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Fundacja realizowała zadania zgodne z przyjętymi 
w poprzednich latach kierunkami rozwoju. Głównymi 
obszarami działalności były wsparcie sektora publicznego, 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, równości szans, 
innowacjach społecznych, uczeniu się przez całe życie, 
przedsiębiorczości, funduszach partnerskich, współpracy 
międzynarodowej. 

W 2017 r., w ramach wsparcia administracji publicznej 
realizowaliśmy w konsorcjum z Cofund Sp. z o.o. umowy 
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa 
Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego zrealizowaliśmy IV edycję FIO – Mazowsze 
Lokalnie, gdzie poprzez program mikro-dotacji 
wspieraliśmy lokalne inicjatywy  mazowieckie. 
Projektem „Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto” 
realizowanym przy współpracy z Fundacją Jeden Muranów 
i współfinansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, 
zachęcaliśmy osoby starsze z Warszawy do zaangażowania 
się w budżet partycypacyjny Stolicy. 

W obszarze innowacji społecznych Fundacja realizowała 
szerokie spektrum projektów. Były  to projekty autorskie, 
finansowane z własnych środków, takie jak platforma 
„DobryRynek.pl”, która łączy odpowiedzialnych kupujących 
i sprzedających, którzy zostawiają „dobry ślad” czy  
platforma „PrzestrzenInnowacji.pl” – portal poświęcony 
innowacjom społecznym. Inne  współfinansowane 
projekty międzynarodowy „Socia(i)Makers”, czy „Kapitał dla 
kształcenia zawodowego – obligacje społeczne w edukacji”. 
Osobną grupę tworzyły projekty wykorzystujące wieloletnie 
doświadczenie Fundacji we wspieraniu podmiotów ekonomii 
społecznej realizowane pod wspólną marką Mazowiecki 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Obecnie 
są to 3 bliźniacze projekty: Inkubacja i wsparcia ekonomii 
społecznej w subregionach ostrołęckim, ciechanowskim 
i radomskim. Projekty zakładają utworzenie w latach 2016-
2019 w sumie, w  tych trzech subregionach 180 miejsc pracy. 

„Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie 
realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w przedsiębiorstwach” to projekt, skierowany do 
średnich przedsiębiorstw, który jest kontynuacją projektu 
zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. 
Jest realizowany w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, 
Fabryką Dobrych Praktyk i Instytutem Spraw Publicznych. 

W ramach działań w obszarze uczenia się przez całe 
życie w 2017 roku kontynuowaliśmy 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. Realizowany był również projekt 
„Become a trainer – model kształcenia i wspierania kadry 
kierowniczej powyżej 45 roku życia”.

Jednym z największych wyzwań w 2017 r. było uruchomienie 
pilotażowego narzędzia Ministerstwa Rozwoju 
– programu „Pożyczki na kształcenie”, realizowanego 
w partnerstwie z Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach. Program ten ukierunkowany jest  
na wsparcie kształcenia ustawicznego. 

W 2017 r. Fundacja przeprowadziła również II edycję 
swojego autorskiego konkursu „Szkoła zawodowa 
najwyższej jakości”, w którym doceniane są najciekawsze 
i najbardziej innowacyjne  rozwiązania, tzw. dobre praktyki  
w szkolnictwie zawodowym. Kontynuowane były również 
prace Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych jest 
prowadzone w ramach utrzymania trwałości rezultatu 
projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności 
aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie 
mazowieckim”. 

W obszarze współpracy międzynarodowej, w 2017 roku 
realizowany był projekt „Współpraca policyjna państw 
Partnerstwa Wschodniego”, dzięki któremu możliwa 
była wymiana doświadczeń i wiedzy specjalistycznych 
jednostek policji. Kontynuowana była również współpraca 
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 projektu  
realizowanego przez NIK na rzecz Urzędu Kontroli w Albanii. 
Polsko-Chorwacki projekt obejmuje pomoc w praktycznie 
wszystkich obszarach działalności albańskiego NIK-u, w tym 
kontroli finansowej, wykonywania zadań statutowych, 
pomocy informatycznej i zapobieganiu korupcji. 

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

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

Przekazujemy na Wasze ręce Raport Roczny Fundacji Fundusz 
Współpracy. Dokument ten podsumowuje nasze działania, 
osiągnięcia oraz efektywność zarządzania powierzonymi nam 
środkami w roku 2017.

Szanowni Państwo,



FFW

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób do-
pasowuje swoją strukturę do realizowanych projektów. W 2017 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 2017 r.

8682
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Tadeusz Kozek
 

Prezes Zarządu
Izabella Nowakowska

 
Członek Zarządu

Krzysztof 
Grochowski
Dyrektor Biura

Biuro Wsparcia Sektora 
Publicznego

Jacek  
Ostrowski
Dyrektor Biura

Biuro Zarządzania 
Projektami

Daniel 
Prędkopowicz
Zastępca Dyrektora
Biuro Zarządzania Projektami
Kierownik Działu Wsparcia 
Ekonomii Społecznej

Dział Wsparcia 
Ekonomii  
Społecznej

Agnieszka 
Luck 
Kierowniczka Działu

Dział  
Projektów
Edukacyjnych

Dorota Nowicka 
 
Kierownik działu,  
Pełnomocnik  
Zarządu ds. CSR

Marzena 
Gajewska 
 
Kierowniczka Działu 
Obsługi Finansowej

Dział 
Innowacji 
Społecznych

Aleksandra 
Strejmer
Kierowniczka Działu 
Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Dział Rozwoju 
Społeczeństwa  
Obywatelskiego  

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

Agnieszka  
Siekiera 
 
Kierowniczka Działu  
Projektów Równościowych

Dział Projektów 
Równościowych

Jolanta  
Kalinowska
Kierowniczka
Dział Współpracy  
z OWES

Dział Współpracy  
z OWES
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Fundacja w 2017 r.

Działalność Fundacji Fundusz Współpracy, a cele  
zrównoważonego rozwoju (SDGs)

Przez  ponad  28  lat swojej działalności  Fundacja  realizowała  szereg  programów  i  projektów, 
które  realnie  wpłynęły na  zmiany  społeczno-gospodarcze w  Polsce.  Zakres  tematyczny  tych  
inicjatyw  jest tak szeroki, że od 2017 r. przyjęto nową narrację, która porządkuje dotychczasową 
działalność  odwołując się do Agendy  na  Rzecz  Zrównoważonego  Rozwoju. Widzimy, 
że niektóre z naszych dotychczasowych działań wpisują się w Cele sformułowane przez ONZ, 
a jednocześnie chcemy dążyć do tego, by jak najwięcej z naszych przyszłych działań odpowiadało 
międzynarodowym zobowiązaniom. 

Czym są cele zrównoważonego rozwoju?

193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły w 2015 roku dokument „Przekształcamy 
nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Jest to bardzo ambitny program 
działań o zasięgu globalnym. Jego nadrzędną misją jest dążenie do wyeliminowania ubóstwa we 
wszystkich jego przejawach, jednocześnie realizując cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Agenda 2030 jest nawiązaniem i kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju realizowanych  
w  latach 2000-2015, jednak jej zakres jest jeszcze większy. Dokument ten jest ramowym planem 
prezentującym wizję rozwoju świata do 2030 r., pokazującym co należy zrobić, by pokonać 
najważniejsze wyzwania naszych czasów. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju  
(tzw. SDG’s – Sustainable Development Goals) i 169 zadań do zrealizowania.

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

www.un.org.pl 
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Fundacja przyjmuje, że począwszy od 2017 r. podejmując się nowych działań i projektów, będzie dążyła  
do jak najwierniejszego wpisywania się w realizację zadań sprecyzowanych przez Cele  
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W swoich założeniach cele zrównoważonego rozwoju powinny być i są realizowane na poziomie decyzji  
i rozwiązań krajowych i międzynarodowych. Jednak do ich rzeczywistego osiągnięcia – na poziomie każdej 
jednostki ludzkiej (a taka jest idea) potrzebne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów – uczestników 
procesu rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. Można powiedzieć więcej – świadomość  
i zaangażowanie tych podmiotów jest w całej idei kluczowe. 

Cele zrównoważonego rozwoju mogą być i są realizowane także za pomocą „zwykłych” działań i projektów 
mających na celu usuwanie barier, wyrównywanie szans, podnoszenie poziomu życia, rozwój ekonomii 
społecznej itd. I w taki właśnie sposób wpisuje się w nie działalność Fundacji Fundusz Współpracy.

7



Realizacja projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”  
w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).

Realizacja projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”  
w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).

Realizacja projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”  
w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES).

Realizacja projektu FIO – Mazowsze Lokalnie (4  edycja).

Realizacja projektu „Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto” współfinansowanego  
przez Miasto Stołeczne Warszawa przy współpracy z Fundacją Jeden Muranów.

Realizacja projektu Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa Projekt realizowany jest przez Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy. 

Prowadzenie platformy DobryRynek.pl, będącej autorskim projektem FFW, której celem jest łączenie 
odpowiedzialnych kupujących i sprzedających. 

Prowadzenie strony PrzestrzenInnowacji.pl – portalu poświęconego innowacjom społecznym. 

Realizacja zadań w ramach międzynarodowego projektu Social(i) Makers. 

Realizacja projektu Kapitał dla kształcenia zawodowego – Obligacje Społeczne w Edukacji. 

Realizacja partnerskiego projektu Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,  
we współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland  
(Lider Projektu) oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW).

Pilotażowy program finansowania edukacji realizowany dla Ministerstwa Rozwoju:  
Pożyczki na kształcenie – inwestujwrozwoj.pl.

Realizacja międzynarodowego, partnerskiego projektu „Become a trainer” – model kształcenia i wspierania kadry 
kierowniczej powyżej 45 roku życia. Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 
Gospodarczego „OIC Poland”, a wspierają go Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fondazione ISTUD z Włoch. 

Realizacja projektu Sukces we własnej firmie.

FFW

Programy, projekty i zadania w 2017 r.
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Konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
realizowało usługi potwierdzania kosztów kwalifikowanych oraz weryfikacji dokumentacji finansowej 
w ramach umowy z Narodowym Centrum Badańi Rozwoju (NCBR).

Przeprowadzenie 20 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej II 
(infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Przeprowadzenie 45 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej II 
(Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego).

Świadczenie usług audytorskich, finansowych oraz księgowych przez Konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o.o.

Działalność Partnerstwa na rzecz wsparcia osób młodych.

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

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

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.

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

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”.

FFW9
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W 2017 r. Fundacja i jej pracownicy angażowali 
się w następujące społeczne aktywności: 

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

Udział w akcji Szlachetna paczka   
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 
w formie cegiełek przygotowane przez siebie produkty spożywcze, takie jak ciasta, ciasteczka, 
obiady, czy przetwory. Cały dochód, z tej akcji oraz duża ilość darów rzeczowych zostały 
przekazane na przygotowanie świątecznej paczki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało nam 
się zebrać ponad 3000 zł. To wielki sukces pracowników FFW, którzy solidarnie zmobilizowali się 
aby pomóc wybranej rodzinie. 

Odpowiedzialny wybór podwykonawców    
Jak co roku pracownicy FFW spotykają się przy okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Świąt Bożego 
Narodzenia we własnym gronie, aby wspólnie spędzić́ czas. Podczas tych wydarzeń́, zgodnie 
z naszą tradycją wystąpił fundacyjny chór Fund&Grace. Jedzenie na te wydarzenia zamawiane było 
z uwzględnieniem aspektów niematerialnych, a wybór wykonawcy za każdym razem uwarunkowany 
jest jego zaangażowaniem społecznym. W roku 2017 dostawcą był Go Responsible Events  
& Catering – firma, która w swoich działaniach łączy podmioty ekonomii społecznej z biznesem. 

Jednak odpowiedzialność zakupowa nie dotyczy wyłącznie cateringu. Przy każdym zakupie, osoby 
odpowiedzialne zbierają oferty wykonawców, którzy są w stanie udokumentować swoje pozytywne 
społeczne oddziaływanie. Od lat Fundacja produkuje kartki świąteczne, gadżety reklamowe itp. 
korzystając z usług podmiotów społecznych.

Work-life balance, dzieci odwiedzają rodziców w pracy 
Jedną z ważniejszych wartości reprezentowanych przez Fundację jest zachowanie pozytywnej relacji 
w tzw. WORK-LIFE BALANCE. Każdy pracownik wie, że FFW jest miejscem przyjaznym dzieciom  
i w razie nagłej potrzeby może przyprowadzić́ swoje dziecko ze sobą do pracy. Co roku 
obchodziliśmy również Dzień́ Dziecka, w którego organizacją angażuje się większość́ pracowników. 
Na dzieci czeka wtedy wiele atrakcji m.in. malowanie twarzy i włosów farbami, kino, gra w piłkarzyki, 
tor przeszkód czy eksperymenty z zakresu fizyki i chemii. 
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Kluczowi partnerzy w 2017 r. 
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Sprawozdanie 
z działalności 
Fundacji  
w 2017 roku





Jednym z filarów działalności Fundacji jest realizacja 
zadań na rzecz wsparcia administracji i instytucji  
w zakresie programowoprojektowym, w tym  
we wdrażaniu programów UE.
W 2017 r. Fundacja Fundusz Współpracy w konsorcjum z Cofund Sp. z o.o. w realizowała 
umowy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju (NCBR) realizuje usługę polegającą na potwierdzaniu poniesionych kosztów kwalifikowanych we wnio-
skach o płatność oraz weryfikacji dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta / w miejscu realizacji projektu.

Usługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji po-
twierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnio-
skach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych w projek-
tach działania 1.1. POIR zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności.

Wsparcie 
sektora 
publicznego

Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach 
działania 1.1 Priorytetu POIR są głównie przedsiębior-
stwa realizujące projekty B+R. 

Zgodnie z zawartą umową konsorcjanci rozliczani są 
za pomocą systemu ryczałtowego (stawka za wyjazd 
kontrolny). Ponadto uproszczono system obiegu doku-

Działania Fundacji w ramach obszaru Wsparcie Sektora 
Publicznego wpisują się w szeroko rozumiany Cel 8. SDG’s. 
Realizując umowy dla partnerów, aktywnie współuczestniczymy 
w zwiększaniu efektywności inwestowanych w Polsce środków 
unijnych i pośrednio wspieramy wzrost gospodarczy oraz Należy 
stworzyć nowe możliwości pracy oraz zapewnić godziwe warunki 

mentów poprzez rezygnacje z przygotowywania raportu 
w wersji papierowej poprzez wykorzystanie certyfi-
kowanego podpisu elektronicznego do podpisywania 
raportów. Wszelkie procesy zostały zautomatyzowane 
przy wykorzystaniu Aplikacji internetowej, dzięki której 
usprawniono przekazywania raportów bezpośrednio do 
Opiekunów Finansowych w NCBR.

jej wykonywania dla całej ludności w wieku produkcyjnym.
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Wsparcie sektora publicznego

potwierdzenie kwalifikowalności wydatków zawartych we wnioskach o płatność;

wskazanie przez zespół weryfikujący wszelkiego rodzaju uchybień/nieprawidłowości w raportach;

weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych w siedzibie u Beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu;

weryfikacja zamówień udzielonych zgodnie z uPZP lub zasadą konkurencyjności ( w tym rozeznanie rynku).

28.07.2017 r. – podpisanie umowy pomiędzy NCBR a konsorcjum FFW i Cofund Sp. z o.o.

07.08.2017 r. – konsorcjum otrzymuje pierwsze zlecenie z NCBR

16.08.2017 r. – konsorcjum rozpoczyna pierwszy wyjazd kontrolny

01.09.2017 r. – spotkanie przedstawicieli konsorcjum z przedstawicielami NCBR w sprawie
funkcjonowania bazy on-line do wysyłania raportów z weryfikacji

22.12.2017 r. – realizacja ostatniego wyjazdu kontrolnego w 2017 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy to 30.09.2024 r. W 2017 r. zrealizowano
333 wyjazdy kontrolne z zakładanych w umowie 3 300 (po uwzględnieniu zamówienia
uzupełniającego), co stanowi 10,09 % całej umowy.

Cele projektu

Budżet projektu

Nazwa projektu

Usługa polegająca na przeprowadzeniu weryfikacji dokumen-
tacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wy-
kazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień 
udzielonych w projektach działania 1.1. POIR zgodnie z uPzp 
albo zasadą konkurencyjności.

Źródło finansowania

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-
Norweska Współpraca Badawcza

Czas trwania umowy 8.07.2017 r. – 30.09.2024 r.

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.:

Osoba do kontaktu
Michał Ludwiczak 
mludwiczak@cofund.org.pl

Adres strony www: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/
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Wsparcie sektora publicznego

W 2017 r. Fundacja Fundusz Współpracy  
osiągnęła następujące rezultaty:

W 2017 r. zweryfikowano 1 172 wnioski o płatności 
na kwotę wydatków kwalifikowanych  
376 245 122,08 PLN. 
Średnia wartość wydatków kwalifikowanych  
weryfikowanych przez konsorcjum we wnioskach  
o płatność wynosi 66,23% na co składa się iloraz:
Kwota wydatków kwalifikowanych 376 245 
122,08 / Wartość próby 249 176 044,78.

376,81 172

166

1006

mln 

Liczba zrealizowanych wyjazdów kontrolnych: 333 wyjazdy.

333

66,23

Liczba Beneficjentów u których weryfikowano dokumenty:  
272 / Liczba projektów: 282.

272
282

Ilość raportów ze wskazaniem potencjalnych 
wydatków niekwalifikowanych: 166

Ilość raportów bez wskazania potencjalnych wydatków  
niekwalifikowanych: 1006. Co stanowi 16,50%
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Podział weryfikacji na poszczególne województwa:
Liczba wszystkich 

wyjazdów kontrolnych
Liczba weryfikowanych
wniosków o płatności

Liczba ekspertów z którymi z którymi współpracuje 
konsorcjum: ponad 70> 70

Wsparcie sektora publicznego

Wyniki weryfikacji

Dolnośląskie

Lubelskie

Łódzkie

Mazowieckie

Kujawsko – pomorskie

Lubuskie

Małopolskie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

27
83

21
78

9
32

6
26

31
107

37
137

80
273 

4
17

22
93

8
25

16
53

30
111

2
4

9
29

29
95

2
9
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Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i Cofund 
Sp. z o.o. w ramach umowy z Ministerstwem
Rozwoju (MR) zrealizowało usługę polegającą  
na świadczeniu usług audytorskich, finansowych,  
oraz księgowych, polegających na badaniu 
sprawozdań finansowych z realizacji projektów oraz 
kontroli na miejscu wybranych projektów. W ramach 
usługi audytu konsorcjum sprawdzało 18 projektów 

na kwotę około 7 mln zł w ramach „Konkursu dotacji 
na działania informacyjne dotyczące Funduszy 
Europejskich (edycja 2016)” oraz 18 projektów  
na kwotę około 1,2 mln zł w ramach „Konkursu  
dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne 
dotyczące Funduszy Europejskich”. Ponadto 
zrealizowano 4 kontrole w siedzibie beneficjanta 
/w miejscu realizacji projektu.

Wsparcie sektora publicznego

Świadczenie usług audytorskich, finansowych  
oraz księgowych

potwierdzenie kwalifikowalności wydatków zawartych w sprawozdaniu;

 wskazanie przez zespół weryfikujący wszelkiego rodzaju uchybień/nieprawidłowości  
w protokole z kontroli wstępnej;

weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych przekazanych przez Beneficjenta  
do Ministerstwa Rozwoju;

przygotowanie certyfikatu potwierdzającego wydatki kwalifikowane w projekcie.

Projekt został zakończony 31.08.2017 r.

Sprawdzono 36 różnych projektów – do każdego z nich został przygotowany certyfikat. Ponadto
przeprowadzono 4 kontrole w tym m.in. w Warszawie i Szczecinie. Działania kontrolne przeprowadzone
były z kontrolerem posiadającym uprawnienia biegłego rewidenta.

Cele projektów

Budżet projektu

Nazwa projektu Świadczenie usług audytorskich, finansowych  
oraz księgowych

Źródło finansowania
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Całkowity budżet projektu 39 237,00 PLN 

Czas trwania umowy 29.11.2016 – 31.08.2017

Budżet  na 2017 r. 39 237,00 PLN 

Wydatkowanie w 2017 r. 39 237,00 PLN 

Osoba do kontaktu
Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl
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Wsparcie sektora publicznego

18

18

18 sprawozdań w ramach „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące 
Funduszy Europejskich (edycja 2016)”

18 sprawozdań w ramach „Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania  
informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”

4 kontrole w siedzibie beneficjanta / w miejscu realizacji projektu

4

Przeprowadzenie 20 kontroli trwałości projektów realizowanych  
w ramach PO RPW Osi priorytetowej II (infrastruktura  
społeczeństwa informacyjnego)

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i Cofund Sp. z o.o. w ramach umowy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrealizowało usługę polegającą na potwierdzaniu 20 kontroli
trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej II (infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego).

Beneficjentami podlegającymi kontroli w ramach działania w ramach PO RPW Osi priorytetowej  
II (Infrastruktura społeczeństw informacyjnego) są przedsiębiorstwa.

Cele projektu
Potwierdzenie zachowania trwałości projektu.

Projekt został zakończony 11.12.2017 r. Zrealizowano 100% umowy

Stan realizacji:
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Wsparcie sektora publicznego

Budżet projektu

Nazwa projektu
Przeprowadzenie 20 kontroli trwałości projektów
realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej II 
(infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)

Źródło finansowania Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Czas trwania umowy 22.03.2017 r. – 11.12.2017 r.

Osoba do kontaktu
Michał Ludwiczak

mludwiczak@cofund.org.pl
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Bardzo istotnym obszarem działalności Fundacji 
Fundusz Współpracy są projekty mające na celu 
aktywizację obywateli na wielu poziomach. Przez 
ponad 27 lat działalności FFW zrealizowała szereg 
programów wspierających inicjatywy, dzięki którym 
współpraca na linii administracja publiczna  
– przedstawiciele biznesu – organizacje pozarządowe  
– samorządy terytorialne była możliwa.

Fundacja Fundusz Współpracy wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez
angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacje 
projektów mobilizujących społeczności lokalne.
W 2017 r. w ramach obszaru Społeczeństwo obywatelskie Fundacja realizowała głównie 
działania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Społeczeństwo
obywatelskie

FIO-Mazowsze Lokalnie to projekt realizowany przez Fundacje Fundusz Współpracy w partnerstwie  
ze Stowarzyszeniem BORIS oraz Stowarzyszeniem Europa i My od 2014 roku. Jego celem jest wsparcie
działań społecznych mieszkańców Mazowsza. W ramach konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie
mikrodotację mogą uzyskać: grupy nieformalne i samopomocowe (złożone z co najmniej trzech osób
fizycznych) oraz młode organizacje pozarządowe, funkcjonujące nie dłużej niż 30 miesięcy przed
złożeniem wniosku.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– Mazowsze Lokalnie

Działania Fundacji wspierające rozwój 
Społeczeństwa obywatelskiego wpisują się  
w szeroko rozumiany  Cele 10 i 11 SDG’s. Z jednej 
strony wspierają zmniejszanie nierówności  
w procesach decyzyjnych w skali lokalnej, jak  
i krajowej. A z drugiej angażują i scalają lokalne 

społeczności, mobilizując je do aktywności na różnych polach.

23



Społeczeństwo obywatelskie

Projekty prowadzone jako 
inicjatywy angażujące lokalną 
społeczność na rzecz dobra 

wspólnego.

INICJATYWY ODDOLNE

Projekty nakierowane na rozwój 
własnej organizacji, zakup 

sprzętu, remont, opracowanie 
planu rozwoju.

ROZWÓJ ORGANIZACJI

Projekty wspierające działania 
i mechanizmy samopomocowe 

w zakresie przeciwdziałania 
społecznemu i zawodowemu 

wykluczeniu oraz  
wyrównania szans.

WSPARCIE GRUP  
SAMOPOMOCOWYCH

Celem Programu jest 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 była organizacja konkursów na 
mikrodotację o wartości do 5.000 złotych. W ramach 
FIO-Mazowsze Lokalnie w ciągu czterech edycji 
przekazanych zostało ponad 650 mikrodotacji 
o łącznej wartości prawie 3 mln złotych. Wsparcie 
finansowe mogło zostać wykorzystane w jednym 
z następujących obszarów:

Inicjatywy oddolne
Projekty angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego. Ich celem jest umożliwienie zaistnienia małym 
i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych lub realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

Rozwój organizacji
Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju. 
Celem tej ścieżki konkursowej jest wyłonienie młodych organizacji pozarządowych, które posiadają ciekawe 
pomysły na swój rozwój i potrzebują finansowego wsparcia na start.

Wsparcie grup samopomocowych
Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju. 
Celem tej ścieżki konkursowej jest wyłonienie młodych organizacji pozarządowych, które posiadają ciekawe 
pomysły na swój rozwój i potrzebują finansowego wsparcia na start.
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Społeczeństwo obywatelskie

Konkurs na mikrodotację był wsparty działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi skierowanymi do
społeczności lokalnych. Dzięki nim uzyskały one zdolność do lepszego funkcjonowania oraz poszerzyły
wiedzę dotyczącą aplikowania o środki na realizację własnych projektów.

27.02.17 – rozpoczęcie naboru wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych  
i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup 
nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.

07.03.17 – ogłoszenie wyników konkursu w ścieżce rozwój organizacji oraz wyników I etapu
konkursu w ścieżce inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych.

21.04.17-11.05.17 – II etap konkursu dla ścieżek inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych. 
W tym terminie odbywały się Lokalne Komisje Oceniające w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, 
Siedlcach, Płocku, Ostrołęce oraz Radomiu, podczas których uczestnicy konkursu prezentowali  
swoje projekty ekspertom.

15.05.17 – ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu w ścieżce inicjatywy oddolne i wsparcie
grup samopomocowych.

15.05-31.10.17 – termin realizacji projektów i kwalifikowalności wydatków we wszystkich
ścieżkach konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie.

26.05.17 – spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w Fundacji Fundusz Współpracy.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze zasady realizacji projektów FIO – ML, poruszono
takie kwestie jak na przykład promocja i rozliczanie działań.

06.07.17 – spotkanie Komitetu Sterującego programu FIO – Mazowsze Lokalnie. Dyskusja  
w gronie partnerów programu, Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie oraz ekspertów oceniających 
wnioski o ewolucji modelu regrantingu, mechanizmie regrantingu, funkcji ambasadora  
i tzw. „białych plamach”( miejscach, gdzie aktywność społeczna jest wciąż niska).

08-09.17 – wizyty monitorujące projekty FIO-Mazowsze Lokalnie. Pracownicy Fundacji Fundusz
Współpracy dokonali trzydziestu wizyt monitorujących projekty, udzielając jednocześnie
wsparcia realizatorom w wypadku pytań lub wątpliwości związanych z rozliczeniem działań.

11.12.17 – Detonator Społeczny – konferencja podsumowująca konkurs z udziałem
beneficjentów, partnerów, Ambasadorów oraz ekspertów. Podczas konferencji zaprezentowano wybrane 
projekty, ogłoszono wyniki konkursu „Opowiedz o swoim projekcie”, przeprowadzono turniej wiedzy  
o programie oraz zorganizowano dyskusję na tematy dotyczące działań społecznych.

Inicjatywy oddolne 
celem jest umożliwienie 

zaistnienia małym i nowym 
przedsięwzięciom  

we wspólnotach lokalnych  
lub realizacja wspólnych 

działań na rzecz mieszkańców.

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.

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).

25



Poprzez różnorodne działania wzmacniano pojedyncze inicjatywy oraz grupy w realizacji ich planów.
Wspierano także młode organizacje i budowano sieci współpracy, tak by służyły odpowiadaniu na
lokalne potrzeby.

W ramach 150 dofinansowanych projektów dokonano miedzy innymi następujących przedsięwzięć:

Społeczeństwo obywatelskie

Do konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie 2017 zgłoszono około 500 projektów. Dzięki udzielonym
dotacjom wsparto 150 działań:

95 projektów, które 
inicjowały współpracę 
mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego

Stworzono lub wyremontowano 13 placów zabaw.

48 projektów, 
przyczyniających 
się do rozwoju 
młodych organizacji 
pozarządowych

7 projektów, 
których celem było 
wsparcie grup 
samopomocowych.

50

130

759

95 48 7

W drugim ogłoszonym w ramach projektu konkursie 
złożonych zostało 759 wniosków o mikrodotacje.  
Dzięki udzielonym dotacjom wsparto 1180 działań 
– 130 projektów które inicjowały współpracę 
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, 50 projektów 
przyczyniających się do rozwoju instytucjonalnego 
młodych organizacji pozarządowych.

13
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Kompleksowe podejście do realizacji projektu FIO – Mazowsze Lokalnie polegało na obudowaniu
konkursu grantowego ważnymi mechanizmami lokalnego wsparcia i wymiany doświadczeń:

Społeczeństwo obywatelskie

9

1344

Powstało 9 klubów oraz kół zainteresowań.

Powstały 44 filmy.

Zaangażowano do działania 1344 wolontariuszy!

Zorganizowano 25 koncertów oraz 126 imprez otwartych 
(pikniki, dożynki, spotkania, debaty).

Opracowano 39 publikacji.

Stworzono 19 stron WWW.
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W ramach konkursu FIO – ML 2017 współpracowaliśmy 
z 26 Ambasadorami projektu. 24 Ambasadorów działała  
w gminach, gdzie w latach ubiegłych nie było projektów  
FIO – ML, dzięki czemu udało się dotrzeć z informacją  
o konkursie do nowych społeczności.

Zorganizowaliśmy 7 seminariów, w których wzięło udział  
ponad 200 osób. Seminaria były poświęcone takim tematom 
jak: planowanie projektów lokalnych, rozwój organizacji 
i grup, poszukiwanie źródeł finansowania, współpraca  
z młodzieżą i osobami starszymi.
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Czwarta edycja konkursu zakończyła się konferencją „Detonator Społeczny”, która odbyła się 11 grudnia  
2017 roku w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domu Innowacji Społecznych w Warszawie.

Przeprowadzono ponad 100 konsultacji specjalistycznych,  
z których skorzystały grupy realizujące projekty, młode organizacje 
oraz wnioskodawcy, którzy startowali w konkursie, ale nie otrzymali 
dofinansowania. Tematy konsultacji były dostosowane do 
indywidualnych potrzeb odbiorców i dotyczyły miedzy innymi:  
rozliczania projektów, poszukiwania środków na nowe działania, 
promocji organizacji, zarządzania i księgowości.100

W ramach dofinansowanych przez Fundację Fundusz 
Współpracy projektów w 2016 roku zaangażowano  
do działania 3094 wolontariuszy! 3094
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W podsumowaniu udział wzięło ponad 70 osób: realizatorzy dofinansowanych projektów, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalni liderzy. W trakcie spotkania ogłoszono wyniki 
i wręczono nagrody w ramach konkursu. „Opowiedz o swoim projekcie...” na najlepiej promowany projekt, 
fotoreportaż oraz film wideo.

Ostatnim punktem spotkania 
był turniej „FIO-LIADA, czyli 
kocham Cię Mazowsze Lokalnie”, 
w którym uczestnicy sprawdzili 
swoją wiedzę na temat konkursu 
FIO – ML. Zaangażowanie 
uczestników przerosło 
oczekiwania organizatorów.

Efekty dofinansowanych działań zaprezentowali realizatorzy projektów:

„Warsztaty Mamy i Taty” W ramach projektu rodzice prowadzili zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Małej Wsi. Na konferencji dzieci zaprezentowały jedną z rzeczy, której się nauczyły: taniec towarzyski.

„ALTANKA – LETNIE MIEJSCE SPOTKAŃ SENIORÓW” Realizatorzy tego projektu, mieszkańcy Cendrowic, 
wybudowali drewnianą altankę. Podczas konferencji pokazali nam prototyp altanki oraz opowiedzieli  
o swojej pięknej miejscowości.

„Dajmy sobie czas” Klub Mam w Żyrardowie zorganizował w ramach projektu pięć spotkań plenerowych 
dla mieszkańców miasta, m. in.: grę terenową, rodzinny turniej sportowy oraz zabawę w teatr.  
Na konferencji mieliśmy przyjemność obejrzeć fotorelację z tych wydarzeń..

29



02 Silna, szczęśliwa, świadoma – mama na warsztacie 

W ramach projektu zorganizowano 11 spotkań młodych mam z Legionowa i okolic. 
Każde spotkanie otwierała jedna z nich, opowiadając swoją historię. Zaproszone mamy 
opisywały swoją drogę zawodową oraz własne sposoby godzenia pracy z opieką nad 
dziećmi. Ta wymiana doświadczeń inspirowała i motywowała pozostałe uczestniczki. 
Poza tym na warsztatach pojawiali się specjaliści z różnych dziedzin: dietetyk, stylista, 
psycholog, doradca zawodowy, terapeuta. Na ostatnim, podsumowującym spotkaniu 

zorganizowano artystyczny happening z elementami arteterapii. Realizacja projektu pomogła uczestniczkom 
zwiększyć wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, poznać sposoby redukcji stresu, wyrażania emocji  
i wyznaczyć sobie cele związane z rozwojem zawodowym.

Realizator Instytut Spraw Głuchych

Dotacja 4984,00 PLN

Czas realizacji od 5.05.2017 do 31.10.2017

Miejsce realizacji  Warszawa

01 Łęgonicka riwiera

Mieszkańcy Łęgonic w ramach projektu „Łęgonicka riwiera” stworzyli plażę o powierzchni 
10 arów wzdłuż linii brzegowej Pilicy. Co więcej, utwardzili dojazd do rzeki, urządzili 
boisko do siatkówki plażowej, zamontowali ławki oraz kosze na śmieci. Skąd pomysł 
na taki projekt? Potrzebę zagospodarowania tego terenu zgłosili mieszkańcy wsi 
Łęgonice podczas zebrania sołeckiego. Wielu z nich zostało wolontariuszami, w projekt 
zaangażowały się także miejscowe instytucje.

Przykłady projektów zrealizowanych w 2017 roku  
w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie:

Realizator Przodownicy Łęgonic

Dotacja 4 400 PLN

Czas realizacji od 15.05.2017 do 31.10.2017

Miejsce realizacji Łęgonice
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03 Instytut Spraw Głuchych – aktywna organizacja, aktywni głusi 

W ramach projektu organizacja kupiła kamerę, statywy oraz zestaw oświetleniowy. Dzięki 
temu mogła stworzyć przenośne studio nagraniowe, które posłużyło do nagrywania 
komunikatów w polskim języku migowym. Co więcej stworzono filmową serię migowych 
opowieści o żartobliwej tematyce. Filmy zostały opublikowane na profilu społecznościowym 
Instytutu Spraw Głuchych, co przyczyniło się do wzrostu liczby osób obserwujących stronę 
oraz promocji organizacji i zwrócenia uwagi na problemy osób niesłyszących.

Realizator Instytut Spraw Głuchych

Dotacja 4984,00 PLN

Czas realizacji od 15.05.2017 do 31.10.2017

Miejsce realizacji Warszawa

Budżet projektu

Nazwa projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– Mazowsze Lokalnie”

Projekt finansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Całkowity budżet projektu 1 054 621,25 PLN

Czas trwania umowy 01.02.2017-31.12.2017

Budżet na rok 2017 r. 1 054 621,25 PLN; w tym 904 948,55 PLN – FFW

Wydatkowanie w 2017 r. 1 054 621,25 PLN; w tym 904 948,55 PLN – FFW

Osoba do kontaktu
Aleksandra Strejmer  strejmer@cofund.org.pl, kontakt@mazowszelokalnie.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.mazowszelokalnie.pl
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Upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego wśród seniorów w wieku 65+

Zachęcenie osób po 65 roku życia do wzięcia udziału w V edycji budżetu partycypacyjnego

zorganizowanie szeregu działań aktywizujących i edukacyjnych dotyczących budżetu partycypacyjnego

przygotowanie materiałów informacyjnych skierowanych do seniorów

przygotowanie mini-diagnozy potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Woli i Śródmieścia

przygotowanie zespołu wolontariuszy, którzy pomagać będą w działaniach promocyjnych,  

aktywizacyjnych i edukacyjnych

nawiązanie współpracy z organizacjami/ placówkami zrzeszającymi grupy seniorskie tj. stowarzyszenia, domy 
dziennego pobytu dla seniorów czy uniwersytety III wieku

Cele ogólne:

Cele szczegółowe (niezbędne do osiągnięcia celów ogólnych):

Społeczeństwo obywatelskie

Projekt „Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto” realizowany jest przy współpracy z Fundacją Jeden Muranów 
oraz współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Celem głównym projektu jest zachęcenie osób 
starszych z terenu dzielnicy Śródmieście i dzielnicy Wola do wzięcia udziału w budżecie partycypacyjnym.

Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto!

W ramach projektu Fundacja Fundusz Współpracy 
wraz z partnerem podjęła szereg działań mających na
celu rozpowszechnienie informacji o budżecie 
partycypacyjnym wśród osób 60+. Stworzono 
materiały informacyjne (plakaty i ulotki) skierowane 
do osób starszych mające na celu zachęcenie do 
uczestnictwa w projekcie. Wspomniane materiały 
udostępniano w miejscach, w których seniorzy 
przebywają  najczęściej, tj. w domach dziennego 
pobytu, przychodniach czy bibliotekach. Nawiązano 
także współpracę z ośrodkami zrzeszającymi 
seniorów, które pomagały promować budżet 
partycypacyjny. Pozyskano 25 wolontariuszy, 
którzy pomagali w działaniach promocyjnych. 

Przeprowadzono ankietę wśród grupy docelowej, 
której wyniki stały się podstawą do stworzenia 
pomysłów na projekty będące odpowiedzią 
na potrzeby seniorów. Dalsze działania 
przewidywały spotkania informacyjne, na których 
32 seniorzy zdobyli informacje na temat budżetu 
partycypacyjnego – czym jest i jak wziąć w nim udział.
Łącznie zorganizowano osiem takich spotkań. W 2017 
roku w ramach projektu odbyły się także spacery
badawcze śladami projektów z poprzednich edycji 
budżetu partycypacyjnego oraz warsztaty
komputerowe, na których seniorzy poznali portal do 
składania wniosków.
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SKORZYSTAJ Z BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY!

DOWIEDZ SIĘ, CZYM JEST BUDŻET PARTYCYPACYJNY 
– WEŹ UDZIAŁ W JEDNEJ Z NASZYCH AKTYWNOŚCI:

CZEKAMY NA TWOJE POMYSŁY!

SPOTKANIA  
INFORMACYJNE
Przeprowadzimy 8 spotkań dla 
60 osób, na których seniorzy 
dowiedzą się, czym jest budżet 
partycypacyjny i jak wziąć w nim 
udział.

PROJEKTY  
MIĘDZYPOKOLENIOWE
Zrealizujemy 2 mini projekty 
międzypokoleniowe.

WARSZTATY KOMPUTEROWE
Przeprowadzimy 8 warsztatów  
komputerowych, na których seniorzy  
poznają portal do składania projektów  
i głosowania. 

BADANIE POTRZEB SENIORÓW
Przeprowadzimy badanie, w którym  
spytamy seniorów, co by chcieli zmienić 
w swoim otoczeniu i poinformujemy  
ich o możliwościach, jakie daje budżet 
partycypacyjny.

WARSZTATY Z  TWORZENIA 
PROJEKTÓW
Przeprowadzimy 6 warsztatów  
dedykowanych osobom starszym,  
na których będziemy wspólnie  
tworzyć pomysły na projekty,  
w oparciu o wyniki badania potrzeb 
seniorów.

SPACERY
Zorganizujemy 4 spacery  
badawcze śladami projektów  
zrealizowanych na Woli  
i w Śródmieściu w ramach  
budżetu partycypacyjnego. 

www.budzetseniora.pl
kontakt@budzetseniora.pl

tel. 512 896 832
tel. 22 450 98 72

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa
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Stworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych (plakatów i ulotek) łatwych w odbiorze dla seniorów

Przeprowadzenie mini-diagnozy potrzeb seniorów

Spotkania informacyjne

Warsztaty komputerowe

Spacery badawcze

Cele szczegółowe (niezbędne do osiągnięcia celów ogólnych):

Projekt jest realizowany do 31 lipca 2018 r. Do końca 2017 roku osiągnięto zamierzone cele, tj.
stworzenie materiałów promocyjnych, przeprowadzenie badania potrzeb seniorów, zorganizowanie
spotkań informacyjnych, warsztatów komputerowych oraz spacerów badawczych. Planowane działania
na rok 2018 to m.in.: zorganizowanie warsztatów z tworzenia pomysłów, na których planujemy
wypracować razem z zebraną grupą seniorów pomysły na projekty do V edycji budżetu
partycypacyjnego.

Stan realizacji:
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Budżet projektu

Nazwa projektu Seniorze – działaj i zmieniaj swoje miasto!

Źródło finansowania Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowity budżet projektu 66 480,00 PLN

Czas trwania umowy 1.09.2017 – 31.07.2018 r.

Budżet na 2017 r. 29 880 PLN, w tym 17 940 PLN – FFW

Wydatkowanie w 2017 r. 29 857,18 PLN, w tym 17 270,97 PLN – FFW

Osoba do kontaktu
Aleksandra Strejmer  strejmer@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.budzetseniora.pl
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Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 
stanowienia prawa. 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych ma nabyć kompetencje w zakresie 
legislacji i procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
(FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy.

„Forum ekspertów” odbyło się w dniach 5–6 lutego 2018 r. i inaugurowało kolejne działania projektowe. 
W okresie od kwietnia 2018 r. do końca 2019 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych ze wsi i małych 
miast będą mieli możliwość wzięcia udziału w cyklu szkoleń, które dadzą im narzędzia do udziału w procesie 
stanowienia prawa.

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

W 2017 roku Fundacja rozpoczęła przygotowania  
do pierwszego działania w ramach projektu, tj. „Rola  
i udział wiejskich organizacji pozarządowych  
w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”. 
Celem tego działania było omówienie i wypracowanie 
głównych elementów programu szkoleniowego, 
zgodnie z którym przeszkolonych zostanie 
400 członków, pracowników i wolontariuszy 
wiejskich organizacji pozarządowych z całej 
Polski. Celem głównym projektu jest podnoszenie 

kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie
stanowienia prawa. Zakres podnoszenia kompetencji 
obejmie dziedziny prawa szczególnie istotne dla
organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym 
prawo gospodarcze, ekonomia z elementami
polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia 
przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

podniesienie kompetencji do udziału w procesie stanowienia prawa 400 przedstawicieli wiejskich

organizacji pozarządowych z całej Polski

zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie stanowienia prawa

zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich do uczestnictwa  

w procesie stanowienia prawa.

Celami szczegółowymi są:
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Budżet projektu

Nazwa projektu Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Źródło finansowania

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.

Całkowity budżet projektu 960 525,00 PLN; w tym budżet FFW 447 775 PLN

Czas trwania umowy 21.09.2017 – 31.08.2019 r.

Budżet na 2017 r. 0 PLN 

Wydatkowanie w 2017 r. 0 PLN

Osoba do kontaktu
Aleksandra Strejmer  strejmer@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.prawonawsi.pl

„W roku 2017 nie poniesiono kosztów ze względu na przesunięcie rozpoczęcia  
projektu na styczeń 2018 r.”
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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].

Obecnie Fundacja realizuje różne projekty, które można wpisać w ten obszar 
działalności. Są to projekty autorskie, finansowane z własnych środków, takie jak 
platforma DobryRynek.pl, która łączy odpowiedzialnych kupujących i sprzedających, 
którzy zostawiają „dobry ślad”. Platforma PrzestrzenInnowacji.pl – portal poświęcony 
innowacjom społecznym. Projekty współfinansowane jak międzynarodowy Socia(i)
Makers, czy Kapitał dla kształcenia zawodowego – Obligacje Społeczne  
w Edukacji. Osobną grupę tworzą projekty realizowane w ramach wieloletniego 
doświadczenia FFW we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, pod wspólną  
marką Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES): obecnie są  
to 3 bliźniacze projekty Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej w subregionach 
ostrołęckim, ciechanowskim i radomskim.

Innowacje
społeczne

Działania Fundacji w zakresie innowacji społecznych w największym stopniu 
wpisują się w Cele 1, 3, 8, 9, 10, 12 SDG’s. Z samej definicji ten obszar działalności 
FFW jest zorientowany na wsparcie zrównoważonego rozwoju, zmniejszanie 
nierówności społecznych, wspieranie odpowiedzialnej i zbalansowanej 
gospodarki, a także rozwój systemu edukacji czy świadomości ekologicznej.
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Innowacje społeczne

W listopadzie 2017 roku oficjalnie wystartowała platforma internetowa DobryRynek.pl (a także fanpage
na Facebooku). Dobry Rynek 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 Better. oraz z Akademią Leona Koźmińskiego. Na platformie 
zarejestrowali się już pierwsi dostawcy.

DobryRynek.pl
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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 i/lub środowisko 
naturalne. Obydwa cele: finansowe oraz pozafinansowe 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 weryfikowany za pomocą 
autorskiego narzędzia – Ankiety Dobrego Śladu. W jego opracowaniu brali udział eksperci ze świata biznesu i nauki. 
Dzięki wykorzystaniu Ankiety Dobrego Śladu 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 pozwala skupić takich Dostawców w jednym miejscu, 
ułatwiając Klientom dotarcie do nich i nawiązanie współpracy. Innowacje rozumiemy jako pozytywny wpływ  
i podnoszenie jakości życia poprzez oddziaływanie na konkretne społeczności oraz środowisko naturalne. Dlatego 
stworzyliśmy platformę, która łączy przedsiębiorstwa pozostawiające 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
Marta Jankowska  majankowska@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.DobryRynek.pl
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PrzestrzenInnowacji.pl

Przestrzeń innowacji to portal, który inspiruje do podejmowania działań z obszaru innowacji społecznych. 
W swoich zasobach gromadzi szerokie spektrum informacji na ich temat będąc jednocześnie kompendium 
wiedzy teoretycznej oraz bazą dobrych praktyk. Na portalu dostępne są (i wciąż aktualizowane) rozmaite 
publikacje dotyczące innowacji społecznych oraz wiele przykładów wdrożonych projektów z Polski i świata. 
Na stronie znajduje się również katalog działających w Polsce inkubatorów innowacji społecznych.

W Jury konkursu zgodzili się zasiąść: Sylwia Chutnik (pisarka, działaczka społeczna), Natalia Hatalska 
(analityczka trendów, blogerka), Joanna Nagadowska (Google Industry Manager Startups, Export & 
Entrepreneurship Development), Lidia Raś (dziennikarka, kierownik działu gazetaprawna.pl), Agata Stafiej-
Bartosik (dyrektor Ashoki w Polsce) oraz Członek Zarządu FFW Jacek Ostrowski. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone na początku nowego roku.

Pod egidą przestrzeni innowacji przeprowadzona została  
(w partnerstwie z Ashoka Polska) I edycja konkursu na opis 
innowacji społecznych „Podziel się innowacją – jak w nowy sposób 
rozwiązywać problemy społeczne”.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Jagiełło kjagiello@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.przestrzeninnowacji.pl
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Kapitał dla kształcenia  
zawodowego

„Kapitał dla kształcenia zawodowego” to innowacyjny projekt z obszaru edukacji zawodowej i rynku pracy, 
którego celem jest opracowanie i testowe wdrożenie modelu obligacji społecznych. Po raz pierwszy w Polsce 
obligacje społeczne zostaną zastosowane do zwiększenia stopnia dopasowania kompetencji absolwentów 
szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców. Model zakłada zaangażowanie kapitału inwestorów do 
sfinansowania działań adresowanych do uczniów szkół branżowych i techników, które niezależnie od systemu 
edukacji formalnej, w szybki i elastyczny sposób przygotują młodych ludzi do pracy w konkretnej branży lub 
zawodzie. W projektowanym modelu środki inwestora będą jedynie kredytować interwencję, zaś ostatecznie 
jej koszty pokryje Płatnik, np. przedsiębiorca poszukujący wykwalifikowanych pracowników. Mechanizm 
obligacji oparty jest na formule płatności za rezultaty, dzieląc ryzyko za ich osiągnięcie pomiędzy zaangażowane 
podmioty, co zwiększa efektywność wydatkowania środków.

Za opracowanie modelu obligacji odpowiedzialny jest Zespół Interdyscyplinarny, który tworzą Agnieszka 
Luck, Dorota Nowicka, Jacek Ostrowski, Michał Bargielski oraz Alexander Lubański. Od września do grudnia 
2017 r. w ramach projektu pracowały również 3 grupy robocze – podczas 12 spotkań eksperci podejmowali 
zagadnienia dot. przyczyn niedopasowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku 
pracy, innowacyjnych metod kształcenia w edukacji zawodowej oraz mechanizmu finansowania i aspektów 
formalno-prawnych planowanej interwencji.
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Nazwa projektu Kapitał dla kształcenia zawodowego

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Całkowity budżet projektu 4 388 043,50 PLN

Czas trwania umowy 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2021

Budżet na 2017 r. 384 054,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 189 490,73 PLN

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

Model obligacji zostanie testowo wdrożony podczas dwóch tur pilotażu, na które przeznaczono ponad 
2 miliony zł. Uruchomienie pierwszego pilotażu planowane jest na drugą połowę 2018 r.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Black Pearls VC SA.

zwiększenia stopnia dopasowania kompetencji absolwentów szkolnictwa zawodowego  
do potrzeb rynku pracy.

Powołanie 3 grup roboczych wspierających prace nad modelem obligacji społecznych. Eksperci z obszaru 
edukacji zawodowej, prawa oświatowego i finansów publicznych, rynku pracy oraz przedsiębiorcy pracowali 
w ramach „Grupy roboczej ds. kompetencji kształtowanych w szkolnictwie zawodowym” , „Grupy roboczej 
ds. kompetencji kształtowanych w szkolnictwie zawodowym” oraz „Grupy roboczej ds. aspektów prawnych 
regulujących system edukacji zawodowej w Polsce”. Łącznie odbyło się 12 spotkań 

Cykliczne spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Badania z interesariuszami obligacji społecznych (30 wywiadów z przedstawicielami JST,
uczniami szkół branżowych

Cele projektu

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.:

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie działań jest przewidziane na czerwiec 2021 r.

Budżet projektu
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Social (i) Makers - Growing  
a Transnational Smart Community of Social  
Innovators for the Inclusive Development  
of Central Europe

Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu 1: “Cooperating on innovation to make CENTRAL
EUROPE more competitive” programu Interreg Central Europe.

W projekt zaangażowanych jest 19 partnerów  
z 7 krajów – Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, 
Słowenii, Węgier i Włoch. Liderem projektu jest 
włoska organizacja Democenter Foundation 
(Innovation Centre).
Projekt ma na celu stworzenie w krajach Europy 
Środkowej środowiska sprzyjającego rozwijaniu
innowacji społecznych. Ma to zostać osiągnięte 
poprzez szeroko zakrojoną edukację wszystkich

potencjalnych interesariuszy innowacji społecznych  
– instytucji finansowych, przedsiębiorców,
decydentów i obywateli. W ramach projektu 
Social(i)Makers zostaną przygotowane narzędzia 
edukacyjne, techniczne  i doradcze w dziedzinie 
wdrażania innowacji społecznych oraz powstanie 
międzynarodowa społeczność innowatorów 
społecznych (Social(i)Makers) w Europie Środkowej, 
która w przyszłości będzie się rozrastać.

Cele projektu
zdiagnozowanie mocnych i słabych stron krajów Europy Środkowej w obszarze innowacji społecznych;

stworzenie i przetestowanie międzynarodowego programu edukacyjnego „Social (i) Makers
Launchpad”, a w jego ramach:

opracowanie 7-modułowego kursu „Social Innovation Design Academy” odbywającego
się stacjonarnie w każdym z 7 krajów partnerskich oraz w formie MOOCów

o przeprowadzenie pilotażowych projektów w ramach działań „Social Innovation
Skyrocket Lab” w formie hekatonów, world cafe, międzynarodowych konkursów.

wypracowanie puli narzędzi edukacyjnych, technicznych i doradczych w dziedzinie wdrażania
innowacji społecznych;

stworzenie platformy „On-line Social Innovation Skyrocket Platform”;

stworzenie międzynarodowej społeczności innowatorów (Social(i)Makers) w Europie Środkowej.
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Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.:

Coordination meeting w Modenie we Włoszech - pierwsze spotkanie partnerów projektu;

Technical meeting w Mariborze na Słowenii – wypracowanie wytycznych dot. tworzenia modułów 
szkoleniowych do Social Innovation Design Academy;

Udział w przeprowadzeniu międzynarodowego badania dotyczącego diagnozy środowiska innowacji 
społecznych w 7 krajach Europy Środkowej „Central Europe Social Innovation Needs”;

Opracowanie konspektów zawartości sylabusów trzech modułów kursu „Social Innovation Design 
Academy” – dotyczących polityk i strategii w obszarze innowacji społecznych, zaangażowania 
społecznego w projekty innowacji społecznych oraz kwestii zaangażowania i współpracy wszystkich 
potencjalnych interesariuszy takich projektów.

Innowacje społeczne

Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie działań jest przewidziane na lipiec 2020 r.

Stan realizacji:
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Nazwa projektu
Growing a Transnational Smart Community of 
Social Innovators for the Inclusive Development 
of Central Europe

Źródło finansowania
Priorytet 1: “Cooperating on innovation to make  
CENTRAL EUROPE more competitive” programu  
Interreg Central Europe.

Całkowity budżet projektu 3 653 957,57 EUR

Czas trwania umowy 1 sierpnia 2017 – 31 lipca 2020

Budżet na 2017 r. 14 072,00 EUR

Wydatkowanie w 2017 r. 12 505,00 EUR

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

Budżet projektu

Adres strony www:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html
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Innowacje społeczne

Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi Mazowiecki Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej nieprzerwanie od 2012 roku (wcześniej wspólnie z 
Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym, aktualnie samodzielnie). 27 lutego 
2017 ponownie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasz OWES 
uzyskał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia  
Ekonomii Społecznej (OWES)  

„Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej w subregionie…”  
ostrołęckim, ciechanowskim oraz radomskim

To lokalne jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjne w skali ogólnopolskiej trzy 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. Osobnym obszarem 
aktywności mOWES jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej m.in. przez dopasowane lokalnie szkolenia 
i zakładanie partnerstw na rzecz rozwoju regionu z uwzględnieniem priorytetów wsparcia grup zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najbardziej wymiernym efektem naszej pracy w 2017 roku jest utworzenie 
dzięki działaniom mOWES 90 nowych miejsc pracy oraz 4 partnerstw lokalnych. Projekty będą kontynuowane do 
30 kwietnia 2019 roku (subregion ostrołęcki i ciechanowski) oraz do końca 2019 roku (subregion radomski).

Przyznana akredytacja jest ukoronowaniem naszej 
wieloletniej działalności na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej, spółdzielczości i innowacji społecznych 
nie tylko na Mazowszu. Mazowiecki Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej począwszy od 2017 

roku stał się także OWES-em o największym zasięgu 
terytorialnym na Mazowszu. Do prowadzonych już 
poprzednio projektów wsparcia ekonomii społecznej 
w subregionie ostrołęckim i ciechanowskim, dołączył 
także równoległy projekt w subregionie radomskim. 

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;

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

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

Realizowane projekty obejmują 2 typy operacji: tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (planuje się stworzenie łącznie 180 nowych miejsc pracy) oraz 
świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej (m.in. zawiązania 20 partnerstw lokalnych) 
i dążą do osiągnięcia celów szczegółowych:

Główne działania i wydarzenia w 2017 r.

zorganizowano spotkania animacyjne i szkolenia w 35 gminach 
i powiatach województwa mazowieckiego,

zorganizowano 5 wizyt studyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw 
społecznych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych,

utworzono 90 nowych miejsc pracy (w subregionie 
ciechanowskim – 50, ostrołęckim – 30 oraz 10 w radomskim)  
oraz 4 partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (Czerwińsk nad Wisłą, Żuromin, Grudusk – subregion 
ciechanowski oraz Wąsewo – ostrołęcki), 90

5

4

35

49



40

we wszystkich trzech subregionach (tj. w Radomiu, Przasnyszu i Ciechanowie )prowadzono Centra 
Inkubacji i Rozwoju PES, w których odbywały się szkolenia, spotkania animacyjne i doradztwo; 

w mediach lokalnych ukazało się ponad 40 publikacji  
na temat działań mOWES;

Fundacja współpracowała z instytucjami otoczenia ekonomii społecznej na Mazowszu  
(Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 
Urzędem Marszałkowskim, powiatowymi urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej, JST  
oraz organizacjami pozarządowymi).

Inicjatywa Lunchu Obywatelskiego (2 spotkania) – zainaugurowanie cyklicznych spotkań sieciująco  
– szkoleniowych dla organizacji NGO w Radomiu w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń 
Koalicją Organizacji Pozarządowych w Radomiu (praca w sekcjach: rozwój III sektora, edukacja 
obywatelska, rozwój sieci kooperacji. 

Praca nad stworzeniem w Ostrołęce trwałego systemu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu na terenie miasta Ostrołęki (wspólnie z przedstawicielami MOPR, WUP, PUP,  
UM, PCK i Stowarzyszenia ARKADIA).

Innowacje społeczne

podmiotom ekonomii społecznej udzielono 2725,5 godzin 
doradztwa biznesowego,

2725,5
godzin

prelekcja „Wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” podczas konferencji:  
„Ekonomia społeczna i co dalej?”, wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie  
– Filia w Radomiu (27 października 2017, Radom);

Pracownicy Fundacji Fundusz Współpracy jako mOWES współorganizowali lub uczestniczyli  
w następujących wydarzeniach:

udział  w panelu dyskusyjnym na konferencji „Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu” (8 grudnia 2017, Glinojeck);

prelekcja: „Elementy polityki rozwoju na rzecz spójności i solidarności społecznej. Ekonomia 
społeczna – szanse i wyzwania”  na konferencji „Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Dylematy, 
wyzwania, perspektywy” (24 listopada 2017, Ciechanów);

Informacje dodatkowe:
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Wspierane przez mOWES przedsiębiorstwa 
społeczne uzyskują nagrody i wyróżnienia:

Targi Ekonomii Społecznej (6 czerwca 2017, Warszawa), 

Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Ostrołęce, 

Powiatowe Targi Pracy w Przasnyszu (30 września 2017), 

Goworowskie Targi Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej (4 czerwca 2017),

makroregionalne spotkanie  Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(25-26 października w Łodzi), 

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej (15-16 listopada Warszawa) 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (8-9 września),  

III Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną (6 czerwca 2017),  

posiedzenia Zespołu Roboczego Ds. Gospodarki, Pracy I Rozwoju Wojewódzkiej Rady  
Dialogu Społecznego,

spotkania Mazowieckiego Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej,

Udział z oferta mOWES podczas targów:

Udział inicjatywach wspierających rozwój ekonomii społecznej  
w Polsce i na Mazowszu:

wyróżnienie dla Przedsiębiorstwa Społecznego „Gospoda Jaskółeczka” w ramach konkursu  
na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku), 

certyfikaty Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej dla Spółdzielni Socjalnej Amelia z Ostrowi 
Mazowieckiej, Spółdzielni Socjalnej „Haven” z Władysławowa oraz Stowarzyszenia na Rzecz  
Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy

Udział w spotkaniach sieciujących OWES-ów,

Udzielenie wsparcia dotacyjnego w sumie 22 przedsiębiorstw 
społecznych (patrz tabela).  Poniżej sylwetki przykładowych  
przedsiębiorstw z poszczególnych regionów.

22
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01 Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina  

Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina została utworzona w lipcu 
2017 przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin (subregion ciechanowski) 
oraz Fundację „Leśne Zacisze” – Schronisko dla osób bezdomnych.  
Na mocy porozumienia spółdzielnia z jednej strony mogła odpowiedzieć 
na lokalne zapotrzebowanie na usługi, a z drugiej strony, zapewniła 
sobie na nie zbyt. Zajmuje się międzyinnymi dostarczaniem urzędowej 
korespondencji Urzędu Miasta Żuromin,  usługami w zakresie 

utrzymania czystości miasta i terenów zielonych, konserwacją i czyszczeniem nagrobków, wykonywaniem 
zakupów dla seniorów odśnieżaniem ulic i chodników, doręczania kwiatów, jednocześnie utrzymaniem 
czystości w schronisku. Zatrudnienie otrzymało tu 5 osób.

03 Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi 

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi prowadzi 
działalność w wielu obszarach na rzecz rozwoju gminy Długosiodło 
(subregion ostrołęcki). Dzięki temu zmienia się oblicze wsi i wzmacniana 
jest lokalna społeczność. Stowarzyszenie prowadzi m.in. przedszkole 
oraz zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem tradycji regionu: Przystanek 
Rękodzieło w Sieczycach, Wiejską Akademię Przedsiębiorczości, czy np. 
Uniwersytet Małego Geniusza. Zajmuje się także animacją (wieczory 
panieńskie czy kawalerskie), oferuje foto usługi. Dzięki dotacji uzyskanej 

z mOWES Stowarzyszenie wzmocniło swoją pozycję na lokalnym rynku i zapewniło sobie większą płynność 
finansową także poza sezonem na imprezy plenerowe.

02 Przedsiębiorstwo społeczne „Gospoda Jaskółeczka”

Przedsiębiorstwo społeczne „Gospoda Jaskółeczka” to jedno  
z pierwszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce (powstało już  
w 2007 roku). Początkowa działalność Stowarzyszenia „Wzajemna
Pomoc” (właściciel) była skierowana na warsztaty i turnusy
rehabilitacyjne dla osób po kryzysach psychicznych. Z czasem
postanowiono wyjść naprzeciw potrzebie posiadania pracy przez
podopiecznych. Dziś „Gospoda Jaskółeczka” cieszy się bardzo dobrą
marką w Radomiu, oferując m.in. pyszne pierogi, inne dania

obiadowe, catering, sale na imprezy rodzinne i okolicznościowe. Wsparcie mOWES jest przeznaczane na 
zagospodarowanie terenu ogrodu, dzięki czemu będzie możliwe organizowanie pikników, spotkań  
z ciekawymi ludźmi np. w ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych. Zostały zatrudnione  
także kolejne osoby niepełnosprawne.
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Stowarzyszenie prowadzi Centrum 
Aktywnego Seniora w Mławie.  
W restauracji Gary Babci Krysi seniorzy 
mogą zjeść dotowane obiady, działa także 
stanowisko szwalnicze.

Spółdzielnia zajmuje się szeroko 
rozumianą mechaniką samochodową 
w zakresie: naprawy samochodów,  
diagnostyki, wulkanizacji i serwisu 
klimatyzacji.

Flagową usługą „Haven” są kursy 
żeglarskie (patent żeglarza jachtowego). 
Spółdzielnia zajmuje się  edukacją  
i doradztwem (kursy opiekuna 
kolonijnego, kursy komputerowe, języka 
angielskiego itp.) – poza tym usługami 
budowlanymi i rękodziełem artystycznym.

Usługi gastronomiczne, dzierżawa sprzętu 
sportowego, kursy w ramach działalności 
turystyczno-sportowej (żeglarstwo).

Spółdzielnia świadczy usługi 
gastronomiczne i prowadzi naleśnikarnię 
Naleśnikowe Love.

Fundacja zajmuje się wspieraniem 
przedsiębiorczości, młodych talentów 
i start-upów. Obsługuje także maszyny 
vendingowe  z lokalnymi produktami.

Opieka nad średniowiecznym 
odtworzonym grodem w miejscowości 
Grudusk, obsługa imprez integracyjno- 
kulturalnych wraz z cateringiem;  
usługi porządkowe i ogrodnicze – to 
domena tej spółdzielni.

Świadczy usługi utrzymania czystości 
(sprząta biura, domy prywatne, 
mieszkania, hotele – także z terenu 
Warszawy).

Route 69 zajmuje się usługami 
remontowo-budowlanymi, 
wykończeniowymi, komunalnymi. Zajmuje 
się np. utrzymaniem terenów zielonych 
(koszenie trawników).

CIE

CIE

CIE

CIE

CIE

CIE

CIE

CIE

CIE

Mława

Ciechanów

Opinogóra 
Górna

Mława

Bońki

Płońsk

Grudusk

Czarnocinek

Mława

Stowarzyszenie na 
rzecz Wspierania 
Aktywności 
Seniorów AS

Auto-Kompleks  
Spółdzielnia 
Socjalna

„HAVEN” 
Spółdzielnia 
Socjalna

Spółdzielnia 
Socjalna 
„INKLUZYWNA”

Spółdzielnia 
Socjalna MONAGNI

Fundacja Pracy 
Narodów

Spółdzielnia 
Socjalna Grodzisko

Spółdzielnia 
Socjalna  
PERFECT-SOCJAL

Spółdzielnia 
Socjalna 
ROUTE69
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Spółdzielnia prowadzi świetlicę 
międzypokoleniową przy parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Mławie – zajmuje 
się m.in. usługami opiekuńczymi wobec 
seniorów oraz animacją i organizacją 
imprez okolicznościowych.

Usługi utrzymania czystości, usługi 
remontowo-budowlane, usługi  
ogrodnicze, dostarczanie korespondencji  
– to obszar działania tej spółdzielni.

Organizacja wypoczynku i rekreacji 
seniorów, wynajem sali szkoleniowej, 
prowadzenie szkoleń, część turystyczna, 
szycie  i haftowanie (m.in. strojów 
ludowych) – to domena Grupy AS.

Stowarzyszenie świadczy usługi 
gastronomiczne, usługi szkoleniowe, 
zajmuje się  edukacją, kulturą,  
rozrywką i sportem.

W ramach  Centrum Terapeutyczno-
Opiekuńczego „Amelia” w Ostrowi 
Mazowieckiej oferowane są 
usługi specjalistycznej terapii dla 
niepełnosprawnych  dzieci i dorosłych, 
rehabilitacja i  masaże. Funkcjonuje  
Sala zabaw dla dzieci “Amelia”.

Skupia specjalistów zaangażowanych  
w pomaganie osobom starszym 
i niepełnosprawnym (opieka w domach 
podopiecznych)  oraz świadczących usługi 
remontowo-budowlane.

Związek prowadzi bardzo rozległą 
działalność na rzecz regionu. W ramach 
wsparcia mOWES dotowano opiekę 
nad dziećmi, usługi szkoleniowe, 
edukację  (min. prowadzenie punktów 
przedszkolnych).

Stowarzyszenie prowadzi działalność 
w wielu obszarach na rzecz rozwoju 
gminy Długosiodło, m.in. przedszkole. 
Prowadzone są zajęcia dydaktyczne  
z uwzględnieniem tradycji regionu.

CIE

CIE

CIE

OST

OST

OST

OST

OST

Mława

Żuromin

Mława

Trynosy  
Osiedle

Ostrów 
Mazowiecka

Czerwin

Myszyniec

 

Długosiodło

RAZEM Spółdzielnia 
Socjalna

Spółdzielnia 
 Socjalna SZANSA

Grupa AS

Stowarzyszenie 
Przyszłość  
w Gminie Wąsewo

Spółdzielnia  
Socjalna Amelia

Spółdzielnia  
Socjalna PRACUŚ

Związek  
Stowarzyszeń  
Kurpsie Razem

Stowarzyszenie 
Tradycyjnie 
Nowoczesnych  
dla Wsi

Innowacje społeczne

Miejscowość Region

Liczba 
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pracy Obszar działalnościNazwa
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Spółdzielnia specjalizuje się w usługach 
utrzymania czystości, usługach 
remontowo-budowlanych, w reklamie  
i poligrafii oraz administracji i zarządzania 
budynkami i terenami osiedli.

Spółdzielnia prowadzi punkt 
gastronomiczny „Na Wspólnej”  
w Ostrołęce, gdzie serwowane są  
smaczne domowe posiłki. Realizowana 
jest także cateringowa obsługa szkół, 
przedszkoli i instytucji.

Prowadzenie sieci sklepów ze sprzętem 
rehabilitacyjnym i medycznym oraz 
wypożyczalni i serwisu sprzętu, wraz  
z dowozem – to specjalizacja  SS Validus.

To restauracja w Radomiu,  
w której pracują osoby 
po kryzysach psychicznych.

Spółdzielnia  świadczy usługi w zakresie 
pedagogiki cyrku, usługi animacyjne  
na imprezach okolicznościowych  
oraz pokrewne.

OST

OST

OST

RAD

RAD

Ostrołęka

Ostrołęka

Ostrołęka

Radom

Gąsawy 
Rządowe

Spółdzielnia 
 Socjalna 
„Samodzielność,  
Praca, Aktywność”

Spółdzielnia  
Socjalna  
Na Wspólnej

Spółdzielnia  
Socjalna VALIDUS

Przedsiębiorstwo 
Społeczne „Gospoda 
Jaskółeczka”

Spółdzielnia  
Socjalna  
Pierrot & Róża

Innowacje społeczne

Miejscowość Region

Liczba 
miejsc 
pracy Obszar działalności

Trzy równoległe projekty „Inkubacja i wsparcia ekonomii społecznej w subregionie…” ostrołęckim,
ciechanowskim oraz radomskim są aktualnie w trakcie realizacji. W roku 2018 w dalszym ciągu
wspierane będą przedsiębiorstwa społeczne, które tworzą nowe miejsca pracy dla osób 
oddalonych od rynku pracy. Prowadzone będą działania animacyjno – doradczo – szkoleniowe. 
W wielu powiatach tworzone i rozwijane będą lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, 
organizowane wizyty studyjne oraz różnego rodzaju konferencje, spotkania i seminaria. 
Funkcjonujące spółdzielnie socjalne,przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe 
mogą liczyć na wsparcie mOWES.

Stan realizacji:

Nazwa
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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 PLN

Czas trwania umowy 2.05.2016 – 30.04.2019

Budżet na 2017 r. 1 354 343,50 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 729 790,12 PLN

Nazwa projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej  
w subregionie ciechanowskim

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

Całkowity budżet projektu 2 675 855 PLN

Czas trwania umowy 2.05.2016 – 30.04.2019

Budżet na 2017 r. 1 354 343,50 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 1 056 268,49 PLN

Nazwa projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej  
w subregionie radomskim

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

Całkowity budżet projektu 3 124 504,00 PLN / EUR

Czas trwania umowy 1.01.2017 – 31.12.2019

Budżet na 2017 r. 1 130 691,50 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 348 374,94 PLN

Budżet projektu

Innowacje społeczne

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

Adres strony www:
www.mowes.pl
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Projekt Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest we współpracy  
z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu) oraz Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Forum Aktywności OWES

Głównymi adresatami projektu są przedstawiciele akredytowanych i ubiegających się o akredytację
OWES, przedstawiciele innych sieci o zbieżnych z OWES celach i działaniach (LGD, KSU, JST, ODR.),  
a także jednostki administracji publicznej (ROPS) i inne podmioty zgodnie z SZOOP.
Projekt ma charakter ogólnopolski i jest realizowany w okresie 01.04.2017 r. – 30.11.2019 r.
W ujęciu wskaźnikowym w wyniku realizacji projektu:

525 pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej objętych zostanie kompleksowym
wsparciem szkoleniowym w zakresie podnoszenia standardów usług

100 konsultantów regionalnych przygotowanych zostanie do świadczenia usług doradczych
w zakresie zamówień publicznych;

przedstawiciele OWES wezmą udział w 16 branżowych spotkaniach sieciujących (w podziale  
na grupy branżowe: (i) animatorów, (ii) doradców biznesowych pracowników monitorujących  
PES i PS koordynatorów regionalnych ds. zamówień publicznych, (iii) doradców kluczowych,  
(iv) kadry kierowniczej;

przedstawiciele OWES oraz inne podmioty o zbieżnych z OWES celach i działaniach będą

uczestnikami 3 spotkań sieciujących ogólnopolskich (250 osób/spotkanie);

powstanie sieć OWES obudowana narzędziami elektronicznymi – Platforma współpracy ogólnopolskiej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez działania
sieciujące oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Cele projektów

Cele szczegółowe

zbudowanie i uruchomienie sieci OWES obudowanej narzędziami elektronicznymi (Platforma
współpracy ogólnopolskiej),

zapewnienie koordynacji działań pomiędzy siecią akredytowanych OWES a innymi sieciami o zbieżnych
z sektorem ekonomii społecznej interesach czy działaniach z terenu całej Polski,

podniesienie kompetencji pracowników OWES w zakresie standardów usług oraz zamówień publicznych,

zwiększenie liczby profesjonalnych konsultantów do wspierania PES w zakresie ubiegania się  
o zamówienia publiczne w ramach OWES.
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W projekcie Forum Aktywnosci OWES Fundacja jest odpowiedzialna za realizację:

3 spotkań sieciujacych ogólnopolskich

16 spotkań sieciujacych branżowych

4 spotkania sieciujące branżowe dla przedstawicieli OWES: 

26-27 września 2017 – spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych (76 osób);  
11-12 października 2017 – spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej (44 osoby);  
8-9 listopada 2017 – spotkanie sieciujące dla animatorów (60 osób);
5-6 grudnia 2017 – spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych (46 osób)

Innowacje społeczne

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

28/29 czerwca 2017, Warszawa – Pierwsze spotkanie sieciujące ogólnopolskie, 
w ktorym uczestniczyło 211 osób. W wyniku I spotkania 43 OWES złożyły Deklaracja 
współpracy w ramach sieci akredytowanych OWES. W spotkaniu obok OWES  
uczestniczyły inne organizacje sieciujące jak: LGD, ROPS a także przedstawicie 
sektora NGO, decydentóworaz partnerów. Spotkanie miało charakter  
panelowo-warsztatowy.

211
43

Nazwa projektu Forum Aktywności OWES

Źródło finansowania Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Całkowity budżet projektu
9.359.938,50 PLN 
w tym udział Fundacji 2.075.980,50 PLN

Czas trwania umowy 10.05.2017 r. – 30.11.2019 r.

Budżet na 2017 r. 556.127,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 495.288,07 PLN

Osoba do kontaktu
Jolanta Kalinowska,  
sieciowanie@cofund.org.pl, tel 22 450 97 11

Adres strony www:
www.forum-owes.pl
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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, skierowany do średnich przedsiębiorstw, jest kontynuacją projektu zrealizowanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowanego do dużych przedsiębiorstw. Jest realizowany w partnerstwie 
przez Fundusz Współpracy, Konfederację Lewiatan, Fabrykę Dobrych Praktyk i Instytut Spraw Publicznych.

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

W ramach obu tych projektów wypracowane zostały konkretne narzędzia i materiały umożliwiające wdrożenie 
rozwiązań w dużych i średnich przedsiębiorstwach, gwarantujących równe traktowanie kobiet i mężczyzn  
w miejscu pracy i tworzących przyjazne środowisko pracy dla pracowników i pracownic. Grupą docelową 
jest 400 średnich firm, osoby pracujące oraz kadra zarządzającą wyższego / średniego szczebla i inne osoby 
mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie oraz szkolenia i rozwój pracowniczy

Z samej definicji ten obszar działalności 
FFW jest zorientowany na redukowanie 
nierówności społecznej, ekonomicznej,  
a także nierówności ze względu na płeć, 
wyznanie czy orientację seksualną.
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Równość szans

Cele projektu (ilość punktów w miarę potrzeby): 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

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

Szkolenia w zakresie równego traktowania, tworzenia przyjaznego miejsca pracy i zapobiegania negatywnym  
zjawiskom oraz prezentacja konkretnych narzędzi z zakresu równościowego zarządzania. strategicznego,  
gotowych do wdrożenia w firmie; celem szkolenia do wdrożenia obowiązków wynikających z Kodeksu pracy  
w zakresie równego traktowania, co pozwoli na zapobieganie takim zjawiskom jak: mobbing, molestowanie  
seksualne oraz dyskryminacja ze względu na płeć.
Wprowadzenie tych rozwiązań wzmocni także wizerunek firmy jako przyjaznej pracownikom.

e-learning przeznaczony dla zatrudniających, dla pracujących i dla związków zawodowych; kurs:

prezentuje konkretne korzyści wynikające z równościowego zarządzania, tworzenia przyjaznego
miejsca pracy i uwzględniania rzeczywistych potrzeb kobiet i mężczyzn związanych z miejscem pracy 
i/lub korzystaniem z oferowanych usług i produktów,

pokazuje jak istotna jest kwestia świadomości pewnych zachowań i mechanizmów, które pozwolą uniknąć 
wprowadzania stereotypowych rozwiązań i regulacji, na rzecz tych odpowiadających na rzeczywiste potrzeby 
pracowników i pracownic,

przekazuje informacje na temat uregulowań prawnych, wyjaśnienia i definicje oraz rozwiązania
i sposoby zapobiegania zjawiskom negatywnym jak m.in. mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, 
dyskryminacja ze względu na płeć,

proponuje praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania, regulacji prawnych i marketingowych,  
uwzględniające perspektywę równości szans kobiet i mężczyzn.

baza wiedzy, na którą składa się słownik, statystyki, czytelnia i sekcja „do pobrania”, gdzie znajdziesz
materiały i narzędzia do wdrażania równościowych rozwiązań w firmie.

Projekt jest w trakcie realizacji. Obecnie trwają warsztaty pilotażowe, testujące wypracowane
rozwiązania dla średnich firm. Od czerwca rozpoczną się seminaria w całej Polsce upowszechniające  
te rozwiązania. W połowie 2018 r. planowany jest konkurs dla średnich firm na najlepsze rozwiązania  
w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.

Stan realizacji:
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Uczenie się przez całe życie

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 2017 r. 490 440 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 376 980 PLN

Osoba do kontaktu
Agnieszka Siekiera 

siekiera@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.rownoscbiznesie.info





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, Sukces 
we własnej firmie. 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 i Erasmus Plus.

Uczenie się 
przez całe życie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowany jest osobom 
zamieszkałym lub uczącym się w województwie łódzkim , 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.

Sukces we własnej firmie

Projekty realizowane w ramach tego obszaru działalności 
Fundacji nakierowane są na rozwój szeroko rozumianego 
systemu edukacji, a także wspieranie indywidualnych form 
podnoszenia kwalifikacji.
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Uczenie się przez całe życie

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30 roku życia,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 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

Kontynuowano i zakończono konkurs biznesplanów;

67 uczestników i uczestniczek założyło własne firmy;

Podpisano 67 umów na udzielenie dotacji na założenie działalności gospodarczych;

Wypłacono 67 dotacji na łączną kwotę 1 475 520 zł;

Przeprowadzono procedurę wyboru doradców na prowadzenie doradztwa indywidualnego  
w ramach wsparcia pomostowego;

Rozpoczęto rozliczanie uczestników i uczestniczek z wydatkowanych środków z dotacji;

Rozpoczęto wizyty monitoringowe.

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

Stan realizacji
Projekt zakończy się w czerwcu 2018 r. Uczestnicy rozliczają się z przyznanego wsparcia pomostowego  
i uczestniczą w indywidualnych sesjach doradczych.
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Uczenie się przez całe życie

Budżet projektu

Nazwa projektu Sukces we własnej firmie

Całkowity budżet projektu 3 375 767,50 PLN

Czas trwania umowy 01.06.2016 - 30.06.2018

Budżet  na 2017 r. 2 644 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 2 643 184,07 PLN

Osoba do kontaktu
Izabela Kowalska  

ikowalska@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.swwf.pl
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Uczenie się przez całe życie

Become a trainer – model kształcenia  
i wspierania kadry kierowniczej  
powyżej 45 roku życia

Projekt jest działaniem partnerskim, którego liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Partnerami projektu są Fundacja „Fundusz
Współpracy” oraz Fondazione ISTUD z Włoch. Projekt realizowany jest w ramach PO WER Działanie 4.3
„Współpraca ponadnarodowa” .

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji menagerów po 45 roku życia bez zatrudniania oraz zatrudnionych  
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Cel szczegółowy wpisuje się w działanie 4.3. PO WER 
„Wdrożenie nowych rozwiązań w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie 
i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.” Założeniem 
projektu jest wypracowanie w oparciu o włoską metodę 3 produktów: programu „Become a trainer”,  
materiału metodycznego „Train the trainer”, narzędzia do samooceny kompetencji trenerskich / mentorskich 
menagerów 45+ oraz przygotowanie rekomendacji dla instytucji, które wdrożą i będą stosować  
wypracowane rozwiązania.

Cele projektu
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Uczenie się przez całe życie

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

Projekt zakończy się w lipcu 2018 r. Trwają pracę nad przygotowaniem ostatecznej wersji programu 
„Become a Trainer”, materiału merytorycznego „Train the trainer”, narzędzia do samoocenykompetencji 
trenerskich/mentorskich oraz rekomendacji dla instytucji , które wdrożą i będą stosować  
wypracowane rozwiązania.

Budżet projektu

Nazwa projektu
„Become a trainer – model kształcenia  
i wspierania kadry kierowniczej powyżej  
45 roku życia”

Całkowity budżet projektu 56 852,00 PLN 

Czas trwania umowy 01.08.2017 - 31.07.2018

BBudżet (FFW) na 2017 r. 4 500,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 4 406,00 PLN

Osoba do kontaktu
Agnieszka Luck  

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

Pożyczki na kształcenie  
- inwestujwrozwoj.pl

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. 
Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje 
umiejętności i kompetencje.

Najważniejsze informacje  
o programie:

Podsumowanie pierwszego etapu projektu „Pożyczki na kształcenie” 
 - pilotażowej formy finansowania kształcenia osób dorosłych.

I nabór: 18.09 - 24.11.2017 r.

Budżet na pożyczki (I nabór): 7,5 mln zł

Maksymalna pożyczka: do 100 tys. zł

Minimalna pożyczka: 600 zł

Okres spłaty: od 12 do 36 miesięcy

Możliwość umorzenia 20% lub 25% pożyczki 

Nowy nabór rusza 1.02.2018 r. 

1674
złożono

wnioski

13 mln
wnioskowano  

w sumie o

złotych
1064

przyznano

pożyczki

7,2 tys.
średnia 

wartość pożyczki

złotych

7 mln

do końca 
stycznia br
wypłacono

ponad

złotych

100 tys.
najwyższa 

wnioskowana kwota

- kurs pilotażu

Struktura przyznanych pożyczek:

15%
osoby  

niepracujące

38%
kursy 

informatyczne

i programowania

8%
kursy 

językowe

40%
studia 

podyplomowe 

52%
48%

500

wnioski 
złożono  

w

gminach

235
złożono

na Mazowszu

najwięcej  
wniosków

Celem projektu jest przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej na studia 
podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe  
i zagraniczne podmioty.

Cele projektu
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Uczenie się przez całe życie

Przygotowano stronę internetową www.inwestujwrozwoj.pl;

Przygotowano system internetowego wnioskowania o pożyczkę;

Ogłoszono I-szy nabór wniosków o pożyczkę;

Weryfikowano wnioski o pożyczkę pod kątem formalnym;

Obsługiwano infolinię.

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

Budżet projektu

Osoba do kontaktu
Agnieszka Luck  

aluck@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.inwestujwrozwoj.pl

Nazwa projektu Pożyczki na kształcenie

Całkowity budżet projektu
22 000 000,00 PLN (w tym 20 mln. zł  
na same pożyczki)

Czas trwania umowy 01.06.2017 - 31.05.2020

Budżet (FFW) na 2017 r. 166 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 165 850,00 PLN
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Uczenie się przez całe życie

Szkoła Zawodowa 
Najwyższej Jakości

Jakość kształcenia zawodowego jest od kilku lat czołowym wyzwaniem i priorytetem w europejskiej i polskiej 
polityce edukacyjnej. Na poziomie unijnym utworzono kilka inicjatyw służących ustanawianiu i promowaniu 
standardów jakości, m. in. CQAF, EQARF, EQAVET. W Polsce powstały Standardy Jakości Kształcenia 
Zawodowego jako dokument wspierający dyrektorów szkół i nauczycieli w zadaniach związanych 
z zapewnianiem jakości. Do tej pory nie było jednak opracowań pokazujących, co tak naprawdę szkoły 
zawodowe robią w kwestii podwyższania jakości swojej pracy. Tę lukę postanowiła wypełnić Fundacja 
Fundusz Współpracy, która w 2016 r., w ramach projektu Erasmus Plus „Europejskie 60 rozwiązania  
w zapewnianiu jakości” razem z Mazowieckim Kuratorium Oświaty zorganizowała ogólnopolski konkurs 
dla szkół zawodowych „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród szkół dlatego w 2017 r. Fundacja Fundusz Współpracy postanowiła kontynuować tę ciekawą 
inicjatywę i ogłosić kolejną edycję konkursu. Udało się pozyskać do współpracy przy konkursie Ośrodek 
Rozwoju Edukacji oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
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Uczenie się przez całe życie

Głównym celem konkursu jest zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania 
jakości w szkołach zawodowych.

Cele projektu

ogłoszono konkurs;

udział wraz z współorganizatorami konkursu w procedurze oceny nadesłanych wniosków;

udział w pracach Komisji Oceny Wniosków i wybór finalistów oraz laureatów konkursu;

zorganizowano i prowadzono Galę Konkursu – wręczenie nagród za najlepsze praktyki.

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.

Stan realizacji
Konkurs jest autorskim wydarzeniem cyklicznym, organizowanym i finansowanym przez Fundację
Fundusz Współpracy w następnych latach Fundacja planuje kolejne edycje.

Osoba do kontaktu
Anna Jankowska  

ajankowska@cofund.org.pl

Adres strony www:
www.najlepszazawodowa.pl
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Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych

Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych jest prowadzone w ramach utrzymania trwałości rezultatu 
projektu „Rekomendacje dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych  
w województwie mazowieckim”.

Utrzymanie trwałości efektów wypracowanych w ramach „Partnerstwa na rzecz wsparcia młodych” zawartego 
15.09.2016 r. oraz inne działania na rzecz wsparcia osób młodych na mazowieckim rynku pracy.

Cele projektu

Uczenie się przez całe życie

przygotowano Suplement do Rekomendacji ze skwantyfikowanymi wskaźnikami;

prowadzono działania na rzecz pozyskiwania nowych członków Partnerstwa;

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.
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Uczenie się przez całe życie

Stan realizacji
Partnerstwo będzie nadal utrzymywane. Kontynuowane będą działania podjęte w roku 2017.

poszukiwano źródeł finansowania Partnerstwa;

prowadzono podstronę Rekomendacji;
 
promowano rekomendacje np. na konferencji „ Kształcenie zawodowe a rynek pracy” 
zorganizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty;

zatwierdzono nowy kształt porozumienia partnerskiego oraz regulaminu partnerstwa;

r––eprezentowano Partnerstwo na ogólnopolskiej konferencji pt. „Aktywizacja osób młodych 
oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”.

Osoba do kontaktu
Anna Jankowska  

ajankowska@cofund.org.pl

Adres strony www:
https://cofund.org.pl/projekty/rekomendacje-dla-irp
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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 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 Międzynarodowej
Obsługa 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 2017 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 2017 r. trwały prace nad 
przygotowaniem i przekazaniem do archiwum dokumentacji kolejnych rozliczonych projektów. 

Osoba do kontaktu
Bogda Kisiel  Kierowniczka Działu Programów Pomocowych CPF 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 2017 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  
37.707,25 PLN. Całkowicie spłacono 11 umów kredytowych. Przygotowano i przekazano do archiwum  
bądź do zniszczenia 800 jednostek archiwizacyjnych. Terminowo realizowano również obowiązki
sprawozdawcze. Przygotowano i przekazano 9 raportów (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych  
i rocznych) do: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, współpracujących banków oraz księgowości FFW.

Osoba do kontaktu
Marzena Lisiecka-Pożoga

Dział Projektów Rozwojowych, mlisiecka@cofund.org.pl

78



Budżet projektu

Nazwa projektu Umowa z MSZ

Źródło finansowania Środki CPF Sektorowe na podstawie decyzji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Całkowity budżet projektu 641 400,00 PLN

Czas trwania umowy 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017

Budżet na 2017 r. 641 400,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 640 684,83 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.

Przedmiotowe zadania i ich finanse stanowią jeden z trzech elementów Umowy pomiędzy Fundacją,  
a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Osoba do kontaktu
Izabella Nowakowska

Członek Zarządu, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, 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).

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, a 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.

Współpraca policyjna państw  
Partnerstwa Wschodniego

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:

Cel projektu

Opis projektu

Projekty realizowane w ramach tego obszaru działalności 
Fundacji skupiają się na realizacji międzynarodowych 
projektów, których podstawowym założeniem jest wymiana
doświadczeń i wiedzy, w wybranych obszarach tematycznych.
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Współpraca międzynarodowa

Główne działania i wydarzenia  w projekcie w 2017 r.:
      Zespół Kluczowych Ekspertów, umiejscowionych w strukturach Fundacji koordynował działania 
konsorcjum przy realizacji Komponentu I i II projektu.

      W dniu 6 lipca 2017 r., w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitet Sterującego projektu. W posiedzeniu 
wzieli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego  
oraz przedstawiciele partnerów konsorcjum.

      W 2017 roku zostały przeprowadzone łacznie 33 działania szkoleniowe (misje ekspertów w 5 krajach Partnerstwa 
Wschodniego oraz wizyty studyjne przezdstawicieli państw Partnerstwa Wschodniego w krajach UE).

      W ramach Komponentu I zostało przeprowadzonych 19 działań: Armenia – 5, Azerbejdżan – 2,  
Gruzja – 4, Mołdawia – 4 oraz Ukraina – 9.

      W ramach Komponentu II zostało przeprowadzonych 14 działań.

      Fundacja przygotowała 2 półroczne raporty merytoryczne i finansowe: raport nr 6 za okres od 1.10.2016 r. 
do 31.03.2017 r. oraz raport nr 7 za okres od 1.04.2017 r. do 30.09.2017 r. Oba raporty zostały  
zaakceptowane przez Komisję Europejską.

      Aneks do kontraktu z Komisją Europejską, przedłużający realizację projektu do 30 czerwca 2018r.,  
został podpisany w dniu 21 grudnia 2017 r.

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 – 30.06.2018

Budżet na 2017 r. 1 400 000 EUR/ 6 048 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2017 r. 1 094 492 EUR/ 4 565 015,75 PLN*

Osoba do kontaktu

Elżbieta Potrzebowska    epotrzebowska@cofund.org.pl

Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2018 r.

Stan realizacji

Kontrakt z Komisją Europejską przewiduje cykl działań realizowanych w ramach komponentów I i II.  
W ramach komponentu I realizowane są takie działania jak: 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.

* średni kurs wymiany walut NBP z dnia 29 grudnia 2017 r.
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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

       współpracowało z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie organizowania misji 
ekspertów krótkoterminowych,

      rozliczało koszty pobytu Doradcy Długoterminowego (RTA) w Kijowie,

      podpisywało kontrakty i realizowało płatności na rzecz asystenta i tłumacza Doradcy Długoterminowego,

      współpracowało z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Kijowie w zakresie uzgodnień dotyczących 
zmian w umowie bliźniaczej oraz rozliczenia umowy bliźniaczej: przygotowywało kwartalne raporty 
finansowe wraz z niezbędną dokumentacją finansową,

      współpracowało z litewskim partnerem przy rozliczeniach finansowych,

      wprowadzało modyfikacje do budżetu umowy bliźniaczej w oparciu o side lettery i aneksy.

       Realizacja działań zaplanowanych w umowie bliźniaczej zakończyła się 26.12.2015.

   W roku 2017 Biuro Współpracy Międzynarodowej realizowało działania związane z zamknięciem  
umowy bliźniaczej a w szczególności uzgadniało ostateczne wersje raportów finansowych:  
kwartalnych i końcowego.

  Końcowy raport merytoryczny z realizacji umowy bliźniaczej został zaakceptowany 13 stycznia 2017 roku.

   Końcowy raport finansowy został zaakceptowany 8 czerwca 2017 roku. Koszty projektu  
wyniosły 892 581,47 EUR.

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

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

Cel projektu

Główne działania i wydarzenia w projekcie w 2017 r.:
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Stan realizacji
Wszelkie działania w projekcie zostały zakończone.

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, Spraw Morskich 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 2017 r. n/d

Wydatkowanie w 2017 r. n/d

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska     

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

kbidwell@cofund.org.pl

W ramach przedmiotowego zadania Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji realizowało  
zadania 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.

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

       współpracowało z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie organizowania misji 
ekspertów krótkoterminowych,

       rozliczało koszty pobytu Doradcy Długoterminowego (RTA) w Kijowie,

       podpisywało kontrakty i realizowało płatności na rzecz asystenta i tłumacza Doradcy Długoterminowego,

       współpracowało z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej Kijowie zakresie uzgodnień dotyczących 
zmian w umowie bliźniaczej oraz rozliczenia umowy bliźniaczej: przygotowywało kwartalne raporty 
finansowe wraz z niezbędną dokumentacją finansową,

       współpracowało z litewskim i niemieckim partnerem przy rozliczeniach finansowych,

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

Podniesie ukraińskich standardów 
bezpieczeństwa transportu drogowego 
zgodnie z dyrektywami Unii  Europejskiej.

Cel projektu
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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 2017 r. 1 793 487 PLN/430 000 EUR*

Wydatkowanie w 2017 r. 1 735 436,82 PLN/416 082 EUR*

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska   

kbidwell@cofund.org.pl

* średni kurs wymiany NBP z nia 29 grudnia 2017r.

Współpraca międzynarodowa

Główne działania i wydarzenia  w projekcie w 2017 r.

Projekt został zakończony.

Stan realizacji

       Doradca Długoterminowy (RTA) zakończył pracę na Ukrainie 16 stycznia 2017 r.,

       Końcowy raport merytoryczny został zaakceptowany przez delegację Unii Europejskiej 3 marca 2017 r.

       Końcowy raport finansowy został zaakceptowany w czerwcu 2017 r. Ostateczne koszty realizacji umowy 
bliźniaczej wyniosły 1 451 732,57 EUR.
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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 zdolności albańskich instytucji 
do 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.

       Realizacja działań zaplanowanych w umowie bliźniaczej zakończyła się 26.12.2015.

   W roku 2017 Biuro Współpracy Międzynarodowej realizowało działania związane z zamknięciem  
umowy bliźniaczej, a w szczególności uzgadniało ostateczne wersje raportów finansowych:  
kwartalnych i końcowego.

  Końcowy raport merytoryczny z realizacji umowy bliźniaczej został zaakceptowany 13 stycznia 2017 roku.

   Końcowy raport finansowy został zaakceptowany 8 czerwca 2017 roku. Koszty projektu  
wyniosły 892 581,47 EUR.
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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 Pomocy UE dla Ukrainy w ramach ENPI

Całkowity budżet projektu 2,00 mln EUR

Czas trwania umowy 17.02.2016  do 16.02.2018

Budżet na 2017 r. 3 128 175 PLN/750 000 EUR*

Wydatkowanie w 2017 r. 2 997 752,07 PLN/ 718 730 EUR *

Realizacja wszystkich działań w ramach w ramach umowy bliźniaczej będzie kontynuowana w 2018 r.

Stan realizacji

Osoba do kontaktu
Krystyna Bidwell-Porębska 

kbidwell@cofund.org.pl

*średni kurs wymiany walut NBP z dnia 29 grudnia 2017 r.

Główne działania i wydarzenia  w projekcie w 2017 r.

       Doradca Długoterminowy (RTA) kontynuował misję w Albanii.

        Odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Sterującego:15-17 marca 2017 r., 12-14 czerwca 2017 r., 
10-12 września 2017 r. roaz 11-13 grudnia 2017 r.,

       Obyło się 24 misji ekspertów krótkoterminowych w Albanii,

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

        Przygotowano jedną zmianę do umowy bliźniaczej (side letters) oraz cztery kwartalne zmiany 
budżetu modyfikujące pierwotne zapisy umowy bliźniaczej (operative side letters),

       Przygotowano 4 merytoryczne i finansowe raporty kwartalne dotyczące realizacji  
umowy bliźniaczej.
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Sprawozdanie
finansowe 
z działalności 
Fundacji  
w 2017 roku



Wyszczególnienie 2017 2016

A Przychody z działalności statutowej 13 682 046 zł 30 449 632 zł

B Koszty realizacji zadań statutowych 14 951 046 zł 15 510 287 zł

C Wynik finansowy na działalności statutowej
(A-B) -1 268 999 zł 14 939 345 zł

D Przychody z działalności gospodarczej 1 842 557 zł 0 zł

E Koszty działalności gospodarczej 1 352 189 zł 0 zł

F Zysk (strata) na działalności gospodarczej 490 368 zł 0 zł

G Koszty administracyjne: 1 805 303 zł 1 998 764 zł

H Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(G+F-G) -2 583 935 zł 12 940 581 zł

I Pozostałe przychody operacyjne 496 633 zł 542 428 zł

J Pozostałe koszty operacyjne 6 438 604 zł 5 411 485 zł

K Przychody finansowe 183 564 zł 436 413 zł

L Koszty finansowe 414 414 zł 917 zł

Ł Zysk (strata) brutto (H+I+J+K-L) -8 756 755 zł 8 507 020 zł

M Podatek dochodowy 116 629 zł 69 155 zł

N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty) 0 zł 0 zł

O Zysk (strata) netto (I-J-K) -8 873 383 zł 8 437 865 zł

Rachunek Zysków i Strat w złotych

FFW

Na wynik finansowy Fundacji w roku 2017 wpływ miały między innymi dwa zdarzenia: 1. zmiana przez FFW sposobu 
księgowania przychodów i polityki rachunkowości w roku 2016 oraz 2. znaczące wypłaty ze środków CPF na zlecenie 
dysponenta tych środków – Ministra Spraw Zagranicznych (prawie 7 mln zł), które ujmowane są wyłącznie w koszty, 
a także znaczące ujemne różnice kursowe wynikające z dużego zakresu realizowanych projektów międzynarodowych.
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Bilans w złotych

FFW

BILANS

AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016

A AKTYWA TRWAŁE 8 782 678 zł 8 765 967 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 393 658 zł 213 470 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 957 283 zł 8 449 758 zł

III. Należności długoterminowe 311 731 zł 1 000 zł

IV. Inwestycje długoterminowe 101 739 zł 101 739 zł

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 266 zł 0 zł

B AKTYWA OBROTOWE 16 718 801 zł 25 575 087 zł

I. Zapasy 0 zł 0 zł

II. Należności krótkoterminowe 4 427 093 zł 2 805 801 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 241 969 zł 22 729 851 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 738 zł 39 434 zł

C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ  
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0 zł 0 zł

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0 zł 0 zł

AKTYWA RAZEM 25 501 479 zł   34 318 062 zł
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FFW

Wydrukowano na papierze ekologicznym

BILANS

PASYWA 31.12.2017 31.12.2017

A KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) 24 866 262 zł 33 605 286 zł

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 33 237 622 zł 24 665 396 zł

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 2 024 zł 2 024 zł

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 zł 0 zł

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 zł 0 zł

VI. Zysk (strata) netto -8 873 383 zł 8 437 865 zł

VII. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego 0 zł 0 zł

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 712 776,40 712 776,40

I. Rezerwy na zobowiązania 278 574,07 278 574,07

II. Zobowiązania długoterminowe 278 278

III. Zobowiązania krótkoterminowe 278 278

IV. Rozliczenia międzyokresowe 278 278

PASYWA RAZEM: 25 501 479 zł 34 318 062 zł
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