrzysty, 
a wyniki porównywalne.

Opierając się na modelu B2B, tradycyjny 
biznes widzimy jako Klientów Dobrego Rynku 
zaś przedsiębiorstwa dobrego śladu jako jego 
Dostawców. Platforma Dobry Rynek pozwoli skupić 
takich Dostawców w jednym miejscu, ułatwiając 
Klientom dotarcie do nich i nawiązanie współpracy.

Rozumiejąc innowacje jako pozytywny wpływ i podnoszenie jakości życia  poprzez oddziaływanie na  konkret-
ne społeczności czy środowisko naturalne, stworzyliśmy platformę, aby łączyć przedsiębiorstwa pozostawia-
jące dobry ślad z Klientami, którzy nawiązując z nimi współpracę, wspierają ich działalność. To rozwiązanie 
przynosi realne korzyści obu stronom, a w dłuższej perspektywie buduje nowy, odpowiedzialny, dobry rynek.

Osoba do kontaktu
Dorota Nowicka,  dnowicka@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.dobryrynek.pl
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„Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej w subregionie…” 
ostrołęckim oraz ciechanowskim

To lokalne jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjne w skali ogólnopolskiej dwa projekty z obszaru 
ekonomii społecznej. Projekty zakładają bezpłatną kilkuetapową i kilkupoziomową pomoc dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej jak również dla podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego 
i ostrołęckiego. W ramach projektów oferujemy szkolenia, doradztwo, usługi eksperckie, pomoc finansową, wsparcie 
animatorów w zakresie działań gospodarczych o charakterze społecznym. Najbardziej wymiernym efektem 
projektów będzie powstanie co najmniej 120 (po 60 w każdym subregionie) nowych miejsc pracy. Projekty będą 
realizowane do 30 kwietnia 2019 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny.

Fundacja Fundusz Współpracy jest liderem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, który od 2012 roku prowadzony jest wspólnie z Krajowym 
Ruchem Ekologiczno-Społecznym. W marcu 2016 roku ponownie decyzją 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasz OWES uzyskał status 
Ośrodka Wsparcia ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia  
Ekonomii Społecznej (OWES)

Dwukrotnie już spełniliśmy warunki określone  
w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz przeszliśmy wszystkie etapy procesu 
akredytacji określone w Regulaminie procesu 
akredytacji OWES. Akredytacja jest ukoronowaniem 
naszej wieloletniej działalności na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej, spółdzielczości i innowacji 
społecznych nie tylko na Mazowszu.  

Wysoka jakość prowadzonych przez nasz OWES 
działań ma swoje potwierdzenie w liczbie wspartych  
i utworzonych podmiotów ekonomii społecznej  
oraz przedsiębiorstw społecznych, które stale się 
rozwijają, a także w fakcie uzyskania w 2016 roku 
dwóch kolejnych dotacji na realizację działań  
w subregionach ostrołęckim i ciechanowskim.

Głównym celem projektów jest wzrost integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy w nowozakładanych i istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych (PS).
Aby zapewnić osiągnięcie założonego celu, w projektach zaplanowano szereg działań wśród których 
wymienić należy m.in.:

Cele projektów

animację lokalną, włączającą do działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) lokalny 
samorząd, NGO, instytucje rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców w tym budowanie partnerstw  
na rzecz wspierania i promocji lokalnych PS i ES;
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Tworzenie miejsc pracy w nowych 
i istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych

Profesjonalizacja i rozwój 
prowadzonej działalności 

podmiotów ekonomii społecznej

Tworzenie lokalnych partnerstw 
wspierających rozwój ekonomii  

społecznej na Mazowszu.

Wzmocnienie znaczenia ekonomii  
społecznej w lokalnych  

politykach rozwoju

Główne działania i wydarzenia w 2016 r.

We wrześniu i październiku 2016 r. przeprowadzono warsztaty (11) diagnostyczno -animacyjnych we 
wszystkich powiatach subregionu ostrołęckiego i ciechanowskiego;

Prowadzono intensywne działania informacyjne wśród samorządowców i NGO. Zorganizowane  
zostały spotkania osób oraz instytucji zainteresowanych udziałem w partnerstwach  
na rzecz ekonomii społecznej;

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. publikacją informacji na stronie 
internetowej projektu. Przeprowadzono 5 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych. Nawiązano kontakty 
z jednostkami samorządu terytorialnego, PUP, OPS i lokalnymi organizacjami pozarządowymi;

W ramach działań promocyjnych opracowano ulotki. Powstała strona internetowa  
projektu: www.mowes.pl.

tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w istniejących PS (w tym udzielanie dotacji 
i profesjonalnego wsparcia biznesowego);

profesjonalizację już istniejących podmiotów ekonomii społecznej, poprzez świadczenie usług 
szkoleniowo-doradczych (w tym wsparcie w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej  
lub odpłatnej działalności statutowej).

Działania podejmowane przez OWES będą wyróżniały się innowacyjnym podejściem do międzysektorowego 
partnerstwa oraz intensywną animacją lokalną. Projekty obejmują 2 typy operacji: tworzenie miejsc 
pracy w ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług 
wspierających rozwój ekonomii społecznej i dążą do osiągnięcia celów szczegółowych:

W lipcu 2016 roku podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektów z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych;
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Jako OWES Fundacja Fundusz Współpracy brała udział Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii 
Społecznej (OSES), które odbyły się 15.11.2016.

FFW brała udział w posiedzeniach Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  
a przedstawiciel fundacji został wybrany na jego wiceprzewodniczącego.

W listopadzie 2016 r. Fundacja Fundusz Współpracy uczestniczyła w VII Forum Rozwoju  
Mazowsza. Podczas Forum Kierownik Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej moderował debatę  
na temat zmian społecznych.

Informacje dodatkowe:

W roku 2016 realizowane były działania związane z animacją środowisk lokalnych oraz budowaniem 
partnerstw na rzecz rozwoju ES. Przeprowadzono również nabór uczestników projektu.  
W I  kwartale 2017 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji działań wzmacniających grupy inicjatywne  
i przyznanie środków na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Stan realizacji:

Budżet projektu

Nazwa projektu Inkubacja i Wsparcie ekonomii Społecznej  
w subregionie ciechanowskim

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowity budżet projektu 2 675 854,50 PLN

Czas trwania umowy 2.05.2016 – 30.04.2019

Budżet na 2016 r. 427 179,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 78 927,53 PLN

43



Innowacje społeczne

Nazwa projektu Inkubacja i Wsparcie ekonomii Społecznej  
w subregionie ostrołęckim

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014-2020

Całkowity budżet projektu 2 781 942,00 PLN

Czas trwania umowy 02.05.2016 – 30.04.2019

Budżet na 2016 r. 449 498,20 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 83 396,56 PLN

Osoba do kontaktu
Daniel Prędkopowicz  

dpredkopowicz@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.mowes.pl
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Przestrzeń Innowacji  
– przejście z systemu edukacji  
do aktywności zawodowej

„Przestrzeń dla innowacji – przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” to pionierski  
model inkubowania innowacji społecznych oferujących nowe rozwiązania z zakresu przejścia  
z edukacji na rynek pracy.

30 wybranych innowatorów otrzyma grant w wysokości do 100 tys. PLN oraz wsparcie i opiekę 
indywidualnego mentora. Innowatorzy będą mogli też wziąć udział w spotkaniach z potencjalnymi 
użytkownikami ich innowacji (InnoMixery).

Projekt, którego liderem jest Fundacja Fundusz Współpracy, realizowany jest w szerokim partnerstwie 
organizacji z różnych sektorów, posiadających potencjał do stworzenia trwałego ekosystemu dla innowacji 
społecznych. Partnerami projektu są: Ashoka, Better, Black Pearls Advisory, Polska Przedsiębiorcza, Szkoła 
Liderów, Collegium Civitas, BORIS, Federacja FOSA.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Całkowity budżet projektu: 2 925 594,94 zł

W dniu złożenia do druku tego Raportu trwały jeszcze uzgodnienia formalne dot. podpisania umowy  
z Ministerstwem Rozwoju, projekt tymczasowo wstrzymany.
www.przestrzeninnowacji.pl 

Głównym celem projektu jest inkubacja 
i przetestowanie minimum 30 innowacji, z których po 
zakończeniu projektu 4 zostaną upowszechnione do 
stosowania na szeroką skalę. Innowacje wybierane 

będą spośród pomysłów zgłaszanych przez instytucje, 
osoby indywidualne lub grupy nieformalne z całej 
Polski. W ramach trwającego 3 lata projektu 
przewidziano następujące zadania:

Preinkubacja – działania edukacyjne o innowacjach społecznych, których istotnym 
elementem będzie opracowanie skali dojrzałości innowacji – narzędzia pozwalającego 
ocenić na jakim etapie rozwoju jest dana innowacja;  

Poszukiwanie innowacji – kilkuetapowy proces wyłaniania innowacji, w którym kluczowymi 
elementami branymi pod uwagę przy ocenie innowacji będą: innowacyjność, skalowalność, użyteczność 
i to, czy innowacja odpowiada na rzeczywiste problemy i potrzeby; 

Inkubacja Innowacji – wsparcie dla wybranych innowatorów przy wypracowaniu i testowaniu 
innowacyjnego pomysłu (szkolenia, warsztaty, mentoring, networking, wsparcie finansowe); 

Obserwatorium innowacji – system monitorowania i ewaluacji na każdym etapie prac nad 
innowacjami oraz konfrontowania ich z rzeczywistymi możliwościami wdrożenia, skalowalnością, 
użytecznością i efektywnością ekonomiczną. 
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Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekty poświęcone tematyce równościowej od 
2005 roku. W ramach kilku programów realizowane były m.in. takie działania, jak budowa 
sieci trenerów gender mainstreaming, przygotowanie modułów szkoleniowych z zakresu 
wdrażania zasady równości płci w projektach finansowanych ze środków UE oraz szkolenia 
dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Równość 
szans

Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Fabryką Dobrych Praktyk  
oraz Pracodawcami RP i polega na opracowaniu dla średnich firm narzędzia wspierającego je  
w promocji równości szans kobiet i mężczyzn. Grupą docelową jest 400 średnich firm, a dokładniej kadra 
zarządzającą wyższego i średniego szczebla i inne osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie 
oraz szkolenia i rozwój pracowniczy.

Równość szans w biznesie  – praktyczne  
narzędzie realizacji zasady równości szans  
kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Narzędzie będzie zawierać szereg rozwiązań, które kreować będą środowisko równościowe w mniejszych 
podmiotach biznesowych. Przygotowanie narzędzia poprzedzone jest diagnozą, która pozwoli określić 
zarówno specyfikę średnich firm, jak również możliwości wypracowania rozwiązań, które pozwolą na 
wdrożenie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w tych firmach.

Narzędzie zostanie poddane pilotażowi, tj. przetestowane na 40 firmach (8 pilotaży, 120 os. uczestniczących), 
aby zweryfikować jego atrakcyjność, skuteczność oraz adekwatność w odniesieniu do średnich firm.  
W oparciu o ostateczną wersję narzędzia, działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn zostaną 
wdrożone w 360 firmach. Przedsiębiorstwa te wezmą udział w 48 seminariach (720 os. uczestniczących),  
po których w ciągu dwóch miesięcy zobowiązane będą do wdrożenia w swoich firmach konkretnych działań 
równościowych. Firmy te objęte będą wsparciem informacyjnym i doradczym.
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Równość szans

Celem projektu jest dostosowanie do specyfiki średnich firm (zatrudniających 50-249 os.) narzędzia z projektu 
Równość w biznesie wspierającego duże firmy w promocji równości szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach 
kierowniczych oraz w zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach decyzji ekonomicznych. Celem jest 
również przetestowanie narzędzia w 40 średnich firmach i wdrożenie go w 360 średnich firmach.

Cele projektu

Zrealizowana zostanie strategia upowszechniania informacji o projekcie oraz jego rezultatach i produktach, 
zwłaszcza wśród firm, które nie brały udziału w projekcie. Upowszechnianie będzie obejmować m.in.:

Budżet projektu

Nazwa projektu
Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie
realizacji zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Całkowity budżet projektu 1 489 680 PLN

Czas trwania umowy 1 grudnia 2016 – 31 lipca 2019

Budżet  na 2016 r. 25 000 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 25 000 PLN

kompleksowe narzędzie na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn dla średnich firm, w tym  
w wersji e-learningowej;

publikację nt. dobrych praktyk (wersja papierowa i CD);

konkurs nt. dobrych praktyk równościowych w średnich firmach.

stronę www projektu;

Osoba do kontaktu
Agnieszka Siekiera 

siekiera@cofund.org.pl
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Uczenie się przez całe życie





Tematyka rozwoju sytemu kształcenia, szkoleń zawodowych oraz aktywizacji zawodowej 
osób w różnym wieku (w tym 50+) jest bardzo istotna dla Fundacji Funduszu Współpracy. 
Jest to obszar, w którym instytucja ma największe doświadczenie, dzięki zrealizowaniu 
wielu projektów oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach. W latach  
1996-2004 powstałe w ramach Fundacji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem 
sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje 
przygotowujące się do akcesji z UE. Działalność skupiała się na monitorowaniu i inicjowaniu 
zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego m.in. poprzez przygotowanie 
cyklicznych raportów i publikacji.  Uczestnictwo w sieci ReferNet w latach 2004-2015 stało 
się naturalną kontynuacją tych działań. Doświadczony zespół osób, które brały udział  
w koordynacji w Polsce PIW EQUAL i realizowały projekt uzupełniający „Upowszechnianie 
rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie” pozwolił Fundacji  
w naturalny sposób wykorzystać ich potencjał dla realizacji projektów aktywizacyjnych 
takich jak  Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, Stołeczne Centrum Kariery.  
FFW posiada długoletnią tradycję angażowania się w przedsięwzięcia  zarówno bilateralne 
jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami zagranicznymi, sięgającą 
wczesnych lat 90-tych i kontynuowaną w ramach programu Leonardo da Vinci, 
a obecnie Erasmus Plus.

Uczenie się 
przez całe życie

Projekt Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA był realizowany w okresie od 2014 do 2016 
roku. przez Dział Projektów Edukacyjnych w ramach Programu Komisji Europejskiej – Erasmus +. 

Europejskie rozwiązania  
w zapewnianiu jakości – ESQA

Fundacja Fundusz Współpracy pełniąca rolę lidera projektu współpracowała z  organizacjami z Wielkiej 
Brytanii, Estonii i Słowenii, które były partnerami w projekcie.
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Celem projektu była 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. Rezultaty projektu 
miały pokazać jaki pozytywny wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają stosowane mechanizmy  
i narzędzia zapewniania jakości. Katalog Dobrych Praktyk ma za zadanie wzbogacić portfolio metod i narzędzi 
zapewniania jakości i ewaluacji pracowników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcić do korzystania  
z nich. Powyższe cele były osiągane poprzez działania w następujących obszarach:

Cele projektu

Analiza systemów i mechanizmów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach 
partnerskich – obejmuje przygotowanie przez każdego z partnerów krajowego raportu  
w jęz. angielskim, stanowiącego opis rozwiązań systemowych i przegląd mechanizmów  
oraz narzędzi stosowanych na różnych poziomach (krajowym, regionalnym/lokalnym, szkoły).  
Na podstawie raportów krajowych partner brytyjski przygotował raport porównawczy;

Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk w krajach partnerskich  
– w każdym z krajów partnerskich były zorganizowane wizyty studyjne dla reprezentantów i ekspertów 
z pozostałych organizacji partnerskich w celu sprawdzenia stosowanych rozwiązań w praktyce, 
przedyskutowania metod oraz narzędzi z krajowymi ekspertami i praktykami. W trakcie wizyt dokonano 
również wyboru odpowiednich przykładów dobrych praktyk do katalogu;

Spotkania partnerskie – organizacja 4 spotkań, na których partnerzy omawiali sprawy organizacyjne  
i merytoryczne projektu;

Zarządzanie i wdrażanie projektu – obejmuje kwestie monitorowania i kontroli budżetu,  
postępów w osiąganiu celów i rezultatów, ewaluację bieżącą projektu i ewaluację rezultatów, 
komunikację pomiędzy partnerami itp.

Dyseminacja rezultatów projektu – obejmuje działania prowadzone za pomocą Internetu takie jak: 
strona projektu (prowadzoną przez FFW), strony organizacji partnerów, social media, zamieszczanie  
artykułów na portalach oraz w internetowych magazynach specjalistycznych, produkcję i dystrybucję 
newsletterów o projekcie. Dodatkowym działaniem promocyjnym w Polsce i w zainteresowanych krajach 
partnerskich jest organizacja i przeprowadzenie konkursu dla szkół „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”;
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Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2016 r.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” –  w ramach konkursu 
wpłynęło 85 zgłoszeń oraz wybrano 13 finalistów, którzy otrzymali statuetki, a 5 szkół zostało wyróżnionych 
nagrodami rzeczowymi;

02

Zorganizowano w Warszawie konferencję podsumowującą projekt dla prawie 150 uczestników;04

Prowadzono bieżącą ewaluację projektu;05

Przeprowadzono ewaluację zewnętrzną projektu;06

Przedstawiciele lidera uczestniczyli w 2 spotkaniach partnerskich zorganizowanych w Słowenii i Estonii;07

Przygotowano raport końcowy z realizacji projektu.08

Prowadzono intensywne prace nad zawartością Katalogu Dobrych Praktyk w czterech wersjach językowych  
– przygotowano 25 przykładów dobrych praktyk w języku słoweńskim i estońskim oraz 35 w polskim i angielskim;

01

Prowadzono działania promocyjne –  przygotowano newslettery, animację stworzoną z fotografii, które powstały 
podczas wizyt studyjnych w Estonii, Polsce, Słowenii i Wielkiej Brytanii, publikowano artykuły w portalu interneto-
wym Edukator Zawodowy na temat projektu;

03

3,5 tys5

1385
W ramach konkursu wpłynęło 85 zgłoszeń  
oraz wybrano 13 finalistów, którzy otrzymali 
statuetki, a 5 szkół zostało wyróżnionych  
nagrodami rzeczowymi.

Stan realizacji
Projekt został zakończony 31 sierpnia 2016 r. Fundacja z własnych środków kontynuuje konkurs „Szkoła 
zawodowa najwyższej jakości”. Wiecej informacji na: www.najlepszazawodowa.pl.
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Osoba do kontaktu
Agnieszka Luck  

aluck@cofund.org.pl

Uczenie się przez całe życie

Budżet projektu

Nazwa projektu europejskie rozwiązania w zapewnianiu  
jakości – eSQA

Źródło finansowania Erasmus Plus

Całkowity budżet projektu 71 815 EUR / 303 404 PLN

Czas trwania umowy 01.09.2014 – 31.08.2016

Budżet  na 2016 39 511,00 EUR/166 926,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 39 511,00 EUR/166 926,00 PLN

Adres strony www:
www.esqa.pl
www.najlepszazawodowa.pl
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Uczenie się przez całe życie

VARE – Wymagania kompetencyjne wobec 
osób/instytucji oceniających postępy 
uczniów szkół zawodowych

Projekt realizowany jest od roku 2015 w ramach programu Erasmus Plus na podstawie Umowy Partnerskiej 
podpisanej z ECCTIS LIMITED z Wielkiej Brytanii, który pełni rolę lidera projektu. 

Partnerstwo obejmuje również przedstawicieli z 
Austrii i Słowenii. Projekt skierowany jest do osób/
instytucji odpowiedzialnych za ocenianie uczniów 

szkół zawodowych, a także organizujących mobilność 
uczniów szkół zawodowych.

Rozpoznanie istniejących wymagań w stosunku do osób/instytucji przeprowadzających ocenę w szkolnictwie 
zawodowym na poziomie 3 i 4 EQF w celu poprawy przepływu informacji nt. wymaganych kompetencji 
osób odpowiedzialnych za ocenę w krajach członkowskich. Służyć temu celowi będzie, opracowany przez 
partnerstwo, internetowy Katalog wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania.

Cele projektu
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Uczenie się przez całe życie

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2016 r.

Wspólnie z Liderem i partnerami stworzono narzędzie do badania ankietowego;

Przeprowadzono badania ankietowe w 7 krajach;

Rozpoczęto pracę nad stworzeniem dla każdego badanego kraju fiszki z zebranymi danymi dotyczącymi 
systemu oceniania i wymagań wobec oceniających.

02

03

04

Prowadzono analizę krajowych dokumentów, rozporządzeń oraz wytycznych dotyczących wymagań 
kompetencyjnych wobec osób oceniających uczniów w szkołach zawodowych w Polsce, Czechach, Słowacji, 
Estonii, Litwie, Łotwie i na Węgrzech;

01

Budżet projektu

Nazwa projektu VARe - Wymagania kompetencyjne wobec osób 
oceniających postępy uczniów szkół zawodowych

Źródło finansowania Erasmus Plus

Całkowity budżet projektu 24 028 EUR/ 101 891,00 PLN

Czas trwania umowy 01.09.2015 – 31.08.2017

Budżet na 2016 r. 12 014,00 EUR/ 50 946,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 10 524,00 EUR / 44 627,00 PLN

Osoba do kontaktu
Anna Jankowska  ajankowska@cofund.org.pl

Stan realizacji
Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2017 r. Do tego czasu FFW będzie uczestniczyło w przygotowaniu 
Katalogu wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania oraz prowadziło działania promocyjne projektu.
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Uczenie się przez całe życie

Rekomendacje dla zwiększenia zakresu 
i trafności aktywizacji zawodowej osób 
młodych w województwie mazowieckim

Projekt był realizowany w okresie od maja do końca grudnia 2016 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych.

Celem projektu było zwiększenie zakresu i trafności oferty instytucji rynku pracy w województwie 
mazowieckim (IRP), skierowanej do ludzi młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji dla mazowieckich IRP przez powstałe w projekcie Partnerstwo 
na rzecz wsparcia osób młodych.
Partnerstwo obejmowało przedstawicieli z: Instytucji Rynku Pracy, podmiotów funkcjonujących w systemie 
edukacji, pracodawców, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów zajmujących się młodzieżą.
Punktem wyjścia dla przygotowania rekomendacji była analiza oparta o obowiązujące dokumenty, strategie 
i programy oraz diagnoza dotychczas zrealizowanej pomocy dla ludzi młodych na rynku pracy. Rekomendacje 
zostały przygotowane przy współpracy zatrudnionych w ramach projektu ekspertów w oparciu o analizy  
i diagnozy oraz  doświadczenie partnerów.

Cele projektu

       

Rekomendacje 
dla zwiększenia zakresu  

i trafności aktywizacji  

zawodowej osób młodych  
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Uczenie się przez całe życie

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2016 r.

Zrekrutowano i zatrudniono 13 ekspertów reprezentujących  różne dziedziny m.in. rynek pracy,  
edukację, opiekę społeczną;

02

W oparciu o analizy cząstkowe, doświadczenia partnerów i dyskusje przygotowano raport „Sytuacja osób 
młodych w województwie  mazowieckim – diagnoza z perspektywy edukacji, rynku pracy oraz funkcjonujących 
form i obszarów wsparcia”;

04

Przeprowadzono badanie ankietowe wśród IRP w zakresie występujących problemów i potrzeb dotyczących 
aktywizacji osób młodych;

05

Przygotowano wstępną wersję rekomendacji;06

Przeprowadzono weryfikację  wstępnej wersji rekomendacji na grupie 50 IRP;07

Zestaw 6 rekomendacji został opublikowany w wersji elektronicznej na stronie projektu oraz wersji papierowej;08

Wersja książkowa rekomendacji została rozesłana do 400 IRP w woj. mazowieckim.09

Zawiązanie Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych, w skład którego weszło 9 partnerów i FFW jako lider;01

Przygotowania 6 części analiz dotyczących strategii krajowych i zagranicznych, gwarancji dla młodzieży, 
działalności WUP, działań finansowanych z różnych  programów wspierających OM, ocenę trafności 
dotychczasowych działań oraz aktywizacji OM z niepełnosprawnościami;

03

Stan realizacji
Projekt zakończony, wszystkie cele zostały osiągnięte, a wskaźniki zrealizowane. Trwa rozliczanie projektu.

58



Uczenie się przez całe życie

Budżet projektu

Nazwa projektu
Rekomendacje dla zwiększenia zakresu 
i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych 
w województwie mazowieckim

Źródło finansowania PO WER

Całkowity budżet projektu 274 475,00 PLN

Czas trwania umowy 02.05.2016 – 31.12.2016

Budżet na 2016 r. 274 475,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 274 475,00 PLN

Osoba do kontaktu
Anna Jezierska  

ajezierska@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.cofund.org.pl/projekty/rekomendacje-dla-irp
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Projekt „Sukces we własnej firmie”

Projekt „Sukces we własnej firmie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowany 
jest osobom, które ukończyły 30 lat, pozostają bez pracy i są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli 
osoby 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30 roku życia, znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców województwa 
łódzkiego.  Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 80 osób oraz 
finansowe dla 65 osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu.

Cele projektu

Uczenie się przez całe życie

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2016 r.

Zatrudniono specjalistkę do obsługi biura i uczestników projektu;02

Wynajęto i urządzono biuro projektu w Łodzi;01

Przygotowano dokumenty  rekrutacyjne;03
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Uczenie się przez całe życie

Przeprowadzono 3 nabory uczestników do projektu, w ramach których zrekrutowano 61 osób. Obecnie trwa 4 nabór;04

W ramach promocji rekrutacji przedstawiciele FFW odbywali spotkania z potencjalnymi uczestnikami w Rawie 
Mazowieckiej  i Łęczycy, a także na Łódzkich Targach Prac;

05

Przeprowadzono procedurę wyboru trenerów i doradców;06

Przeprowadzono szkolenia i doradztwo dla 3 grup;07

Przeprowadzono konkurs biznesplanów dla pierwszej grupy – KOW przyznał 16 dotacji;08

Ogłoszono konkurs biznesplanów dla drugiej grupy – obecnie trwa ocena.09

Stan realizacji
Projekt zakończy się w 2018 roku.

Budżet projektu

Nazwa projektu Sukces we własnej firmie

Źródło finansowania RPO Województwa Łódzkiego

Całkowity budżet projektu 3 339 252,50 PLN

Czas trwania umowy 01.06 2016 r. do 31.01.2018 r.

Budżet na 2016 r. 488 674,50 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 232 174,00 PLN

Osoba do kontaktu
Izabela Kowalska  ikowalska@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.swwf.pl
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Fundusze CPF Ogólne powstały ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
pochodzących z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski. Są 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.
Fundusze CPF Sektorowe powstały ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
pochodzących m.in. ze spłat kredytów przeznaczonych dla sektora rolnego i przetwórstwa 
rolno-spożywczego oraz dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze 
partnerskie

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczy m.in. na obsługę Funduszy CPF Ogólnych, 
Bilateralnych, spłat kredytów udzielonych w ramach programów Agrolinia oraz obsługę Funduszy CPF 
Sektorowych, a także zadania Biura Współpracy Miedzynarodowej – Obsługę Funduszy CPF  
Ogólnych i Bilateralnych.

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych (wcześniej Urzędu Komitetu 
Integracji Europejskiej i Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej) 
administruje środkami z Funduszy CPF.

Fundusze partnerskie 
- Counterpart Funds (CPF)

W 2016 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 2016 r. trwały prace nad 
przygotowaniem i przekazaniem do archiwum dokumentacji kolejnych rozliczonych projektów.

Osoba do kontaktu
Bogda Kisiel  bkisiel@cofund.org.pl
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Fundusze partnerskie

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych m.in. na obsługę spłat kredytów udzielonych w ramach  
programów Agrolinia oraz administrowanie środkami Funduszy CPF Sektorowych.

Obsługa spłat kredytów udzielonych 
w ramach programów Agrolinia oraz 
administrowanie środkami Funduszy CPF 
Sektorowych

Celem zadania jest obsługa linii kredytowych: „Importowa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego” PHARE PL 
9005, „Agrolinia 2000”, „Agrolinia”,“ SIP/SME“ poprzez:

    rejestrację i kontrolę dokonywanych wpłat,

    uzgadnianie danych finansowych z bankami oraz księgowością FFW,

    potwierdzanie sald,

    przygotowywanie raportów dla celów księgowych oraz raportów do MSZ,

    realizację wizyt monitorujących u kredytobiorców oraz banków,

    archiwizację i przeznaczenie do zniszczenia dokumentów.

Działania koncentrowały się na bieżącej obsłudze umowy. W 2016 roku Fundacja Fundusz Współpracy 
zrealizowała wszystkie zaplanowane działania związane z umową. Łącznie z tytułu spłat kapitału i odsetek oraz 
rekompensat w ramach wszystkich linii kredytowych wpłynęło na rachunki FFW 120.155,18 PLN. Całkowicie 
spłacono 10 umów kredytowych. Przygotowano i przekazano do archiwum bądź do zniszczenia 785 jednostek 
archiwizacyjnych. Terminowo realizowano również obowiązki sprawozdawcze. Przygotowano i przekazano 
35 raportów (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) do: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
współpracujących banków oraz księgowości FFW.

Osoba do kontaktu
marzena Lisiecka-Pożoga

mlisiecka@cofund.org.pl
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Budżet projektu

Nazwa projektu Umowa z mSZ

Źródło finansowania Środki CPF Sektorowe na podstawie decyzji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Całkowity budżet projektu 809.600,00 PLN

Czas trwania umowy 01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016

Budżet na 2016 r. 809.600,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 808.460,00 PLN

Fundusze partnerskie

W ramach tego działania  Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji wykonało działania związane z przeglądem 
zarchiwizowanej dokumentacji projektów Rozwoju Instytucjonalnego finansowanych  w ramach programów Phare  
i Środki Przejściowe, w przypadku których upłynęło 5 lat od decyzji Komisji Europejskiej ws. ich zamknięcia.  

Zadania Biura Współpracy Międzynarodowej

Przegląd przedmiotowej dokumentacji obejmował następujące etapy:

    wyłączenie materiałów archiwalnych (akt kat. A) podlegających przekazaniu  do Archiwum Akt Nowych;

     wyłączenie dokumentacji kat. B podlegającej w danym roku ekspertyzie, którą przeprowadza  
Archiwum Akt Nowych;

     ponowną weryfikację w celu zniszczenia dokumentów kategorii B i pozostawienia w archiwum  

jedynie dokumentów kategorii A;

     przekazanie wewnętrznie zatwierdzonego protokołu oceny wraz z załączonym spisem  
dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia do Archiwum Akt Nowych z wnioskiem o wyrażenie zgody  
na zniszczenie dokumentacji;

    zniszczenie dokumentacji po uzyskaniu zgody Archiwum akt Nowych.

Biuro Współpracy Międzynarodowej udzieliło kilku beneficjentom informacji dotyczących zakupionych 
sprzętów i umów przekazania praw własności. Przedmiotowe zadania i ich finanse stanowią jeden z trzech 
elementów Umowy pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Osoba do kontaktu
Izabella Nowakowska

inowakowska@cofund.org.pl
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Współpraca
międzynarodowa
oraz Programy Rozwoju Instytucjonalnego

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

Współpraca policyjna państw  
Partnerstwa Wschodniego

Fundacja pełni 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, Szwedzkiego Krajowego Zarządu Policji oraz Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki 
Migracyjnej (Austria). Zadaniem Fundacji jest  zarządzaniem projektem, w tym przede wszystkim obsługa 
projektu od strony finansowo-księgowej i organizacyjnej. Realizacja projektu zaplanowana jest na 4 lata. 
Wartość kontraktu z Komisją Europejską wynosi 4 998 886 EUR.

Wzmocnienie współpracy policyjnej pomiędzy państwami Unii Europejskiej a państwami 
Partnerstwa Wschodniego oraz pomiędzy samymi państwami Partnerstwa Wschodniego  
w zakresie różnych aspektów przestępczości transgranicznej. Cel ten jest realizowany poprzez 
transfer wiedzy, standardów i dobrych praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego 
w zakresie zwalczania różnych aspektów przestępczości zorganizowanej, takich jak:

Kontrakt z Komisją europejską – przewiduje cykl działań realizowanych w ramach komponentów  
I i II. W ramach komponentu I realizowane są m.in. szkolenia i seminaria prowadzone przez ekspertów 
krótkoterminowych, spotkania operacyjne w państwach Partnerstwa Wschodniego oraz wizyty studyjne 
przedstawicieli Partnerstwa Wschodniego w państwach Unii Europejskiej. W komponencie I nie uczestniczy 
Białoruś. W ramach komponentu II planowane są seminaria i  konferencje, organizowane w krajach Unii 
Europejskiej dla grup złożonych z przedstawicieli wszystkich 6 państw Partnerstwa Wschodniego.

Cel projektu
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Współpraca międzynarodowa

Główne działania i wydarzenia  w projekcie w 2016 r.:

Zespół  Kluczowych Ekspertów, umiejscowionych w strukturach Fundacji koordynuje prace konsorcjum  
w  realizacji działań Komponentu I i II projektu;

01

Łącznie w szkoleniach wzięło udział około 700 przedstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego.03

W 2016 roku odbyły się 46 działania szkoleniowe, w których zaangażowanych było 168 ekspertów  
z Polski, Niemiec, Litwy i Francji;

02

Budżet projektu

Nazwa projektu Współpraca policyjna państw Partnerstwa 
Wschodniego

Źródło finansowania Komisja Europejska , program ENPI

Całkowity budżet projektu 4 998 886 EUR

Czas trwania umowy 31.12.2013 – 31.12.2017

Budżet na 2016 r. 1 512 000,00 EUR/ 6 048 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 816 119 EUR*/ 3 477 889,26PLN

Osoba do kontaktu
elżbieta Potrzebowska

epotrzebowska@cofund.org.pl

W roku 2016 realizowane były działania z Komponentu 1 i 2. Działania te będą kontynuowane w 2017 r.

Stan realizacji
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Współpraca międzynarodowa

Współpraca z Głównym Inspektoratem  
Transportu Drogowego przy realizacji umowy
bliźniaczej TR 12 IB TR 01 „Assistance  
on the Transport of Dangerous Goods”  
na rzecz tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, 
Spraw Morskich i Komunikacji

Osoba do kontaktu
elżbieta Potrzebowska

epotrzebowska@cofund.org.pl

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

W ramach przedmiotowego projektu Fundacja realizuje działania związane z obsługą finansową umowy 
bliźniaczej o wartości 1 mln Euro, organizowaniem misji ekspertów krótkoterminowych oraz wizyt studyjnych, 
a w szczególności:

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji realizowało działania związane 
z obsługą administracyjno-finansowo-księgową umowy bliźniaczej o wartości 1 mln Euro, a w szczególności:

Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie organizowania misji 
ekspertów krótkoterminowych (podpisywanie umów cywilno-prawnych z ekspertami, rezerwacja i zakup 
biletów lotniczych oraz noclegów w Turcji, rozliczenie kosztów misji oraz wynagrodzenia ekspertów, 
dokonywanie płatności na rzecz delegowanych ekspertów);

Współpraca z tureckim CFCU w zakresie rozliczenia umowy bliźniaczej: przygotowywanie raportów 
kwartalnych oraz raportu końcowego wraz z niezbędną dokumentacją finansową oraz dokonywanie 
uzgodnień dotyczących zmian w umowie bliźniaczej,

Współpracowało z tureckim CFCU w zakresie uzgodnień dotyczących rozliczenia umowy bliźniaczej: 
przygotowywało końcowe raporty finansowe wraz z niezbędną dokumentacją finansową;

Współpraca z partnerami umowy bliźniaczej: Państwowym Inspektoratem Transportu Drogowego (Litwa) 
oraz Federalnym Ministerstwem Transportu i Infrastruktury Informatycznej (Niemcy);

Opracowywanie zmodyfikowanych budżetów umowy bliźniaczej w oparciu o side letters oraz addenda;

Zarządzanie finansami umowy bliźniaczej, w tym kosztami zarządzania;

Uczestnictwo w Komitetach Sterujących projektu.

Rozliczanie kosztów pobytu w Turcji Doradcy Długoterminowego (RTA);

Współpracowało z litewskim partnerem przy rozliczeniach finansowych;

Współpracowało z audytorem w celu uzyskania certyfikatu wydatków poniesionych w projekcie.
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Współpraca międzynarodowa

Podniesienie tureckich standardów 
przewozu niebezpiecznych towarów zgodnie  
z dyrektywami Unii Europejskiej.       

Cel projektu

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.:

Stan realizacji

Realizacja działań merytorycznych przewidzianych w umowie bliźniaczej zakończyła się 26.12.2015 r.01

W roku 2016 trwały rozliczenia finansowe z partnerem litewskim, dodatkowo został
przygotowany raport merytoryczny, który został zaakceptowany przez tureckie CFCU. Końcowy
raport finansowy wraz z certyfikatem audytora został przekazany do zatwierdzenia przez CFCU.

01

Budżet projektu

Nazwa projektu

Współpraca z głównym Inspektoratem Transportu 
Drogowego przy realizacji umowy bliźniaczej TR 12 
IB TR 01 „Assistance on the Transport of Dangerous 
goods”  na rzecz tureckiego ministerstwa ds. 
Transportu, Sprawmorskich i Komunikacji.

Źródło finansowania Pomocy UE dla Turcji w ramach Programu IPA

Całkowity budżet projektu 1 mln EUR

Czas trwania umowy 23 maja 2014 – 26 grudnia 2015 (19 miesięcy)

Budżet na 2016 r. 15 000 EUR*/63 923 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 93 661 EUR*/399 137 PLN

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska     kbidwell@cofund.org.pl

*/sredni kurs NBP z dnia 31 grudnia 2016 r.
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Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska     kbidwell@cofund.org.pl

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

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji realizuje
działania związane z obsługą administracyjno-finansowo-księgową umowy bliźniaczej  
o wartości 1,55 mln Euro, a w szczególności:

główny Inspektorat Transportu Drogowego, który pełnił rolę wiodącego partnera  
(the Lead Member State Partner) jest wspierany przy realizacji umowy przez litewski Państwowy
Inspektorat Transportu Drogowego oraz niemieckie Ministerstwo Federalne Transportu  
i Infrastruktury Cyfrowej. Obie instytucje pełnią rolę młodszych partnerów (the Junior Member
State Partners). Umowa bliźniacza jest realizowana poprzez takie działania jak: misja Doradcy
Długoterminowego (RTA) na Ukrainie, której celem jest koordynowanie umowy bliźniaczej
przez cały okres jej realizacji, misje ekspertów krótkoterminowych związane 
z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem oraz wizyty studyjne przedstawicieli strony
ukraińskiej w Polsce, Niemczech i na Litwie.

Współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie
organizowania misji ekspertów krótkoterminowych (podpisywanie umów cywilnoprawnych
z ekspertami, rezerwacji i zakupu biletów lotniczych oraz noclegów na
Ukrainie, rozliczenia kosztów misji oraz wynagrodzeń ekspertów, dokonywania
płatności na rzecz delegowanych ekspertów);

Współpracuje z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej Kijowie zakresie uzgodnień
dotyczących zmian w umowie bliźniaczej oraz rozliczenia umowy bliźniaczej:
przygotowuje kwartalne raporty finansowe wraz z niezbędną dokumentacją finansową;

Rozlicza koszty pobytu w Doradcy Długoterminowego (RTA) w Kijowie;

Współpracuje z litewskim partnerem przy rozliczeniach finansowych;

Wprowadzała również modyfikacje do budżetów umowy bliźniaczej w oparciu  
o side lettery i aneksy.

Podpisuje kontrakty i realizowała płatności na rzecz asystenta i tłumacza Doradcy
Długoterminowego;

Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu 
Drogowego przy realizacji umowy bliźniaczej UA 14 
ENP TR 43 „Support to the Ministry of Infrastructure 
of Ukraine in Strengthening of Safety Standards  
of Commercial Road Transport” na rzecz 
ukraińskiego Ministerstwa Infrastruktury
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Współpraca międzynarodowa

Główne działania i wydarzenia  w projekcie w 2016 r.

Podniesienie tureckich standardów 
przewozu niebezpiecznych towarów zgodnie  
z dyrektywami Unii Europejskiej.       

Cel projektu

Realizacja wszystkich działań merytorycznych zaplanowanych w ramach umowy bliźniaczej została 
zakończona 21 grudnia 2016 r.

Stan realizacji

Doradca Długoterminowy (RTA)  kontynuował pracę na Ukrainie do końca 2016 r.;01

W dniu 21 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu;

Obyło się 15 misji ekspertów krótkoterminowych na Ukrainie;

03

Odbyły się 4 wizyty studyjne dla przedstawicieli strony ukraińskiej, w tym: 3 w Polsce i 1 na Litwie;

04

Przygotowano 4 merytoryczne i finansowe raporty kwartalne dotyczące realizacji umowy bliźniaczej.

06

07

Przygotowano 5 zmian do budżetu oraz 3 aneksy do umowy bliźniaczej;

05

Odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Sterującego: 02-04 marca 2016 r., 11-13 maja 2016 r., 23-26 sierpnia 2016 
oraz 07-08 listopada 2016 r.;

02
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Budżet projektu

Nazwa projektu

Współpraca z głównym Inspektoratem 
Transportu Drogowego przy realizacji umowy 
bliźniaczej UA 14 eNP TR 43 „Support to the 
ministry of Infrastructure of Ukraine in 
Strengthening of Safety Standards of Commercial 
Road Transport” na rzecz ukraińskiego 
ministerstwa Infrastruktury.

Źródło finansowania Pomoc UE dla Ukrainy w ramach ENPI

Całkowity budżet projektu 1,55 mln EUR

Czas trwania umowy 28.01.2015 do 16.01.2017

Budżet na 2016 r. 898 500 EUR*/3 828 958 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 513 370 EUR*/2 187 727PLN

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska

kbidwell@cofund.org.pl

*/sredni kurs NBP z dnia 31 grudnia 2016 r.
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Najwyższa Izba Kontroli, która pełni rolę wiodącego partnera (the Lead Member State Partner) jest 
wspierana przy realizacji umowy przez chorwacką Naczelną Izbą Kontroli, pełniącą rolę młodszego partnera 
(the Junior Member State Partner). Umowa bliźniacza jest realizowana poprzez takie działania jak: misja  
Doradcy Długoterminowego (RTA) w Albanii, której celem jest koordynowanie umowy bliźniaczej  przez cały 
okres jej realizacji; misje ekspertów krótkoterminowych związane z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem 
oraz wizyty studyjne przedstawicieli strony albańskiej w Polsce i w Chorwacji.

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

Cel projektu

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji realizuje  działania związane 
z obsługą administracyjno-finansowo-księgową umowy bliźniaczej o wartości 2 mln Euro,  a w szczególności:

Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli przy 
realizacji umowy bliźniaczej AL 13 IB FI 01 
„Strengthening the external auditing capacities” 
na rzecz albańskiej Izby Kontroli.

Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie organizowania misji ekspertów krótkoterminowych 
(podpisywanie umów cywilno-prawnych z ekspertami, rezerwacji i zakupu biletów lotniczych oraz 
noclegów w Albanii, rozliczenia kosztów misji oraz wynagrodzeń ekspertów, dokonywania płatności na 
rzecz delegowanych ekspertów);

Współpracuje z CFCU w Tiranie w zakresie uzgodnień dotyczących zmian w umowie bliźniaczej 
oraz rozliczenia umowy bliźniaczej, przygotowuje kwartalne raporty finansowe wraz z niezbędną 
dokumentacją finansową;

Rozlicza koszty pobytu w  Doradcy Długoterminowego (RTA) w Tiranie;

Współpracuje z chorwackim partnerem przy rozliczeniach finansowych;

Wprowadzała modyfikacje do budżetów umowy bliźniaczej w oparciu o side lettery i aneksy.

Podpisuje kontrakty i realizowała płatności na rzecz asystenta i tłumacza Doradcy Długoterminowego;
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Budżet projektu

Nazwa projektu

Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli przy realizacji  
umowy bliźniaczej AL 13 IB FI 01 „Strengthening 
of external auditing capacities” na rzecz albańskiej  
Izby Kontroli

Źródło finansowania Pomoc UE dla Albanii w ramach IPA

Całkowity budżet projektu 2,00 mln EUR

Czas trwania umowy 17.02.2016  do 16.02.2018

Budżet na 2016 r. 606 500 EUR*/2 584 600 PLN

Wydatkowanie w 2016 r. 430 210 EUR*/1 833 341 PLN

Realizacja projektu  w roku 2016 była zgodna z zaplanowanymi  w ramach umowy bliźniaczej działaniami.

Plany na kolejne lata:
Realizacja działań w projekcie jest zaplanowana do 16 lutego 2018 r.

Stan realizacji

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska   kbidwell@cofund.org.pl

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2016 r.

Doradca Długoterminowy (RTA)  kontynuował pracę na Ukrainie do końca 2016 r.;01

W dniu 6 maja 2016 r. odbyła się konferencja otwierająca (kick-off meeting) realizację projektu;

Obyło się 28 misji ekspertów krótkoterminowych w Albanii;

03

Odbyły się 2 wizyty studyjne w Polsce dla przedstawicieli strony albańskiej;

04

06

07

Przygotowano 5 zmian do umowy bliźniaczej (side letters) oraz 3 kwartalne zmiany budżetu modyfikujące 
pierwotne zapisy umowy bliźniaczej (operative side letters);

Przygotowano 3 merytoryczne i finansowe raporty kwartalne dotyczące realizacji umowy bliźniaczej.

05

Odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Sterującego: 13-15 czerwca 2016 r., 07-09 września 2016 r.  
oraz 15-17 grudnia 2016 r.;

02

*/sredni kurs NBP z dnia 31 grudnia 2016 r.
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Działania jakie prowadziliśmy w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu zacieśniły naszą współpracę 
z firmami: Better sp. z o.o, Grupa ANG, agencja WALK, 
Maison and Partners oraz Black Pearls. Między innymi  
z w/w przedsiębiorcami realizujemy innowacyjne 
projekty społeczne i angażujemy się w przedsięwzięcia, 
które dotyczą ważnych kwestii społeczno-edukacyjnych.

Idea odpowiedzialnego prowadzenia biznesu staje się coraz bardziej znana wśród przedsiębiorstw, organizacji 
pozarządowych i administracji. Przybywa firm, dla których ważna jest nie tylko maksymalizacja zysków, ale 
też coraz chętniej angażują się w różnego rodzaju projekty społeczne lub obywatelskie. Wpływ na to mają 
m.in. zmiany regulacji prawnych, które nakładają na część przedsiębiorców obowiązek raportowania działań 
pozafinansowych (środowiskowych lub społecznych).

Dlatego też systematycznie rozwijamy działania, które pozwalają na łączenie naszych doświadczeń i potencjału 
z potrzebami przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem polityki CSR.

Corporate Social Responsibility – CSR

CSR

Główne działania i wydarzenia w 2016 r.

Kontynuowaliśmy udział w spotkaniach Grupy 
Szwalnia, do której Fundacja została  zaproszona 
w maju 2015 r. Ta nieformalna Grupa skupia 
liderów i uczestników różnych środowisk czynnie 
zaangażowanych w promowanie idei CSR. Grupa 
dąży do zbudowania platformy współpracy pomiędzy 
sektorami: biznesowym, naukowym, społecznym i 
publicznym, a także poszukuje rozwiązań 

na transfer wiedzy i doświadczeń z tradycyjnego 
biznesu do projektów społecznych. Podczas 
comiesięcznych spotkań prowadzone są dyskusje 
na temat zagadnień, które mogą mieć wpływ na 
rozwój społeczny, jak nowe formy przedsiębiorczości 
społecznej, inkluzyjny i partycypacyjny wymiar 
biznesu oraz edukacja. Efektem naszego udziału  
w Grupie są wspólne projekty z jej uczestnikami.

Fundacja członkiem grupy Szwalnia

Społeczna odpowiedzialność biznesu

01
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CSR

Od maja 2015 r. Fundacja jest członkiem grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR, która 
działa przy Ministerstwie Rozwoju, a powołana została przez nieistniejące Ministerstwo Gospodarki. 
Grupa stawia sobie za cel wypracowanie propozycji rozwiązań lub rekomendacji dotyczących edukacji 
w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz prowadzenie działań służących 
upowszechnianiu koncepcji CSR, w tym dobrych praktyk. Prace grupy zorganizowane są w kilku 
zespołach tematycznych: biznes, media, szkoły, uczelnie, administracja publiczna i NGO. W ramach 
swojego zespołu (administracja i NGO) Fundacja ma za zadanie wypracować narzędzia badawcze służące 
do poznania zakresu wiedzy oraz działań na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
prowadzonych przez administrację publiczną.

Uczestniczymy w pracach grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania 
CSR przy ministerstwie Rozwoju

02

W 2016 r. poddano testom mechanizm i metodologię działania platformy www.dobryrynek.pl, których 
wyniki wskazały na potrzebę pewnych modyfikacji i ulepszeń, ale też potwierdziły słuszność przyjętej 
koncepcji funkcjonowania platformy. Większość zmian została wdrożona z końcem roku. Platforma 
opiera się na modelu B2B i służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy klientami, a dostawcami, których 
działalność pozostawia tzw. „dobry ślad”. Każdy dostawca, który chce być obecny na platformie musi 
przejść proces weryfikacji. W ten sposób dbamy o to, by każdy dostawca spełniał kryteria Dobrego 
Rynku. Kupując u naszych dostawców klienci mogą otrzymać certyfikat potwierdzający, że dzięki swoim 
zakupom także oni zostawiają „dobry ślad”. Platforma skupiać będzie w jednym miejscu wyjątkowych 
w skali całego rynku dostawców, a nasz certyfikat będzie dla ich klientów potwierdzeniem, że wybierają  
godnych zaufania kontrahentów. Działania platformy wspiera firma Goodbrand/BETTER. oraz 
Akademia Leona Koźmińskiego.

Promujemy odpowiedzialność w sferze zakupów  
– platforma internetowa Dobry Rynek

03

Jesteśmy aktywnym członkiem grupy tworzonej przez: firmę  ANG S.A., MAISON & PARTNERS, Goodbrand/
BETTER., agencję WALK oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na 
coraz częstsze przypadki nieuczciwych praktyk handlowych, których ofiarą padają seniorzy. Problem ten jest 
szczególnie istotny z uwagi na fakt, że seniorzy to coraz większa grupa społeczna, wykorzystywana przez 
nieuczciwe firmy.  W toku prac została zaakceptowana koncepcja planowanej kampanii medialnej o zasięgu 
ogólnopolskim, która ma wystartować w 2017 r. Ważnym elementem, decydującym o kształcie i zakresie 
kolejnych działań będą badania ewaluacyjne, na które partnerstwo planuje pozyskać sponsorów.

Promujemy odpowiedzialność w sferze zakupów – platforma 
internetowa Dobry Rynek

04
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CSR

Uczestniczyliśmy w licznych wydarzeniach związanych z obszarem CSR:

l    Udział w III Kongresie Różnorodności 
Już po raz trzeci platforma Be.Navigator i firma Henkel Polska byli organizatorami 
Kongresu Różnorodności. W 2016 r. spotkanie odbyło się on pod hasłem „Nowa 
perspektywa przywództwa”, a dyskusje koncentrowały się wokół roli liderów, ich 
kompetencji i najważniejszych wyzwań, jakie przed nimi stoją. Tegoroczna edycja 
rozpoczęła się tematem różnorodności jako kluczem do sukcesu w biznesie 
podjętym przez Markusa Rauniga – General Managera w Henkel Polska. W trakcie 
spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień przedstawicieli biznesu, sektora 
NGO, osób związanych ze środowiskiem innowatorów i start-upów.

l     Udział w konferencji „Tydzień Odpowiedzialnego  
Biznesu 2016” (TOB 2016)
Głównym założeniem TOB 2016 było pokazanie trzech perspektyw: globalnych 
wyzwań, krajowej praktyki i tej najbliższej codziennie podejmowanym decyzjom 
– czyli perspektywy firmy, dzięki prezentacjom praktyk zarządzania liderów 
odpowiedzialnego biznesu. Organizatorzy wydarzenia, eksperci CSRinfo, odwiedzili 
Warszawę, Poznań, Katowice, Wrocław i Gdańsk z cyklem konferencji, poruszających 
kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem. 
Przedstawicielka FFW brała udział w spotkaniu organizowanym w Warszawie.

l    Udział w konferencji „Nienieodpowiedzialni“
W październiku 2016 r. już po raz czwarty ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych 
oraz Fundacja Grupy ANG - Będę Kim Zechcę  były organizatorami Konferencji 
„Nienieodpowiedzialni“. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Człowiek czy 
biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o 
człowieku?”. I to właśnie człowiekowi jako najważniejszemu interesariuszowi branży 
finansowej poświęcono dyskusje, w których głos zabrali nie tylko przedstawiciele 
branży finansowej, ale także m.in. Siostra Małgorzata Chmielewska z Katolickiej 
Wspólnoty Chleb Życia, Szymon Hołownia – dziennikarz i publicysta oraz prof. 
Dominika Maison – dziekan Wydziału Psychologii UW. Celem corocznego wydarze-
nia jest zwrócenie uwagi branży finansowej na konieczność zmian m.in. w zakresie 
dotychczasowych zachowań rynkowych,  przestrzegania etyki i zasad moralnych czy 
budowania relacji opartych na zaufaniu i wiarygodności.

l     Udział w konferencji „W kierunku gospodarki obiegu 
zamkniętego. Wyzwania i szanse”
Gospodarka cyrkularna (gospodarka obiegu zamkniętego) to koncepcja zakładająca 
racjonalne wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach 
materiały mogły zostać użyte ponownie. Realizacji tej wizji poświęcona była 
pierwsza międzynarodowa konferencja Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego „RECONOMY”. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały 
doświadczenia innych krajów europejskich z obszaru rozwoju i wdrażania 
praktycznych modeli biznesowych dot. rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.  
W czasie konferencji odbyły się również warsztaty z upcyclingu marki. Można też 
było zobaczyć, jakie przedmioty codziennego użytku tworzą polscy artyści  
z surowców wtórnych. FFW została zaproszona do udziału w w/w wydarzeniu.
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l     Udział w konferencji poświęconej raportowaniu 
pozafinansowemu
„Raportowanie niefinansowe w Polsce” to tytuł konferencji, którą w czerwcu 
2016 r. zorganizowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z CSRinfo. Za sprawą 
dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania przez niektóre duże spółki oraz grupy 
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności, raportowanie 
niefinansowe było w 2016 r. często podejmowanym tematem. Z uwagi na 
zaangażowanie w obszar CSR jest on istotny także dla Fundacji. W spełnieniu 
obowiązku raportowania pomocnym może być standard G4 – najbardziej 
popularny wzór raportowania, wypracowany przez międzynarodową organizację 
Global Reporting Initiative. Standard G4 ma zostać przetłumaczony na język polski 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, 
Deloite, Provident Polska S.A. oraz Grupę Lotos S.A.

l    Odwiedziliśmy Targi CSR
Targi CSR to wydarzenie organizowane co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu 
rozwojowi. Tegoroczna szósta edycja, była jak zawsze okazją do poznania działań 
i praktyk firm realizujących założenia CSR. W gronie 70 wystawców znalazły się 
firmy polskie i międzynarodowe, a wśród nich także partner naszych różnych 
działań – firma Goodbrand/BETTER. W programie Targów przewidziano również 
cześć konferencyjną, w której uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień ekspertów, 
także w formule debaty oksfordzkiej.

l    Wzięliśmy udział w „The Giving Circle”
W maju Fundacja uczestniczyła w pierwszym w Polsce „The Giving Circle”. Spotkanie 
zostało zorganizowane z okazji Dnia Dobrych Uczynków przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Inicjatorem „The Giving Circle” jest The Funding Network, 
którego Akademia została partnerem. W spotkaniu przebiegającym w nieformalnej 
atmosferze udział wzięli przedstawiciele NGO, instytucji kultury, administracji 
publicznej i biznesu. Gościom zaprezentowane zostały 4 projekty społeczne, które 
można było wesprzeć dowolną kwotą. Łącznie zebrano 24 400 zł.

l   Udział w konferencji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
FFW uczestniczyła w VIII konferencji organizowanej przez Sieć Przedsiębiorczych 
Kobiet. Konferencja odbyła się pod hasłem „Be the change” i poświęcona była 
tematowi zmiany. Podczas wykładów i warsztatów prelegenci i praktycy biznesu 
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podczas wydarzenia mówiono  
o trendach, zmianach w biznesie, a także o tym jak czerpać ze zmieniającej się 
rzeczywistości i budować przewagę konkurencyjną dzięki elastyczności.
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Po raz trzeci Fundacja włączyła się w przedświąteczną akcję „Szlachetna paczka” organizowaną przez 
Stowarzyszenie Wiosna. Tegoroczna zbiórka była wyjątkowa, gdyż prowadzona w formie kiermaszu 
świątecznego. Codziennie przez blisko 2 tygodnie pracownicy Fundacji sprzedawali przygotowane przez 
siebie ciasta, ciasteczka czy wypiekane na miejscu gofry z domową konfiturą. Cały dochód ze sprzedaży został 
przekazany na przygotowanie świątecznej paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało nam się zebrać aż 
1700 zł! To nasz wielki sukces. Dla wybranej rodziny kupiliśmy wszystko o co prosiła, a do świątecznej paczki 
dołożyliśmy także rzeczy przekazane przez pracowników. Rodzinie daliśmy nadzieję na lepsze jutro, a w nas 
pozostało wyjątkowe uczucie, że wspólnie zrobiliśmy coś dobrego.

Prowadziliśmy akcje wewnątrz FFW na rzecz 
zaangażowania społecznego:

01

W 2016 r. po raz kolejny w Fundacji odbyła się zbiórka krwi. W akcję zorganizowaną razem z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie jak zwykle włączyli się nasi pracownicy. Dla Dawców 
przygotowaliśmy słodki poczęstunek.

Jak co roku obchodziliśmy wspólną wigilię, podczas której zgodnie z naszą tradycją wystąpił fundacyjny chór 
Fund&Grace.  Zjedliśmy świąteczne potrawy przygotowane przez Go Responsible Events & Catering – firmę 
która w swoich działaniach łączy podmioty ekonomii społecznej z biznesem. Ale nie tylko wigilia jest dla nas 
okazją, by być odpowiedzialnym w sferze zakupów. W 2016 roku korzystaliśmy z usług Spółdzielni Socjalnej 
Wola, Spółdzielni Socjalnej „Pracuś” oraz  Przedsiębiorstwa Społecznego „Kuchnia Czerwony Rower”. Wiemy, 
że w ten sposób możemy wspomóc czyjąś pożyteczną działalność, a nasze zakupy pozostawiają dobry ślad. 
Jesteśmy z tego dumni.

Udział w akcji Szlachetna paczka

Zbiórka krwi w Fundacji Fundusz Współpracy

Wigilia i odpowiedzialny catering

02

03

Osoba do kontaktu
Dorota Nowicka dnowicka@cofund.org.pl
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Cofund Sp. z o.o.

Mając na celu rozwój kompetencyjny, a także 
stabilizację finansową, Fundacja powołała do życia 
spółkę – Cofund Sp. z o.o. 

Cofund Sp. z o.o.
Spółka córka Fundacji Fundusz Współpracy

Dzięki ścisłej współpracy z Fundacją, spółka może zachować szersze spojrzenie na stawiane przed nią 
wyzwania. Do usług świadczonych przez Cofund Sp. z o.o. należą: audyt zewnętrzny, kontrola, doradztwo 
biznesowe, szkolenia i inne usługi dla podmiotów biznesowych.

W 2016 r. spółka osiągnęła przychód w wysokości 299 005,94 zł. 

Opierając się na bogatej wiedzy i unikalnemu doświadczeniu zespołu Fundacji oraz współpracujących 
ekspertów, spółka tworzy szeroką ofertę usług skierowanych do podmiotów komercyjnych i publicznych.

COFUND
Cofund Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 4A
00-444 Warszawa
KRS 0000 568681
NIP 701-049-83-82
Kapitał założycielski 50 000 zł
XVI Wydział Gospodarczy KRS

www.cofund.pl 

Prezes Zarządu
Krzysztof Grochowski
tel.: +48 698 637 379
e-mail: kgrochowski@cofund.pl
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Sprawozdanie
finansowe 
z działalności 
Fundacji  
w 2016 roku





Poniżej przedstawiamy wybrane dane ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Fundusz Współpracy,  
w chwili oddawania Raportu do druku, sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego, a nastepnie 
zostanie przedstawione do zatwierdzenia Radzie Fundacji.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 
2016 roku po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą: 34 182 316,31 zł. 

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie: 8 429 086,68 zł.

Sprawozdanie finansowe
z działalności Fundacji w 2016  r.

Księgi rachunkowe Fundacji, a także obsługę kadrowo-płacową  
prowadzi firma Grant Thornton (www.grantthornton.pl). 

34 182 316,31 zł
Bilans

FFW

 + 8 429 086,68 zł
zysk

Pełna treść Sprawozdania Finansowego jest do wglądu na stronie internetowej www.cofund.org.pl.
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Wyszczególnienie 2015 2016

A Przychody z działalności statutowej 15 610 691,01 30 449 632,23

B Koszty realizacji zadań statutowych 19 905 680,51 15 510 286,74

C Wynik finansowy na działalności statutowej
(A-B) -4 294 989,50 14 939 345,49

D Koszty administracyjne: 2 326 611,89 1 998 764,18

I Amortyzacja 329 037,72 329 037,72

II Zużycie materiałów i energii 106 581,26 212 771,36

III Usługi obce 823 168,33 748 556,83

IV Podatki i opłaty 49 047,31 46 356,21

V Wynagrodzenia 616 909,24 518 884,89

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 161 092,70 115 368,11

VII Pozostałe koszty rodzajowe 240 775,33 27 789,06

e Pozostałe przychody  
(nie wymienione w poz. A i g) 530 640,33 542 428,29

F. Pozostałe koszty  
(nie wymienione w poz. B, D i H) 21 998 063,25 5 411 485,31

g. Przychody finansowe 605 702,29 436 412,75

H. Koszty finansowe 71 105,96 916,92

I Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (C-D+e-F+g-H) -27 554 427,98 8 507 020,12

J Zyski i straty nadzwyczajne: 0 0

K Wynik finansowy ogółem (brutto) (I+/-J) -27 554 427,11 8 507 020,12

L Podatek dochodowy 75 782,00 69 155,00

m Wynik finansowy ogółem (netto) (K-L) -27 630 209,98 8 437 865,12

Rachunek Zysków i Strat w złotych
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Bilans w złotych

FFW

Wyszczególnienie 2015 2016

A Aktywa trwałe, w tym: 8 921 461,55 8 742 975,36

- środki trwałe 8 623 015,11 8 293 626,92

B Aktywa obrotowe 31 472 543,70   25 575 086,61

- zapasy 0 0

- należności krótkoterminowe 3 126 577,05 2 805 801,35

AKTYWA RAZem 40 394 005,25   34 318 061,97

A Kapitał (fundusz własny), w tym: 25 087 925,74   33 605 285,57

- kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00

- należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 0 0

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 306 079,51 712 776,40

- Rezerwy na zobowiązania 319 197,11 278 574,07

B zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0 0

PASYWA RAZem 40 394 005,25   34 318 061,97

PASYWA

AKTYWA
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Władze Fundacji

Tadeusz Kozek – Prezes Zarządu 

Izabella Nowakowska – Członek Zarządu

Jacek Ostrowski – Członek Zarządu

dr Jerzy Kwieciński – (Przewodniczacy Rady do XI.2015) 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

ewa Ośniecka-Tamecka – Zastępca Przewodniczącego Rady 
Rektor College of Europe

dr Bartosz grucza 
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Rafał Poździk  
Radca prawny, UMCS w Lublinie

Piotr Kosmala – Sekretarz Rady 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

mariusz Frankowski  
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

michał Luczewski 
Wiceprezes Zarządu, Rynex Sp. z o.o.

 
mariola Skłodowska-Hończar  
Ministerstwo Skarbu Państwa 

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:
Kadencja rady wygasła w dniu 26 czerwca 2016 roku

Wydrukowano na papierze z certyfikatem EU Ecolabel
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