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Rok 2014 obfitował w wydarzenia wynikające z przyjętych 
w poprzednich latach kierunkach rozwoju Fundacji. 
Kluczowymi obszarami działalności pozostały: wsparcie  
sektora publicznego, społeczeństwo obywatelskie, równość 
szans, innowacje społeczne, uczenie się przez całe życie, 
przedsiębiorczość, fundusze partnerskie oraz współpraca 
międzynarodowa. Nowym, dopiero rozwijanym obszarem 
jest CSR, gdzie Fundacja bazując na bogatym doświadczeniu 
w innowacjach społecznych buduje partnerstwa, które 
w przyszłości zaowocują wspólnymi przedsięwzięciami.
 
Niezmiennie od 4 lat, najdynamiczniej rozwijającym się 
obszarem jest wsparcie administracji publicznej, głównie 
usługami kontrolno-audytorskimi. W ubiegłym roku 
postawiliśmy na podniesienie standardów naszej działalno-
ści, które zostało odzwierciedlone w opracowanym kodeksie 
oraz standardach postępowania. Mając na względzie 
komfort i jakość pracy naszego Zespołu, przeprowadziliśmy 
audyty bezpieczeństwa baz danych oraz wprowadziliśmy 
rozbudowane deklaracje poufności i bezstronności. 
Dokonaliśmy również po raz pierwszy kompleksowej oceny 
270 stopni pracowników, co pozwoli na jeszcze lepsze wyko-
rzystanie naszego potencjału. Do końca 2014 roku pracowni-
cy Fundacji wykonali 19 280 raportów z weryfikacji, 
na łączną kwotę 9,3 miliarda złotych.
 
W ramach wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w ubiegłym roku Fundacja sfinalizowała blisko 5 letni projekt 
Decydujmy Razem. A w połowie roku wystartowała z progra- 
mem mikrodotacji przyznawanych na inicjatywy lokalne  
FIO-Mazowsze Lokalnie. W pierwszej edycji przyznano 
140 dotacji.
 
Realizując działania innowacji społecznych, zespół Fundacji 
zorganizował cykl 80 seminariów dotyczących stosowania 
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,  
w których wzięło udział blisko 1500 osób!  

Natomiast dwa bliźniacze projekty wspierające rozwój 
ekonomii społecznej weszły w decydującą fazę – usamo- 
dzielniania się podmiotów powstałych pod opieką FFW. 
 
Rozwijając jeden ze strategicznych obszarów działania  
– uczenie się przez całe życie, Fundacja rozpoczęła realizację 
kolejnych projektów mających na celu podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych oraz poprawę jakości edukacji zawodowej 
w Polsce – m. in. Stołeczne Centrum Kariery, Europejskie 
rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA czy ReferNET. 
 
W ramach współpracy międzynarodowej, w 2014 roku 
ruszył jeden z naszych największych i kluczowych projek-
tów dotyczących współpracy policji w ramach Partnerstwa 
Wschodniego – wyjątkowe przedsięwzięcie w skali Polski 
zarówno pod względem wartości jak i różnorodności oraz 
liczby partnerów. Rozwija się także współpraca  
w zakresie wsparcia twinningu.
 
Rok 2014 w końcu, to również zmiany wewnątrz Fundacji. 
Nowa identyfikacja graficzna, strona internetowa, czy też 
podejście do komunikacji naszych działań. Zwieńczeniem 
procesu zmiany była gruntowna przebudowa struktury  
organizacyjnej oraz decyzja o przejściu w jeszcze większym 
stopniu na realizację procesów w sposób elektroniczny  
– od elektronicznego obiegu faktur i korespondencji, 
poprzez szerokie wykorzystanie podpisów elektronicznych, 
po powszechne stosowanie narzędzi on-line w realizowanych 
projektach i programach – zamiast, a nie obok  
dokumentacji papierowej.

 
Zapraszamy Państwa do lektury naszego Raportu,  
a także do wspólnego świętowania  
25-lecia działalności Fundacji!
 
Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy

Przekazujemy w Wasze ręce Raport Roczny Fundacji  
Fundusz Współpracy. Dokument ten podsumowuje nasze  
działania, osiągnięcia oraz efektywność zarządzania powierzonymi 
nam środkami w roku 2014. Pragniemy zaznaczyć, że publikując  
te dane w 2015 r. staje przed nami dużo większe wyzwanie  
– przygotowanie się do podsumowania 25 lat działalności  
Funduszu Współpracy.

Szanowni 
Państwo,



Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół ludzi posiadających unikalne kompetencje 
w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów  
i projektów. Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie  
standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. 
Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie 
rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. 

Fundacja Fundusz Współpracy to instytucja, która od 25 lat  
dynamicznie wspiera rozwój Polski poprzez realizację projektów 
współfinansowanych w ramach środków pomocowych. Obecnie 
rozwija również nowe obszary działalności, które odpowiadają 
na aktualne wyzwania w elastyczny i dynamiczny sposób 
dopasowuje swoja strukturę do realizowanych zadań.

Fundacja Fundusz Współpracy jest organizacją, która w elastyczny i dynamiczny sposób  
dopasowuje swoją strukturę do realizowanych projektów. Obecnie zatrudnia 90 osób, 
które realizują projekty w następujących obszarach:

Fundacja Fundusz 
Współpracy

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
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Jacek Ostrowski
 

Członek Zarządu  
Tadeusz Kozek

 
Prezes Zarządu

Izabella Nowakowska
 

Członek Zarządu

Krzysztof 
Grochowski
Dyrektor Biura

Biuro Wsparcia Sektora 
Publicznego

Marzena 
Banasiak
- Bogucka
Kierownik Działu

Dział Audytu  
i Kontroli  
Zewnętrznej I

Piotr  
Sobieraj
Kierownik Działu

Dział Audytu  
i Kontroli  
Zewnętrznej II

Ryszard 
Wiśniewski
Kierownik Działu

Dział Audytu  
i Kontroli  
Zewnętrznej III

Justyna 
Grobela
Kierownik Działu

Dział Audytu  
i Kontroli  
Zewnętrznej IV

Agnieszka 
Popłonkowska

Dział Kontraktów 
Zewnętrznych  
i Rozwoju

Jacek  
Ostrowski
Dyrektor Biura

Biuro Zarządzania 
Projektami

Daniel 
Prędkopowicz
Kierownik Działu

Dział Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Agnieszka 
Luck 
Kierowniczka Działu

Dział  
Projektów
Edukacyjnych

Dorota Nowicka 
 
Koordynatorka
Projektu,  
Pełnomocnik  
Zarządu ds. CSR

Dział ds.
Rozwoju CSR

Daniel 
Prędkopowicz
p.o. Kierownika Działu

Dział Wsparcia 
Ekonomii  
Społecznej

Marzena 
Gajewska 

Dział Obsługi  
Finansowej

Izabella 
Nowakowska 
Dyrektor Biura

Biuro Współpracy 
Międynarodowej

Dział Projektów 
Międzynarodowych

Dział Jednostka 
Finansująco
- Kontraktująca

Dział  
Wsparcia
Twinningu

Tadeusz 
Kozek 
Dyrektor Biura

Biuro Rozwoju Lokanego 
i Inicjatyw Obywatelskich

Bogda
Kisiel
Kierowniczka 
Działu

Dział Programów
Pomocowych CPF

Jolanta
Kalinowska
Kierowniczka 
Działu

Dział  
Projektów 
Rozwojowych

Marek
Żyła
Dyrektor Biura

Biuro Finansowo 
- Administracyjne

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy
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Programy, projekty i zadania w 2014 r.

FFW

Realizacja w partnerstwie projektu „Innowacyjny system wspierania rozwoju ekonomii społecznej  
w subregionie ostrołęckim”.

Wsparcie NCBR i OPI - Państwowego Instytutu Badawczego w realizacji zadań  
Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Wdrażającej. 

Wsparcie Ministerstwa Gospodarki w realizacji zadań́ Instytucji Pośredniczącej.

Realizacja projektu FIO - Mazowsze Lokalnie.

Europejska Sieć Danych i Ekspertyz ReferNET.

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

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

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

Archiwizacja i przechowywanie i udostępnianie dokumentacji  
związanej z Programem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Umowa twinningowa - Wsparcie Tureckiego Ministerstwa ds. Transportu, Spraw Morskich i Komunikacji.

Realizacja w partnerstwie projektu systemowego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów  
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. 

Wsparcie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w realizacji zadań́ Instytucji Wdrażającej.

Projekt „Współpraca policji w ramach Partnerstwa Wschodniego”.

Realizacja w partnerstwie projektu „Innowacyjny system wspierania rozwoju ekonomii społecznej  
na południowym Mazowszu”.

Realizacja w partnerstwie projektu „Dostępność turystyki dla osób niepełnosprawnych”  
realizowany jako projekt transferu innowacji w ramach programu Leonardo da Vinci.

Projekt „Stołeczne Centrum Kariery”.

Projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości - ESQA”.

Realizacja w partnerstwie projektu systemowego „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
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Kluczowi partnerzy w 2014 r. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Władza Wdrażająca Programy Europejskie 
Ministerstwo Gospodarki 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Kancelaria Prezydenta RP  
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
Centrum Aktywności Lokalnej CAL
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny KRES 
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa
Gmina Długosiodło
Gmina Szydłowiec
Miasto Pionki
Gmina Kozienice
Stowarzyszenie Europa i My
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego CEDEFOP
Komisja Europejska
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny

Liczba stałych pracowników: 93 osoby (umowy o pracę)
Eksperci współpracujący: 79 osób (umowy cywilno-prawne)

Nasz zespół w 2014 r.

7993
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Zmiany w Fundacji w 2014 r. 

FFW

Nowa Identyfikacja graficzna  

Po blisko 25 latach funkcjonowania Fundacja odświeżyła swoją szatę 
graficzną. Nowe elementy wizualne pojawiły się w materiałach promo-
cyjnych, stronie internetowej, wizytówkach, itp. Obrazując zmiany jakim 
podlega działalność Fundacji, na nowo zdefiniowano również obszary 
działalności – co ilustruje nowa symbolika wykorzystywana  
we wszystkich materiałach informacyjnych.

ID

Zmiana struktury organizacyjnej 

W 2014 r. oprócz zmian w wizerunku, Fundacja odświeżyła również  
swoją organizację wewnętrzną – nowa struktura organizacyjna  
jest bardziej przejrzysta i lepiej oddaje podział zadań wewnątrz  
Fundacji Fundusz Współpracy. 

Fund & Grace Gospel Chór   

W wolnych chwilach dbamy również o rozwój kulturalny, co od drugiej 
połowy 2014 roku przejawia się m.in w śpiewaniu w fundacyjnym chórze 
Gospel. Nasz występ z okazji Świąt Bożego Narodzenia można obejrzeć 
na fundacyjnym kanale w portalu youtube.com.

Nowa strona internetowa 

Mając za pretekst zbliżającą się 25 rocznicę istnienia Fundacji zespół  
komunikacji przygotował nową stronę internetową – www.cofund.org.pl.  
Oprócz zmian wizerunkowych, celem nowej odsłony było stworzenie 
nowoczesnego i intuicyjnego narzędzia do komunikacji,  
które jest podstawową wizytówką działalności FFW. 

Fundacyjne gadżety 

W 2014 roku Fundacja przygotowała różne praktyczne gadżety promo-
cyjne. Podczas realizacji, oprócz atrakcyjnej formy i użyteczności, bardzo 
ważnym czynnikiem było odpowiedzialny społecznie proces produkcji 
– np. poprzez Zakład Aktywności Zawodowej lub Spółdzielnię Socjalną. 
Wśród nich znalazły się ekologiczne podkładki pod kubki, jubileuszowe 
kalendarze, długopisy, cieszące się ogromną popularnością cukierki 
krówki, które można zapakować do tub z logo Fundacji.
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FFW

Istotne wydarzenia w 2014 r.

Spotkanie z partnerami Fundacji  

We wrześniu odbyło się spotkanie z partnerami Fundacji, w którym udział  
wzięli przedstawiciele FFW, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka 
Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie, Ministerstwa Gospodarki oraz Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, a także innych instytucji administracji 
publicznej i pozostałych partnerów. Celem spotkania były prezentacja  
dwóch raportów, a także mniej formalna rozmowa na temat  
bieżących działań i przyszłości. 

Kongres Edukacji Pozaformalnej 

Przedsięwzięcie, podczas którego Agnieszka Luck, kierowniczka Działu Projektów 
Edukacyjnych w Fundacji Fundusz Współpracy, moderowała panel dotyczący 
finansowania edukacji pozaformalnej. Udział naszej przedstawicielki w tym 
wydarzeniu był nieprzypadkowy, bowiem „Kształcenie się przez całe życie”  
jest jednym z kluczowych obszarów działania FFW.

Konferencja „Przyszłość społecznie  
odpowiedzialnych zamówień publicznych”  

To zwieńczenie działań Fundacji Fundusz Współpracy, Instytutu Spraw Publicznych, 
Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Zintegrowany system  
wsparcia ekonomii społecznej”, było doskonałą okazją do przedyskutowania 
kwestii dotyczącej klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Konferencja „Współdecydowanie. Moda,  
czy nowoczesna samorządność” 

To wydarzenie wieńczące projekt „Decydujmy Razem” realizowany przez 
Fundację. Patronat honorowy nad konferencją podsumowującą 5 lat trwania 
projektu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Kontrakt na realizację programu „Współpraca  
policyjna państw Partnerstwa Wschodniego”  

W 2014 roku rozpoczęto realizację umowy podpisanej z Komisja Europejską.  
W jej ramach Fundacja Fundusz Współpracy, jako lider konsorcjum, wdraża 
czteroletni program mający na celu transfer wiedzy, standardów i dobrych 
praktyk z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej.
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Sprawozdanie 
z działalności 
Fundacji w 2014 
roku





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

W 2014 roku FFW kontynuowała wsparcie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego,  
Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Ministerstwa Gospodarki  
- instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego  
Innowacyjna Gospodarka.

Zgodnie z umowa trójstronną zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ośrodkiem 
Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym (OPI) a Fundacją Fundusz Współpracy,  
Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w miejscu u beneficjenta. 

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

Wsparcie 
sektora 
publicznego

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwier-
dzające wydatki kwalifikowalne w zaakceptowanych 
wnioskach o płatność (wsparcie NCBR, a wcześniej 
Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z powo-
dzeniem realizowane jest od 2010 r. czego efektem 
było rozszerzenie współpracy o kolejną instytucj tj. 
OPI, który również pełni funkcje Instytucji Wdrażającej 
dla Programu Innowacyjna Gospodarka). Beneficjenta-
mi podlegającymi weryfikacji w ramach I i II Priorytetu 
POIG są uczelnie wyższe, instytuty naukowo badawcze, 
a także od 2013 roku, przedsiębiorstwa.  

Weryfikacja obywa się za pomocą wewnętrznego 
systemu informatycznego, co podnosi efektywność 
czasową i finansową przedsięwzięcia.

Zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 
1 października 2013 r. Fundacja rozliczana jest syste-
mem ryczałtowym (stawka za raport) oraz uproszczo-
no system obiegu dokumentów poprzez rezygnację 
z przygotowywania raportu w wersji papierowej 
poprzez wykorzystanie certyfikowanego podpisu 
elektronicznego do podpisywania raportów.
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Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące liczby oraz wartości zweryfikowanych przez Fundację  
Fundusz Współpracy wniosków o płatność od początku realizacji działań.

Wsparcie sektora publicznego

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

2010 rok  kw. kwal 566,7 mln PLN

NCBR 1006

NCBR 3537

2011 rok  kw. kwal 2409,2 mln PLN

NCBR 5557 OPI 751

2012 rok  kw. kwal 4043,3 mln PLN

OPI 2641NCBR 7187

2013 rok kw. kwal 5586,2 mln PLN

W 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

Zweryfikowała 3 904 wnioski  
o płatność na kwotę wydatków 
kwalifikowalnych 1 880,1 mln 
PLN, co stanowi 175 % planu 

wyznaczonego na 2014 r.

W ramach NCBR zweryfikowano 
2 337 wniosków na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych 
1 740,5 mln PLN.

W ramach OPI zweryfikowano 
1567 wniosków na kwotę 

wydatków kwalifikowalnych 
139,6 mln PLN.

3904 2337 1567

OPI 4208NCBR 9524

2014 rok kw. kwal 7466,4 mln PLN
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Poniższy wykres przedstawia średnią wartość wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych w zatwierdzonych 
przez NCBR/OPI wnioskach o płatność w ujęciu rocznym.

Wsparcie sektora publicznego

Łącznie do końca 2014 roku w ramach umowy 
trójstronnej zweryfikowano 13 732 wnioski
o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 
blisko 7,5 mld PLN.13 732

7,5 mld 

Weryfikacja wniosków objęła swoim 
zasięgiem 279 beneficjentów znajdujących  
się w 79 miastach realizujących łącznie  
600 umów o dofinansowanie. 79279

600

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

2010 2011 2012 2013

wyd. kw.  
566,7 mln PLN 

kw. próby 
394,9 mln PLN

wyd. kw.  
1842,5 mln PLN 

kw. próby 
1282,5 mln PLN

wyd. kw.  
1634,1 mln PLN 

kw. próby 
1450,1mln PLN

wyd. kw.  
1542,9 mln PLN 

kw. próby 
1199,3 mln PLN

69 69 88 77 84,2

2014

wyd. kw.  
1880,2 mln PLN 

kw. próby 
1583,4 mln PLN

015



Niniejszy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji

uwagi miękkie

uwagi twarde
1575

5605

6552

bez uwag

11
48

41

Liczba wniosków o płatność zawierających dany typ uwag 
(dane w układzie narastającym do końca 2014 r.)

W 2014 roku średniomiesięcznie weryfikowano  
6 467 dokumentów.6467

Zarówno w 2010 jak i w 2011 roku FFW zweryfikowała
ok. 70% wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnio- 
skach o płatność. W 2012 roku wartość sprawdzonych 
wydatków kwalifikowalnych wybranych do próby 
zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich i wynio- 
sła prawie 90% wszystkich wydatków. W kolejnym roku 
(2013 r.) wartość ta utrzymywała się również na wyso-
kim poziomie i wynosi 77% wartości przedstawionych 
w tabeli 11 wniosków o płatność, natomiast w roku 
2014 wartość ta wróciła do poziomu 84%. 
 

Dodatkowo należy nadmienić, iż w 2010 r. FFW 
weryfikowała średnio 1 681 dokumentów w ciągu 
miesiąca. Liczba sprawdzanych miesięcznie doku-
mentów zwiększyła się w kolejnym roku do 4 283 
(wzrost o 254%). W 2012r. średnio w ciągu miesiąca 
weryfikowano już 8 626 pozycji we wniosku, co oznacza
kolejny wzrost o 201% w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Natomiast w 2013 r. średnio w ciągu 
miesiąca weryfikowano aż 9 779 pozycji (wzrost  
o kolejne 13% w stosunku do poprzedniego).

Wsparcie sektora publicznego 016



41% wszystkich wniosków stanowiły te, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Dotyczyły one 5 605 wniosków.

Łącznie w 3 904 wnioskach znaleziono 19 862 uwagi miękkie o wartości 402,5 mln PLN wydatków
kwalifikowalnych oraz 2 109 uwag twardych o wartości 149,3 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

„Uwagi miękkie” są to błędy we wniosku o płatność 
nie skutkujące uznaniem wydatku za niekwalifiko-
walny i zwrotem środków np. błędny numer faktury, 
błędna data zapłaty, nieprawidłowa kwota brutto 
i netto, braki w opisach dokumentów, itp. Uwagi  
takie zawierało 6 552 wniosków, co stanowi  
48% wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to nieprawidłowości skutkujące 
uznaniem wydatku za niekwalifikowalny i zwrotem 
dofinansowania. Uwagi takie zawierało 1 575 
wniosków, co stanowi 11% wszystkich  
zweryfikowanych.

Budżet projektu

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

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 1.05.2010 – 31.03.2016

Wartość umowy w latach 
(2012-16) 12 000 000,00 PLN

Budżet na 2014 r. 3 300 00,00 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 5 686 240,00 PLN

Wsparcie sektora publicznego

W 2015 r. planowane jest zweryfikowanie około 3 000 wniosków o płatność. Planowany do osiągnięcia  
rezultat (wskaźnik) oparty jest na danych dotyczących liczby wniosków do weryfikacji, która ma zostać  
przekazana do FFW przez NCBR oraz OPI.

Plany na kolejny rok

Marzena Bogucka 
- Banasiak 
Kierownik Działu  
Audytu i Kontroli Zewnętrznej I 

mbogucka@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa

Ryszard 
Wiśniewski 
Kierownik Działu  
Audytu i Kontroli Zewnętrznej III 

rwisniewski@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa

Jacek Mizera 
Główny Analityk 
Biuro Wsparcia Sektora 
Publicznego 

jmizera@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa
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Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie  
a Fundacją „Fundusz Współpracy”, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków 
o płatność, co do zasady na miejscu u beneficjenta. 

Wsparcie Władzy Wdrażającej 
Programy Europejskie w realizacji 
zadań Instytucji Wdrażającej

W 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

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

Zweryfikowano 2 685 wniosków o płatność 
na kwotę wydatków kwalifikowalnych 666,8 
mln PLN, co stanowi 76% planu na cały rok.666,82685

76

mln 

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe 
potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekaza-
nych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami 
podlegającymi weryfikacji w ramach Działania  
8.3 i 8.4 POIG są samorządy oraz przedsiębiorcy. 

Weryfikacja odbywa się również przy wsparciu  
wewnętrznego systemu informatycznego,  
co znacznie podnosi efektywność czasową i finansową 
przedsięwzięcia. Fundacja rozliczana jest systemem 
ryczałtowym (stawka za raport).
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Niniejszy wykres przedstawia dane dotyczące zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność  
od początku realizacji umowy z WWPE.

iż w 2012 r. weryfikacja rozpoczęła się z początkiem 
listopada i zakończyła w połowie grudnia.  
 
Fundacja dokłada wszelkich starań aby realizować 
wszystkie zadania (przekazywane wnioski) na bieżąco 
i w zasadzie nie występują żadne zaległości.

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków
o płatność dla WWPE.

W 2014 roku zweryfikowano 2 685 wniosków  
o płatność o wartości 666,8 mln PLN wydatków 
kwalifikowalnych. W 2013 roku zweryfikowano 2 057 
wniosków o płatność o wartości 450,3 mln. Znaczny 
wzrost liczby zweryfikowanych wniosków w porówna-
niu z latami 2012 i 2013 jest podyktowany faktem,  

107

2012 rok  wyd. kw. 14,4 mln PLN

2060

2013 rok  wyd. kw. 450,3 mln PLN

Wykres obok przedstawia średnią wartość 
wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych 
w zatwierdzonych przez WWPE wnioskach  
o płatność w ujęciu rocznym.

2012
wyd. kw.  

14,4 mln PLN 
kw. próby  

14,1 mln PLN

Średnia wartość  
wydatków kwalifiko-

walnych weryfikowanych 
przez FFW we wnioskach 

o płatność WWPE  
(w układzie rocznym)

97 98

Wsparcie sektora publicznego

97,5

2013
wyd. kw.  

450,3 mln PLN 
kw. próby  

444,3 mln PLN

2014
wyd. kw.  

666,8 mln PLN 
kw. próby  

650,2 mln PLN

2685

2014 rok  wyd. kw. 666,8 mln PLN
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Liczba wniosków o płatność WWPE zawierających dany typ uwag
(dane w układzie narastającym do końca 2014 r.)

Wartość sprawdzonych wydatków kwalifikowalnych wybranych do próby przez FFW utrzymuje się  
na stałym wysokim poziomie. W 2012 roku (listopad/grudzień) wyniosła aż 97%. W kolejnym roku zwiększyła 
się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 98% wszystkich wydatków i zgodnie z przewidywaniami  
utrzymał się na podobnym poziomie w roku 2014. Liczba sprawdzanych miesięcznie dokumentów  
zwiększyła się w kolejnym roku do 1 722 (wzrost o 262%). Do końca 2013 roku FFW zweryfikowała  
21 971 dokumentów z 24 173 wykazanych w tab. 11 wniosków o płatność (91% zawartych w tab.  
nr 11). W 2014 roku FFW weryfikowała średnio w miesiącu 2 034 dokumenty, co oznacza wzrost  
względem poprzedniego roku o 18%. 

51% wszystkich wniosków 
stanowiły te, w których 
nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. Dotyczyły  
one 2 542 wniosków.

uwagi miękkie

uwagi twarde
423

2542

1977

bez uwag

9
40

51

Niniejszy diagram prezentuje strukturę wniosków zawierających dany rodzaj uwag.

Wyniki weryfikacji

„Uwagi miękkie” są to błędy we 
wniosku o płatność nie skutkujące 
uznaniem wydatku za niekwalifi-
kowalny i zwrotem środków np. 
błędny numer faktury, błędna data 
zapłaty nieprawidłowa kwota brut-
to i netto, braki w opisach doku-
mentów, itp. Uwagi takie zawierało 
885 wniosków, co stanowi 40% 
wszystkich zweryfikowanych.

„Uwagi twarde” są to nieprawi-
dłowości skutkujące uznaniem 
wydatku za niekwalifikowalny 
i zwrotem dofinansowania.  
Uwagi takie zawierało 164 wnioski, 
co stanowi 9% wszystkich zweryfi-
kowanych.
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Łącznie w 2 685 wnioskach znaleziono 5 302 uwagi miękkie o wartości 98,9 mln PLN wydatków  
kwalifikowalnych oraz 649 uwag twardych o wartości 41,6 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

Powyższy diagram obrazuje rozmieszczenie 957 beneficjentów znajdujących się w 756 miastach, 
realizujących 1 388 umów o dofinansowanie. Kolor czarny oznacza beneficjentów realizujących  
projekty w ramach Działania 8.3 POIG, kolor niebieski - beneficjentów, którzy otrzymali  
dofinansowanie w ramach Działania 8.4 POIG.

Ilustracja prezentuje rozmieszczenie 
beneficjentów na terenie kraju

Działanie 8.3 POIG
Działanie 8.4 POIG
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Budżet projektu

Nazwa projektu Wsparcie WWPE w realizacji zadań
Instytucji Wdrażającej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 29.10.2012 – 31.12.2015

Wartość umowy w latach 
(2012-14) 12 925 120,00 PLN

Budżet na 2014 r. 5 180 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 3 984 160,00 PLN

Łącznie w 2 685 wnioskach znale-
ziono 5 302 uwagi miękkie  
o wartości 98,9 mln PLN wydatków  
kwalifikowalnych oraz 649 uwag 
twardych o wartości 41,6 mln PLN 
wydatków kwalifikowalnych.

5302

649

98.9 mln 

41.6 mln 

20572685

Wsparcie sektora publicznego

W 2015 roku planowane jest zweryfikowanie około 2 970 wniosków o płatność. Planowany do osiągnięcia 
rezultat (wskaźnik) oparty jest na zapisach umowy pomiędzy FFW a WWPE, faktyczne rezultaty będą zależały 
od liczby przekazanych wniosków do weryfikacji.

Plany na kolejny rok

Piotr Sobieraj 
Kierownik Działu  
Audytu i Kontroli Zewnętrznej II 

psobieraj@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa

Jacek Mizera 
Główny Analityk 
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego 

jmizera@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa
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Zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Fundacją Fundusz 
Współpracy, FFW wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność́ w miejscu  
u beneficjenta. Umowa obowiązuje do 30 listopada 2015 r.

Wsparcie Ministerstwa 
Gospodarki w realizacji zadań  
Instytucji Pośredniczącej

W 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy 
osiągnęła następujące rezultaty:

Od początku roku zweryfikowano łącznie 
461 wniosków wykazanych w 222 raportach. 
FFW zrealizowała 100 % planu wyznaczonego 
przez MG, poprzez weryfikację wszystkich 
przekazanych wniosków.222461

100

Raporty składano za pomocą systemu informatycznego  
do obsługi składania raportów z przeprowadzonych weryfikacji.

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

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwier-
dzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez 
IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegają-
cymi weryfikacji w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 
6.5.2 POIG są przedsiębiorcy oraz samorządy.  
Zakres weryfikacji obejmuje potwierdzanie kwalifiko-
walności wydatków przedstawionych we wnioskach  
o płatność złożonych do IP, a także kontrole  
zamówień publicznych.  

Weryfikacja dokumentów księgowych odbywa się 
zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową 
dla PO IG oraz Regulaminem wykonywania zadań  
i Wzorem raportu z weryfikacji, stanowiącym załącz-
nik do umowy zawartej pomiędzy Fundacja Fundusz 
Współpracy a Ministerstwem Gospodarki. Wynikiem 
weryfikacji jest raport z przeprowadzanej weryfikacji, 
który jest przekazywany do IP.
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Weryfikacja obejmuje projekty realizowane w ramach następujących poddziałań  
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

Poniższy wykres prezentuję liczbę zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność,  
w tym raportów z weryfikacji.

W 2014 r. zweryfikowano 461 wniosków o płatność ujętych w 222 raportach z weryfikacji.  
Weryfikacja odbywała się od maja do grudnia 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia średnią liczbę weryfikowanych przez FFW pozycji  
oraz wydatków kwalifikowalnych ujętych w tab. 11 wniosków o płatność.

222

Liczba raportów

461

Liczba wniosków

96,86% - Próba

Liczba pozycji w tab. 11

75% - Próba

Kwota wydatków kwalifikowalnych w tab. 11

Liczba zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność 
oraz raportów z weryfikacji w 2014 r. dla MG

Średnia liczba weryfikowanych przez FFW
pozycji oraz wydatków we wniosku o płatność dla MG

Wsparcie sektora publicznego

Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”:
Podziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”,
 
Oś priorytetowa 6  „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”:
Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych  
w ramach przygotowania trenerów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”,
Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.
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W ramach 461 zweryfikowanych przez FFW wniosków o płatność 61% wniosków zawierało uwagi,  
natomiast 39% wniosków nie budziło zastrzeżeń weryfikujących. Regulamin wykonywania zadań FFW  
nie przewiduje podziału na uwagi twarde oraz miękkie tak jak w umowach z NCBR/OPI oraz WWPE.

Wyniki weryfikacji przez FFW
wniosków o płatność dla MG

Budżet projektu

Nazwa projektu Wsparcie Ministerstwa Gospodarki 
w realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas trwania umowy 10.06.2013 – 30.11.2015

Wartość umowy 1 463 000,00 PLN

Budżet na 2014 r. 494 000,00 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 423 700,00 PLN

z uwagami bez uwag

61 39

Justyna Grobela 
Kierownik Działu  
Audytu i Kontroli Zewnętrznej IV 

jgrobela@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa

Jacek Mizera 
Główny Analityk 
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego 

jmizera@cofund.org.pl

Osoba kontaktowa

W okresie trwania umowy planowane jest zweryfikowanie około 600 wniosków ujętych w około 375 raportach. 
Planowany do osiągnięcia rezultat (wskaźnik) oparty jest na wskaźnikach zawartych w umowie, ale faktyczna 
liczba weryfikacji będzie zależała od ilości przekazanych wniosków do weryfikacji Fundacji przez MG  
(ilość może być mniejsza od założeń umowy).

Plany na kolejny rok





Bardzo istotnym obszarem działalności Fundacji 
Fundusz Współpracy są projekty mające na celu 
aktywizację obywateli na wielu poziomach.  
Przez 25 lat działalności FFW zrealizowała szereg 
programów wspierających inicjatywy, dzięki którym 
współpraca na linii administracja publiczna 
– przedstawiciele biznesu – organizacje pozarządowe 
– samorządy terytorialne była możliwa. 

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji  
i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących 
społeczności lokalne definiują działania Fundacji w obszarze “Społeczeństwo obywatelskie”. 
 
W 2014 roku w ramach tego obszaru Fundacja realizowała dwa projekty: 

Decydujmy razem to pilotażowy, ogólnopolski projekt, realizowany od 2010 do 2014 roku 
w 108 gminach i powiatach.

Decydujmy razem

Społeczeństwo
obywatelskie

Projekt realizowany był przez kilka organizacji  
pozarządowych wspólnie z Ministerstwem  
Infrastruktury i Rozwoju. Projekt wspierał proces 
wdrażania partycypacji publicznej, dostarczając  
wiedzy, praktycznych umiejętności oraz narzędzi  
budowania współpracy. Zaplanowane wieloletnie 
działania służyły zwiększaniu skuteczności  
administracji samorządowej.

Fundacja Fundusz Współpracy organizowała  
bieżące prace partnerstwa, monitorowała realizację 
zadań, opracowywała sprawozdania i nadzorowała 
czynności ewaluacyjne. Prowadziła także przedsię- 
wzięcia promocyjne, uczestniczyła w pracach  
upowszechniających i włączających rezultaty  
do głównego nurtu polityki oraz praktyki  
działania instytucji i organizacji.

(1) Decydujmy razem,
(2) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie.

027



Prowadzony przez blisko 5 lat projekt był propozycją wspólną dla władz samorządowych i społeczności 
lokalnych. Jego celem było wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem 
animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie narzędzi  
jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocja współdecydowania w środowiskach lokalnych. 

Społeczeństwo obywatelskie

108 partycypujących samorządów

Wyniki projektu Decydujmy razem

300 przeszkolonych  
gmin i powiatów

10 tysięcy mieszkańców
w zespołach roboczych

2 przetestowane 
metody działania

2 kluczowe dokumenty: 
Kanon Lokalnych  

Konsultacji Społecznych  
i Biała Księga partycypacji

Ok. 150 animatorów
partycypacji publicznej

108

300 2

10 tys 150

60 dobrych praktyk

60

2
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Społeczeństwo obywatelskie

Dzięki projektowi między innymi powstała 
baza wiedzy o doświadczeniach jej ucze-
stników, a także innych zdiagnozowanych 
procesach, które mogą być podstawą  
i pomocą we wdrażaniu mechanizmów 
dialogu władzy z mieszkańcami w całym 
kraju. Wiedza zebrana została na por- 
talu decydujmyrazem.pl oraz m.in.  
w 50 publikacjach wydanych w łącznym 
nakładzie ponad 120.000 egzemplarzy 
dystrybuowanych wśród samorządowców, 
animatorów lokalnych, liderów, przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych  
i mieszkańców.

W ramach projektu, każdy z partnerów miał swój 
zakres działań i narzędzi, poprzez które przybliżał  
się do osiągnięcia założonych celów. Wśród kluczowych 
działań Fundacji Fundusz Współpracy wymienić należy 
promocję i upowszechnianie rezultatów projektu. 

W 2014 roku Fundacja Fundusz Współpracy prowadziła obsługę medialną wydarzeń projektowych.  
W ich ramach przygotowano zaproszenia dla dziennikarzy oraz potwierdzanie obecności; opracowywano 
pakiety medialne zawierające informacje prasowe i publikacje dot. projektu; prowadzono obsługę medialną 
wydarzeń na miejscu; obsługę fotograficzną; współpracowano z patronami medialnymi. W 2014 roku przygo-
towano i rozesłano do mediów: 25 informacji prasowych, poświęconych wydarzeniom w projekcie „Decydujmy 
Razem”. W ramach współpracy z patronami medialnymi, zostały zamówione, przygotowane i opublikowane 
materiały m.in.: 

W 2014 roku w mediach ukazało się w sumie blisko: ponad 180 publikacji (nie powtarzających się) związanych 
z projektem, zawierających hasło „Decydujmy razem”. Informacje o projekcie znalazły się m.in. w TVP.info,  
Polskie Radio 4, Samorząd Terytorialny, Polska Dziennika Bałtycki, Gazeta Wyborcza Lublin, Gazeta Lubuska, 
Gazeta Tczewska, Gazeta Olsztyńska, Nasz Głos Poznański, Echo Dnia Świętokrzyskie, Nowy Tydzień, 
samorząd.pap.pl, wartowiedziec.org, witrynawiejska.org.pl, samorząd.infor.pl, tv.rp.pl, platformakultury.pl, 
funduszeeuropejskie.gov.pl i wielu innych. W ramach działań promocyjnych i upowszechniających przygoto-
wano animacje telewizyjne dot. produktów projektu prezentowane podczas konferencji oraz zamieszczone  
na kanale Youtube.

• w Gazecie Samorządu i Administracji,
• w tygodniku Przegląd,
• w Serwisie Samorządowym PAP oraz SAS,
• oraz materiały na portalu ngo.pl.

Główne działania Fundacji w 2014 r.

50

120 tys
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Fundacja Fundusz Współpracy na bieżąco aktualizowała i rozwijała jeden z największych portali poświęconych 
partycypacji w Polsce decydujmyrazem.pl, który w 2014 roku odwiedziło blisko 39 tys. użytkowników, 
dokonując ponad 126 tys. odsłon. Ponadto rozesłano 8 newsletterów, każdy do blisko 5.800 odbiorców. 

W ramach działań promocyjnych uczestniczono, organizowano lub współorganizowano niżej wymienione 
wydarzenia, w ramach których promowano projekt oraz dystrybuowano publikacje.  
Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

konferencja „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów.”  
(Warszawa 16-17 stycznia 2014); 

seminaria: „Polityka zatrudnienia i rynku pracy a partycypacyjny wymiar polityk publicz-
nych” (Poznań 20-21 marca 2014), „Edukacja do partycypacji” (Warszawa 29-30 maja 2014);  

„I Kongres Partnerstw Samorządowych” (Poznań 2 czerwca 2014), podczas którego przed-
stawiciel FFW wręczył dyplom Miastu Bielsku-Białej za promowanie w swojej pracy metod 
partycypacji publicznej i budowę kultury współdziałania w ramach Konkursu  
„Razem dla rozwoju” z cyklu Samorządowy Lider Zarządzania; 

konferencja organizowana przez Fundację Fundusz Wspópracy:  
„Współdecydowanie. Moda czy nowoczesna samorządność”  
(Warszawa, 24-25 czerwca 2014), której celem było podsumowanie  
osiągnięć projektu „Decydujmy razem”.

Społeczeństwo obywatelskie

Decydujmy razem on-line

Wydarzenia

Fundacja Fundusz Współpracy stworzyła i prowadziła 
największy portal internetowy poświęcony 
tematyce partycypacji publicznej, który średnio 
miesięcznie odwiedzało 3,5 tys. użytkowników 
dokonując ponad 126 tys. odsłon w roku.

Prowadzono profile na portalach społecznościowych:
• Facebook.com/DecydujmyRazem
• YouTube.com/user/DecydujmyRazemTV
• Twitter.com/DecydujmyRazem

Na kanale Youtube dodano 17 materiałów, które łącznie wyświetlono 6.000 razy  
(łącznie od początku realizacji projektu materiały na kanale decydujmyrazemTV obejrzano ponad 17.000 razy).

3,5 tys

126 tys
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Konferencja zamykająca projekt  
zorganizowana przez Fundację Fundusz 
Współpracy zgromadziła ok. 350 uczest-
ników, którzy przez dwa dni dyskutowali  
o doświadczeniach projektu oraz przyszłości 
partycypacji publicznej w Polsce.

Patronat honorowy nad konferencją podsumowującą  
projekt „Decydujmy razem” sprawował  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

2

350

Społeczeństwo obywatelskie

Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, przedstawiciel lidera projektu, wręcza dyplomy 
uczestnictwa w projekcie „Decydujmy razem” przedstawicielom jednostek samorządowych 
podczas konferencji „Współdecydowanie. Moda czy nowoczesna samorządność” (24-25.06.2014)
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Społeczeństwo obywatelskie

Fundacja Fundusz Współpracy odpowiadała za proces wydawniczy w ramach projektu.  
W 2014 roku w różnym stopniu przygotowała, wydała i dystrybuowała następujące publikacje:

Działalność wydawnicza

zeszyty poseminaryjne Animacja Życia Publicznego nr: 1(14)/2014, 2(15)/2014,   
3(16)2014, 4(17)2014; każdy w nakładzie 5.500 egz. (CAL);

„Analizy i opinie” nr 6, 7, 8 (ISP),

„Partycypacja krok po kroku” (FISE),

„W 60 praktyk dookoła partycypacji publicznej” (FISE),

rocznik naukowy „Zoon Politikon” nr 4 i 5 (CAL),

„Monitoring prawa 2013” (ISP),

„Biała Księga partycypacji publicznej w Polsce” (ISP),

„Kanon lokalnych konsultacji społecznych” (FISE)

„Witryna obywatelska” (FFW i Kancelaria Prezydenta RP),

„Poradnik Partycypacji Publicznej” (FFW, CAL, FRDL),

„Publikacja konferencyjna” (FFW),

Pakiet ulotek prezentujących produkty projektu zgromadzony w teczce (FFW). 
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Na zdjęciu obok: Konferencja zorganizowana przez Fundację Fundusz Współpracy,  
której celem było podsumowanie osiągnięć projektu „Decydujmy razem”.  
Od lewej w pierwszym rzędzie:  
Jacek Ostrowski - członek zarządu Fundacji Fundusz Współpracy,  
Piotr Krasuski - zastępca dyrektora departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,  
Paweł Orłowski - wiceminister infrastruktury i rozwoju,
Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

O projekcie i partycypacji

Decydujmy razem to kolejny dowód na to,  
że Europejski Fundusz Społeczny przynosi bardzo  
konkretne efekty, często niedoceniane. Nie przypadkiem 
był realizowany w priorytecie „Dobre rządzenie” POKL. 
Dzisiaj nie możemy mówić o dobrym rządzeniu bez 
partycypacji. Zarządzanie bez włączenia obywateli, 
bez współdecydowania to błąd.

Paweł Orłowski,  
wiceminister infrastruktury i rozwoju,  
przedstawiciel lidera projektu 

Decydujmy razem dał ogromny impuls do ewolucji. 
Ewolucji w podejściu do zarządzania, do myślenia  
o decydowaniu i zarzadzaniu wspólnotą lokalną. Ewolucji, 
której już nie da się odwrócić, pytanie tylko czy uda się 
ją wciąż dobrze ukierunkowywać. Kluczem jest wspieranie 
samorządów w dobrym rządzeniu, a możliwością  
i techniką wsparcia jest partycypacja.

Jacek Ostrowski,  
członek zarządu Fundacji Fundusz Współpracy

Cytaty z konferencji kończącej projekt:
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Przeprowadzone warsztaty zostały uzupełnione czterema webinariami:

„Czy partycypacja się opłaca? Czyli jak budować kapitał społeczny  
i lepszą jakość życia przez partycypację” (9.06.2014), 

„Partycypacja krok po kroku – od diagnozy, przez działania,  
monitoring i ewaluację” (16.06.2014),

„Język komunikacji o partycypacji publicznej – dla samorządowców,  
organizacji pozarządowych i mediów. Jak prosto, przejrzyście  
i skutecznie mówić i pisać o partycypacji?” (23.06.2014), 
 
„Licznik partycypacji. Jak przeprowadzić diagnozę poziomu 
partycypacji publicznej w swojej gminie?” (23.06.2014).

Fundacja Fundusz Współpracy zorganizowała dwie zagraniczne wizyty studyjne (24-28 marca 2014)  
do Hiszpanii oraz (9-13 czerwca 2014) do Danii, w których udział wzięło łącznie 40 uczestników.  
Celem skierowanych do przedstawicieli samorządowców uczestniczących w projekcie (animatorów  
i decydentów) wizyt studyjnych było dostarczenie praktycznej wiedzy w zakresie skutecznej współpracy  
z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu strategii (planów, programów) z możliwością poznania  
oraz zaadaptowania konkretnego przykładu w swoim środowisku.

Organizacja wizyt studyjnych

Upowszechnianie i mainstreaming

Fundacja Fundusz Współpracy zorganizowała także cykl szkoleń upowszechniających produkty i rezultaty  
projektu dla przedstawicieli związków samorządowych, lokalnych grup działania i organizacji parasolowych  
w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu i Krakowie oraz szkolenia dla przedstawicieli mediów, podczas których  
zaprezentowane zostały dobre praktyki i produkty wypracowane w ramach projektu.  
Łącznie w 6 szkoleniach udział wzięło 81 osób.

Szkolenia i webinaria

81 osób uczestniczyło  
w 6 szkoleniach 
upowszechniających produkty  
i rezultaty projektu „Decydujmy 
razem” zorganizowanych  
w 5 miastach.

6

02

01

3,5 tys81

5
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Budżet projektu

Nazwa projektu

„Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów 
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu  
polityk publicznych oraz podejmowaniu  
decyzji publicznych”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 1.11.2009 – 30.06.2014

Wartość umowy 5 135 879,67 PLN

Budżet na 2014 r. 1 243 651,16 PLN

Wydatkowanie w 2014 r.
1 639 958,07 PLN (od początku realizacji 
projektu: 4 861 677,91 PLN)

Osoba kontaktowa
Daniel Prędkopowicz  dpredkopowicz@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.decydujmyrazem.pl

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem 
wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywa-
telskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stano-
wić wzory do naśladowania. Przedstawiciel Fundacji 
Fundusz Współpracy – Jacek Ostrowski jest członkiem 
Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP,  
która w 2014 roku wybrała kandydatów  
na Nominowanych II edycji Nagrody.

Kapituła Nagrody Obywatelskiej 
Prezydenta RP

Społeczeństwo obywatelskie035



FIO-Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych,  
grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– Mazowsze Lokalnie

W ramach programu realizowanego wspólnie  
ze  Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 
Społecznych BORIS oraz Stowarzyszeniem Europa  
i My przekazanych zostanie ponad 600 mikrodotacji  
o łącznej wartości ponad 2 mln złotych.  

Głównym narzędziem programu FIO-Mazowsze  
Lokalnie jest organizacja konkursów o mikrodotację  
o wartości do 5.000 złotych. Mikrodotacja może 
zostać wykorzystana w jednym z dwóch obszarów: 
(1) inicjatywy oddolne, (2) rozwój organizacji.

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. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać 
na rzecz swojej społeczności. 

Cele programu

(1) Wsparcie inicjatyw oddolnych  
i samopomocowych, 

angażujących lokalną społeczność 
na rzecz dobra wspólnego.

(2) Wsparcie rozwoju młodych  
organizacji pozarządowych,  

w tym: zakup sprzętu, remont,  
opracowanie planu rozwoju.

Społeczeństwo obywatelskie

Inicjatywy oddolne i samopomocowe,  
których celem jest umożliwienie zaistnienia małym  
i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach loka-
lnych lub realizacja wspólnych działań na rzecz 
mieszkańców. W tym typie działań mieszczą się 
również przedsięwzięcia wspierające innowacyjne 
projekty i mechanizmy samopomocowe w zakre-
sie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu 
wykluczeniu (pomoc dla samopomocy)  
oraz wyrównania szans.

Rozwój młodych organizacji pozarządowych, 
których 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.
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Konkurs na mikrodotację wsparty jest działaniami animacyjnymi i edukacyjnymi skierowanymi do społe-
czności lokalnych. Dzięki nim uzyskają one zdolności do lepszego funkcjonowania, poszerzą wiedzę dotyczącą 
aplikowania o środki na realizację własnych projektów i korzystania z lokalnych zasobów, powstawania  
i prowadzenia sformalizowanych inicjatyw obywatelskich czy tworzenia sieci i partnerstw. 

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

Adresaci programu

Wsparcie otrzymać mogą 
grupy nieformalne, w skład których  

wchodzić muszą co najmniej trzy osoby  
fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

Wsparcie otrzymać mogą  
młode organizacje pozarządowe, 

funkcjonujące nie dłużej niż  
18 miesięcy przed złożeniem wniosku.
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02 Poprzez różnorodne działania (promocję, sieć Ambasadorów FIO, mikrogranty, edukację – webinaria,  
spotkania bezpośrednie, doradztwo indywidualne) wzmacniano pojedyncze inicjatywy czy grupy  
w realizacji ich planów, wspierano młode organizacje i budowano sieci współpracy, by służyły  
odpowiadaniu na lokalne potrzeby. 

W ramach 137 dofinansowanych projektów realizowanych w 37 powiatach województwa mazowieckiego 
powstały lub zostały wyremontowane i zrewitalizowane 54 miejsca (place zabaw, podwórka, świetlice, koła 
zainteresowań), zorganizowano 17 koncertów, 203 imprezy otwarte (pikniki, dożynki, spotkania, debaty) oraz 
1 rekonstrukcję historyczną. Przeprowadzono 746 zajęć, wydano ponad 2 tys. publikacji i stworzono 7 filmów. 
Zorganizowano ponad 90 zebrań mieszkańców w celu organizacji wspólnego przedsięwzięcia.  
 
Skala rezultatów nie byłaby tak imponująca gdyby nie wolontariusze zaangażowani przy realizacji projektów  
i liczni partnerzy wspomagający działania projektowe.

W ramach dofinansowanych 
przez Fundację Fundusz 
Współpracy projektów 
zaangażowano do działania 
blisko 1500 wolontariuszy.

1500

Pierwszy rok realizacji Programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” można uznać za duży sukces. W ciągu kilku 
miesięcy dzięki przyznanym mikrograntom i działaniom animacyjnym prowadzonym w ramach 
projektu udało się dotrzeć do blisko 23 tysięcy mieszkańców Mazowsza. 

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

W pierwszym ogłoszonym w ramach  
programu konkursie złożone zostały 
702 wnioski o mikrodotacje. 
Dzięki udzielonym dotacjom wsparto 
137 działań: 93 projekty, które inicjowały 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego oraz 44 projekty przyczyniające 
się do rozwoju instytucjonalnego młodych 
organizacji pozarządowych. 

93

44

702

01
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Pierwszy rok realizacji projektu to nie tylko liczne działania na Mazowszu, które zapoczątkowały proces 
zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, ale też rozpoczęcie 
trwałego rozwoju lokalnych systemów aktywności – współdziałania samorządu, organizacji 
pozarządowych, mieszkańców, lokalnych mediów i innych instytucji lokalnych. 

03 Od początku partnerzy programu założyli kompleksowe podejście polegające nie tylko na konkursie  
grantowym, ale obudowaniu go ważnymi mechanizmami lokalnego wsparcia i wymiany doświadczeń. 

Za sprawą działań edukacyjnych 
wzmocniono kompetencje 265 
liderów i liderek ze środowisk 
lokalnych z zakresu tworze-
nia i zarzadzania organizacją 
pozarządową, mobilizowania 
ludzi do działania, współtworzenia 
lokalnych polityk, pozyskiwania 
środków finansowych, itp.

Ambasadorowie FIO zorganizowali 
ponad 50 różnych spotkań infor-
macyjnych w swoich regionach,  
w których udział wzięło ponad  
500 osób.

Podczas seminariów i spotkań 
informacyjnych i doradczych 
w regionach uświadamiano  
ok. 700 osobom ich roli w społe-
cznościach lokalnych, możliwości 
rozwoju własnego i środowiska, 
w którym działają.

04

Stworzono stronę internetową www.mazowszelokalnie.pl jako podsta-
wowe narzędzie informacyjno-promocyjne, którą w 2014 roku odwiedzi-
ło blisko 10.000 osób dokonując ponad 103.000 odsłon. 

Nawiązano współpracę z 33 podmiotami, które stworzyły sieć  
Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie i pomagały w promocji, naborze, 
szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także doradztwie na miejscu 
w społecznościach lokalnych.

Uruchomiono współpracę kilkuset organizacji i instytucji, wśród 
których wymienić można 200 lokalnych i ogólnopolskich organizacji 
pozarządowych, 36 bibliotek, 57 ośrodków kultury, 155 urzędów,  
127 lokalnych przedsiębiorców i setki mediów. 
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Społeczeństwo obywatelskie

Konferencja podsumowująca Program FIO-Mazowsze Lokalnie 2014 pt. „Detonator społeczny” 
 
Konferencja zorganizowana 10 grudnia 2014r. W Warszawie zakończyła pierwszą edycję konkursu  
FIO-Mazowsze Lokalnie. W uroczystym podsumowaniu udział wzięło blisko 120 osób: realizatorzy dofinan-
sowanych projektów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz lokalni liderzy. 
Prezentowane były projekty, wręczono nagrody w konkursie dot. promocji projektów „Opowiedz o swoim 
projekcie...” a także występy zespołów, które otrzymały dofinansowanie.
 
Spotkanie organizowane przez operatorów Programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” było też okazją do podsumo- 
wania działań w obszarze inicjatyw obywatelskich oraz zakreśleniem wizji dalszej współpracy międzysekto-
rowej w zakresie regrantingu. W trakcie konferencji, jej uczestnicy zastanawiali się także, na ile mikroprojekty 
zmieniają lokalne społeczności. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa  
Mazowieckiego. 

05

Konferencja podsumowująca program, 
zorganizowana przez Fundację Fundusz 
Współpracy, zgromadziła  
blisko 120 uczestników.

120
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Społeczeństwo obywatelskie

Panel „Czy grupy nieformalne zastąpią NGO?” w ramach VII Ogólnopolskiego  
Forum Inicjatyw Pozarządowych 
 
W 2014r. Fundacja Fundusz Współpracy wraz ze Stowarzyszeniem Europa i My, Warszawskim Instytutem 
Studiów Ekonomicznych i Forum Od-nowa zorganizowała, w ramach VII edycji forum OFIP, panel dyskusyjny 
pt. „Czy grupy nieformalne zastąpią NGO?”. Paneliści dyskutowali o charakterystyce grup, ich relacjach  
z „klasycznymi” organizacjami pozarządowymi, o ich zadaniach i dostępnych formach wsparcia działań.  
Po każdej sesji pytań miała miejsce dyskusja z publicznością. Sesję moderował Daniel Prędkopowicz.  
Paneliści: Jacek Ostrowski – Fundacja Fundusz Współpracy, Stanisław Baska – Fundacja Fundusz Lokalny SMK, 
Joanna Pospieszyńska-Burzyńska – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Michał Sas – Miasto Jest 
Nasze, Bartosz Sokoliński – Forum Od-nowa, Obywatele Nauki, To.Be Group, Katarzyna Konca, przedstawiciel-
ka grupy nieformalnej realizującej projekty w ramach programu „Działaj lokalnie!”

06
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Społeczeństwo obywatelskie

01 „Wielokulturowość to nie nowość – Żyrardów szyje i spaceruje” 

Pod hasłem „wielokulturowości” przebiegał projekt grupy PROJEKTmiasto, która zorgani-
zowała  warsztaty szycia z lnu i spacery śladami historii Żyrardowa. Celem podjętych przez 
grupę działań było przybliżenie bogatej w wątki wielokulturowe historii Żyrardowa i akty- 
wne spędzenie wolnego czasu. Zaplanowane warsztaty szycia odbyły się w Osiedlowym 
Domu Kultury i w Centrum Kultury. Tkaniną, z której tworzono ozdoby był len – materiał 
historycznie związany z powstaniem miasta. Uczestnikami warsztatów, którzy tłumnie 

skorzystali z zaproponowanych zajęć, byli zarówno uczniowie lokalnych szkół, jak i mieszkańcy Żyrardowa 
zainteresowani kreatywnym spędzaniem sobotniego popołudnia. Wielopokoleniowe spotkania upłynęły  
w miłej i bardzo twórczej atmosferze. Dzięki spacerom, zorganizowanym w ramach projektu, ich uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić miejsca, które na co dzień wydają się niedostępne mijającym je przechodniom. Spacero-
wicze z ogromną ciekawością odwiedzali m.in. kaplicę, w której mieścił się Kościół Zielonoświątkowy przy  
ul. Kościelnej czy Kościół Chrześcijan Baptystów zlokalizowany przy ul. 1 Maja. W ramach projektu „Wielokultu-
rowość to nie nowość” powstała również mapa, na której zaznaczono wybrane miejsca związane z wielokultu-
rową historią miasta. Mapę otrzymał każdy uczestnik spaceru. Jak podkreślają założycielki grupy nieformalnej 
PROJEKTmiasto – Sławka Jarmoluk-Majewska, Magdalena Skibińska i Paulina Jędrysiak-Nowak – zapropono-
wane przez nie wydarzenia miały na celu integrację wielopokoleniowej społeczności naszego miasta poprzez 
działania artystyczne i poznawcze. 

Przykłady dofinansowanych projektów

Realizator Grupa nieformalna “Projekt Miasto”

Dotacja 5 000 PLN

Czas realizacji 1.09.2014 – 7.11.2014

Miejsce realizacji Żyrardów

02 „Być zespołem…?!” 

Celem projektu „Być zespołem…?!” była integracja rozproszonych i działających głównie 
indywidualnie członków Manukultury. Poprzez intensywne działania warsztatowe udało 
się zbudować spójny, dobrze skomunikowany zespół, który działa pod banderą wspólnie 
zakreślonej wizji i misji. W ramach projektu odbyły się 20 godzinne warsztaty, podczas  
których uczestniczki warsztatów poznali swoje zasoby, przyjrzały się mechanizmom 
współpracy, doprecyzowały swoje potrzeby i mocne strony. Rezultatem warsztatów jest 

dokumentacja zawierająca opis zasobów i kompetencji uczestniczek oraz opis Dobrych Praktyk. Dodatkowym 
rezultatem było zdobycie małego grantu na kanwie pomysłów wygenerowanych na wspólnych zajęciach.

Realizator Stowarzyszenie Manukultura

Dotacja 4 370 PLN

Czas realizacji 1.10.2014 – 27.11.2014

Miejsce realizacji Warszawa
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Społeczeństwo obywatelskie

04 „Załączmy Mazowsze – opracowanie identyfikacji wizualnej,  
strony internetowej oraz rozpoczęcie kampanii medialnej Fundacji” 

W ramach projektu „Załączmy Mazowsze…”udało się stworzyć spójną identyfikację wizual-
ną, którą wykorzystano na nowo stworzonej stronie internetowej fundacji www.laka.org.pl, 
fan page’u na portalu społecznościowym oraz ulotce i papeterii. W projekcie logotypów  
nawiązano do estetyki dawnych zielników, w proces ich przygotowań zaangażowano stude-
-ntów biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ulotka informacyjna, zawierająca najważniej-
sze informacje dotyczące łąk kwietnych oraz samej organizacji została rozesłana do mazo- 

wieckich gminnych urzędów i wydziałów ochrony środowiska. Dodatkowo podczas projektu realizatorom  
projektu udało się stworzyć dwie reklamowe łąki kwietne na terenach ogrodów botanicznych UW i PAN.  
W akcjach tworzenia łąk wzięło udział w sumie 6 wolontariuszy oraz po 6 pracowników z ogrodów.

Realizator Fundacja Łąka

Dotacja 5 000 PLN

Czas realizacji 1.09.2014 – 20.11.2014

Miejsce realizacji Warszawa

03 „KWA – Koszajecki Warsztat Artysty”  

„Szalone pedagożki - Ania, Marianna i Monika, uzdolniony hydraulik Marian i kreatywny 
ślusarz Mieczysław - z zamiłowania ornitolodzy tworzący budki lęgowe dla ptaków, szydeł-
kująca księgowa Halina, szyjąca bajkowe opowieści dla dzieci krawcowa Bożena, łamiący 
stereotypy urzędnik Adam oraz Przemek elektryk, którego prąd nie tyka” to grupa, która 
postanowiła poruszyć energię społeczną Koszajca poprzez zaangażowanie mieszkańców  
w stworzenie trupy teatralnej. W ramach projektu lokalna społeczność włączyła się  

do organizacji tego przedsięwzięcia na każdym poziomie przygotowań. Uczestnicy warsztatów teatralnych, 
tworzenia strojów i scenografii przygotowali spektakl, który spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców Koszajca, kolejne przedstawienia są już w planie. 

Realizator Grupa Nieformalna „Koszajecczanie”

Dotacja 3 300 PLN

Czas realizacji 22.08.2014 – 12.11.2014

Miejsce realizacji Koszajec, powiat pruszkowski
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Społeczeństwo obywatelskie

W roku 2015 ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu na mikrodotacje, tym razem podzielona  
na dwie odrębne ścieżki: inicjatywy oddolne i rozwój organizacji. Łącznie w kolejnym roku dofinansujemy  
ok. 200 projektów na łączą kwotę 740 tysięcy złotych. 

Najważniejszą zmianą w nowym konkursie będzie rezygnacja z obszernego wniosku o mikrodotację, na rzecz 
jednokartkowej fiszki projektowej, oraz wprowadzenie lokalnych komisji konkursowych jako drugi etap oceny 
inicjatyw oddolnych. Z kolei, w rozwoju organizacji, wnioskodawcy zamiast wniosku będą musieli przedstawić 
skrócony plan rozwoju organizacji. W roku 2015 wydłużony zostanie również maksymalny czas trwania  
projektów z 3 do 5 miesięcy.  

Poza zmianami w formule konkursu, program FIO-Mazowsze Lokalnie ma zamiar objąć działaniami  
animacyjno-wspierającymi nowe obszary, w których dotychczas nie działał żaden Ambasador programu,  
będą to powiaty: żuromiński, piaseczyński, nowodworski oraz garwoliński. 
 
Szczególnie ważnym elementem dalszego rozwoju programu i jednocześnie największym celem na 2015 rok 
jest włączenie w realizację FIO-Mazowsze Lokalnie mazowieckich jednostek samorządowych. W tym celu  
rozpoczną się starania o zawiązanie sieci Samorządów Przyjaznych FIO-Mazowsze Lokalnie.

Plany na kolejny rok

Budżet projektu

Nazwa projektu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
– Mazowsze Lokalnie”

Projekt finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czas trwania umowy 06.2014 – 11.2016

Wartość umowy w latach  
(2014-16) 2 463 940,00  PLN

Budżet na 2014 r. 767 780,00  PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 740 786,82  PLN

Osoba kontaktowa
Daniel Prędkopowicz  dpredkopowicz@cofund.org.pl

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

Doświadczenie w tym obszarze, nabyte zostało podczas realizacji licznych programów  
i projektów, m.in. w latach 2004-2008, kiedy jako instytucja wdrażająca realizowała  
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie D (Wzmocnienie krajowej gospodarki 
społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych  
oraz poprawa jakości miejsc pracy).
 
W roku 2014 Fundacja realizowała trzy projekty z obszaru innowacji społecznych:  
projekt systemowy „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”,  
„Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”  
oraz „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej 
na południowym Mazowszu”.

Innowacje
społeczne

Projekt Partnerski „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” ma na celu podniesienie poziomu 
rozwoju oraz poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonali-
zowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia.

Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej

Projekt jest realizowany w Partnerstwie 7 podmiotów.
Obok Fundacji Fundusz Współpracy działania realizują 
instytucje o różnorodnych doświadczeniach 
i kompetencjach, jakie jak: Instytut Spraw Publicznych,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Małopolska 
Szkoła Administracji Publicznej, Związek Lustracyjny 
Spółdzielni Pracy oraz Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich, które pełni rolę Lidera Projektu.
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Innowacje społeczne

W ramach Projektu podejmowane są działania 
na rzecz tworzenia i rozwijania standardów jakości 
usług instytucji pomocy i integracji społecznej, 
profesjonalizacji działań infrastruktury wsparcia 
dla PES, wzmocnienia potencjału kadr, wzmacniania 
otoczenia dla instytucji ekonomii społecznej 
na poziomie lokalnym, upowszechniania rozwiązań 
w zakresie możliwości stosowania klauzul społecz-
nych w zamówieniach publicznych.

W ramach Projektu Fundacja Fundusz Współpracy realizowała w latach ubiegłych zadania min. związane  
z organizacją seminariów i zagranicznych wyjazdów studyjnych dla instytucji finansowych (lokalnych funduszy 
pożyczkowych oraz banków spółdzielczych), spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(OWES), szkolenia biznesowe dla doradców Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej mające na celu profesjo-
nalizację wsparcia doradczego świadczonego przez OWES na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.  
 
Od stycznia do grudnia 2014 zespół realizujący Projekt miał za zadanie przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji 
informacyjnej i upowszechniającej, adresowanej do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 
instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych, na temat możliwości stosowa- 
nia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Działanie to zostało przeprowadzone w formie jedno-
dniowych ośmiogodzinnych seminariów, w których wzięło udział 1254 uczestników z całej Polski. Przygotowa-
no również broszurę o charakterze informacyjno-promocyjnym pt: „Klauzule społeczne – z korzyścią  
dla wszystkich”. Zadanie zostało zwieńczone organizacją konferencji upowszechniającej i debaty na temat  
„Przyszłości społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” z udziałem ekspertów i decydentów.  

Przygotowany został zespół 14 trenerów, 
który opracował program szkoleniowy 
oraz zestaw materiałów dla uczestników, 
zawierający oprócz wiedzy ogólnej przykłady 
dobrych praktyk oraz przykładowe SIWZ.

Główne zadania projektu

W ramach zadania opracowano również 
i zarejestrowano stronę internetową 
www.klauzulespoleczne.pl, poprzez którą 
prowadzona była rekrutacja uczestników 
i następowała wymiana wiedzy związanej 
z tematyką klauzul społecznych 
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Realizacja Projektu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem merytorycznym i finansowym. 
Osiągnięte, a nawet przekroczone, zostały wszystkie zakładane na rok 2014 rezultaty Projektu:

Harmonogram

wybrano i przygotowano metodycznie 14 trenerów do prowadzenia seminariów  
z tematyki klauzul społecznych;

przygotowano broszurę informacyjno-promocyjną  
„Klauzule społeczne – z korzyścią dla wszystkich”;

przygotowano autorski program seminariów wraz z zestawem materiałów  
dla uczestnika; 

Innowacje społeczne

przeprowadzono akcję informacyjną w formie seminariów dla 1254 przedstawicieli  
jednostek samorządu terytorialnego w 79 lokalizacjach na terenie całej Polski;  
z racji wielkiego zainteresowania tematyką ze strony uczestników przekroczono  
o 254 osoby zakładany wskaźnik uczestnictwa;

przygotowano i przeprowadzono dwudniową konferencję podsumowującą  
pt: „Przyszłość społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych”.
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Innowacje społeczne

W grudniu 2014 Fundacja Fundusz Współpracy podpisała uaktualniony Wniosek o dofinansowanie Projektu  
„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, zakładający przedłużenie zadań Fundacji w Projekcie 
do czerwca 2015 roku w zakresie realizacji II edycji szkoleń dla doradców biznesowych OWES pod kątem
standardów i wymogów akredytacji i certyfikacji OWES.

Plany na kolejny rok

Budżet projektu:

Nazwa projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii 
społecznej”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 07.2009 – 12.2014

Wartość umowy w latach
(2009-14) 6 673 182,94 PLN

Budżet na 2014 r. 887 992,29  PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 815 585,34  PLN

Osoba kontaktowa
Jolanta Kalinowska  jkalinowska@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.ekonomiaspoleczna.pl
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Innowacje społeczne

To lokalny jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjny w skali ogólnopolskiej projekt z obszaru 
ekonomii społecznej. Kilka tysięcy osób w trudnej sytuacji życiowej oraz setki instytucji i organizacji  
z subregionu ostrołęckiego przekonuje się, że przedsiębiorczość z ludzką twarzą to wyzwanie naszych 
czasów. Dystrybuujemy fundusze, dzielimy się wiedzą, inspirujemy do zmian, wspieramy w rozwoju. 

Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej w subregionie ostrołęckim

Z oferty projektu mogą korzystać osoby i organizacje 
z północnego Mazowsza. Poprzez wzmocnienie 
potencjału istniejących i nowo powstających podmio-
tów ekonomii społecznej zmniejszają się obszary 
zagrożenia wykluczeniem społecznym.   

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gminą 
Długosiodło zakończy się 31 lipca 2015 r.

Ośrodek Wsparcia 
Ekomomii Społecznej (OWES)

Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez  
wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.:

Cele projektu

Wzrost wiedzy  
o spółdzielniach socjalnych.

Tworzenie lokalnych partnerstw 
na rzecz rozwoju  

ekonomii społecznej.

Zwiększenie dostępności  
doradztwa oraz usług prawnych,  
księgowych i marketingowych.

Wypracowanie modelu  
długookresowych źródeł finansowania  

spółdzielni socjalnych i OWES.
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W Długosiodle funkcjonował stały Punkt Informacyjno-Doradczy prowadzony przez partnera projektu  
– Gminę Długosiodło. Na miejscu można zaczerpnąć informacji o ekonomii społecznej i skorzystać  
z tematycznej biblioteczki. 

Funkcjonował Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej (MPWES).

Przeprowadzono dwa rodzaje szkoleń:

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

MPWES brał udział w imprezach odbywających się na terenie subregionu, m.in.: gminnych festynach, 
regionalnych targach czy dożynkach. 

(1) przygotowujące uczestników do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych;

W sumie w 2014 r. MPWES brał udział w ponad 50 akcjach promocyjnych na terenie subregionu 
ostrołęckiego, w tym m.in. wyjazdy MPWES na imprezy plenerowe z namiotem/stoiskiem, wyjazdy 
do OPS, UG, UP w wybranych miejscowościach subregionu oraz spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Dla obu grup realizowano też ogólne i specjalistyczne wsparcie doradcze, a dla samych podmiotów 
ekonomii społecznej –  w tym dla założonych w ramach projektu spółdzielni socjalnych – usługi księgowe, 
prawne i marketingowe. Rekrutację uczestników prowadził partner projektu – Stowarzyszenie Krajowy  
Ruch Ekologiczno-Społeczny.

Powstała mobilna mini-wystawa IWES dokumentująca najciekawsze efekty projektu, wystawiana 
m.in. w urzędach gminy, centrach kultury, bibliotekach. 

(2) dla osób i instytucji zainteresowanych podmiotami ekonomii społecznej w ogóle.

Innowacje społeczne

W 2014 roku zorganizowano  
19 szkoleń niedotacyjnych,  
w których udział wzięło 238 osób 
oraz 17 szkoleń specjalistycz-
nych dla spółdzielni. 

3,5 tys238

1917
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Innowacje społeczne

04

05

06

07

Powstał raport końcowy z badania: „Otoczenie spółdzielni socjalnych w subregionie ostrołęckim”. 
Opracowanie przygotowano w ramach poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 
spółdzielni socjalnych i OWES. Celem publikacji i samego badania było zdiagnozowanie otoczenia społecznego 
powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych i dostarczenie analiz Komitetowi Ekonomicznemu  
Projektu powołanego przez Fundację. W badaniu skoncentrowano się na postrzeganiu przez otoczenie  
instytucjonalne i społeczne zarówno samej idei ekonomii społecznej, jak i nowo powstających spółdzielni. 

W sumie od początku projektu – przy wsparciu szkoleniowym i doradczym – założono 12 spółdzielni,  
z których 11 otrzymało dotację. 

Podpisano trzy partnerstwa na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii w: Goworowie – (1) pomiędzy 
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Goworowszczyzny  
i Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Sąsiad, w Makowie Mazowieckim – (2) pomiędzy Polskim Związkiem 
Niewidomych - Okręg Mazowiecki i Fundacją Amicus Verus, a także w Czerwinie (3) pomiędzy – Gminą Czerwin  
i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwinie.  
 
Podpisane porozumienia to sygnały woli współpracy w celu zmniejszania zasięgu wykluczenia społecznego. 
Instytucje deklarują działania na rzecz zwiększenia: zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i wsparcia 
zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, potencjału jego podmiotów, świadomości społeczności  
lokalnych, liczby nowych partnerstw lokalnych.

Zorganizowano sześć wizyt studyjnych, w których udział wzięło 126 osób. Zapoznano się z działalnością 
m.in.: Spółdzielni Socjalnej „EXOOP” w Łodzi (dwukrotnie), Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” w Bydgoszczy, 
Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur” w Bałtowie, Spółdzielni Socjalnej „Żywa Historia” w Olsztynie i Spół-
dzielni Socjalnej „Alexis” w Łomży. Uczestnicy wyjazdów mogli zobaczyć dobre praktyki ekonomii społecznej.  

Powstały trzy spółdzielnie socjalne: „Complex”, „Kele” i „Validus”. 

Eksperci Fundacji Fundusz Współpracy i spółdzielni socjalnej uczestniczyli w debacie pod hasłem  
„Porozmawiajmy o przedsiębiorczości” podczas Targów Przedsiębiorczości w Goworowie (czerwiec).   
Panel odbył się m.in. z udziałem byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a także władz gminy, lokalnych 
przedsiębiorców i ekspertów urzędu pracy. 
 
Fundacja współorganizowała również spotkanie pt. „Porozmawiajmy o ekonomii społecznej” w Ośrodku 
Edukacji w Lipiance (marzec). Z lokalnymi instytucjami rozmawiano o tym, jakie mogą być praktyczne efekty 
ekonomii społecznej i czy miejscowa społeczność jest gotowa na przyjęcie jej założeń.

Udział w wydarzeniu i współorganizacja spotkania: 
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„Nasze” spółdzielnie

01 Spółdzielnia Socjalna „AMELIA” 

Spółdzielnia z Ostrowi Mazowieckiej – założyła Centrum Terapeutyczno-
-Opiekuńcze „Amelia”. Bezpośrednią motywacją do powstania ośrodka 
była autystyczna dziewczynka o imieniu Amelia. Centrum tworzą  
kobiety, w części również matki dzieci z niepełnosprawnościami,  
dlatego znają życiowe problemy takich osób i wiedzą, jak pomagać  
dzieciom i ich rodzinom przejść przez trudny okres walki z chorobą.  
Zamiarem członkiń spółdzielni jest tworzenie przyjaznych i komforto-
wych warunków do zniwelowania barier dzielących dzieci niepełno-
sprawne i dzieci zdrowe.

03 Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna „FORUM” 

Spółdzielnia z Chrzczonek – o możliwości założenia spółdzielni jej człon- 
kowie dowiedzieli się ze spotkania w Urzędzie Gminy Różan. Już podczas 
korzystania ze szkoleń zachęcali swoją rodzinę i znajomych do przyłą-
czenia się do projektu i stworzenia grupy, która mogłaby założyć  
spółdzielnię – w ten sposób wyklarował się obecny skład zespołu: dwie 
kobiety i trzech mężczyzn. W wyborze działalności członkowie kierowali 
się swoim doświadczeniem zawodowym, zainteresowaniami i potrzeba-
mi lokalnego rynku. Tym sposobem prowadzą warsztat samochodowy, 
w którym świadczą usługi mechaniki pojazdów samochodowych,  
diagnostyki komputerowej i wulkanizacji ogumienia. Otworzyli  
też mobilny Fast food w przyczepie gastronomicznej.

Innowacje społeczne

Nieprzerwanie funkcjonuje 10 spółdzielni powstałych w projekcie, w których od początku realizacji  
naszych działań zatrudnienie znalazło 51 osób.

02 Spółdzielnia Socjalna „COMPLEX” 

Spółdzielnia z Pułtuska – powstała z inicjatywy czterech osób, piąta 
dołączyła do grupy podczas odbywania cyklu szkoleniowo-doradczego 
w ramach projektu. Obecnie średnia wieku członków spółdzielni 
to około 30 lat. Są kreatywni, operacyjni, przedsiębiorczy i pełni zapału 
do pracy. Docelowo ich działalność będzie się koncentrować przede 
wszystkim na usługach multimedialnych: wytwarzaniu oprogramowania, 
profesjonalnej fotografii, obróbce grafiki, dźwięku i video czy prowadze-
niu kampanii reklamowej w internecie.
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06 Spółdzielnia Socjalna „MAKS”  

Spółdzielnia z Pułtuska – nazwa przedsiębiorstwa odzwierciedla 
podejście jej członków do życia i nastawienie do pracy. W centrum 
Pułtuska stworzyli świat „małej” poligrafii i agencję reklamy w jednym. 
Bywa, że wychodząc z ofertą jako Spółdzielnia Socjalna u swoich  
potencjalnych klientów dostrzegają obawy. Ludziom i instytucjom 
publicznym – co jest trochę frustrujące – często brakuje wiedzy o spół-
dzielczości. Nie zniechęca to jednak członków przedsiębiorstwa do pro-
wadzenia swojej działalności. Chcą się dalej rozwijać pod kątem reklamy, 
jak i usług opiekuńczych, masażu, a przyszłości dawać pracę innym. 
Zależy im również na działalności socjalnej, bo jak podkreślają, 
dla nich Człowiek jest najważniejszy.

Innowacje społeczne

05 Spółdzielnia Socjalna „KELE”

Spółdzielnia z Ostrołęki – pomysł i inicjatywa założenia spółdzielni naro-
dziły się w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not, dokład-
niej w Radzie Regionalnej w Ostrołęce. Pomysł poparło Miasto Ostrołę-
ka. Od tego czasu oba podmioty prawne z entuzjazmem działają  
na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego. Oferta spółdzielni jest  
odzwierciedleniem tego innowacyjnego spojrzenia na biznes, bo jest  
w niej m.in. transmisja internetowa online – wysokiej jakości streaming 
na żywo z wydarzeń kulturalnych i sportowych. Poza tym spółdzielnia 
będzie się zajmować produkcją audio wideo, szkoleniami online, konfi- 
gurowaniem PC i urządzeń peryferyjnych oraz projektowaniem stron 
internetowych i aktualizacją ich treści. Spółdzielnia nie zapomina przy 
tym o swoich źródłach – słowo „kele” pochodzi z gwary kurpiowskiej  
i oznacza obok, koło. Jednym z celów powstałej spółdzielni jest promo-
wanie regionu ostrołęckiego w skali ponadregionalnej.

04 Spółdzielnia Socjalna „Janopolska” 

Spółdzielnia z Janopola – jej członkowie już wcześniej wspólnie  
działali na rynku, ale postanowili tę współpracę sformalizować tworząc 
spółdzielnię. Pomysł na nazwę powstał z tego, że jeden z członków 
jest mieszkańcem miejscowości Janopole, gdzie obecnie znajduje się 
siedziba przedsiębiorstwa. Spółdzielnia zajmuje się głównie remontami 
obiektów budowlanych, pielęgnacją terenów zielonych, administrowa-
niem domków letniskowych, a także szeroko pojętym sprzątaniem. 
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07 Spółdzielnia Socjalna „Na Wspólnej” 

Spółdzielnia z Ostrołęki – powstała nie tyle z zamiłowania do jednego 
z polskich seriali, co z myśli o wspólnym dziele, jakim jest spółdzielnia. 
Tworzą ją młode kobiety. Wszystkie odczuwały ciężar poszukiwania 
pracy i uczciwego pracodawcy, a jako matki chciały zapewnić swoim 
dzieciom to, co najlepsze. Spółdzielnia była i jest dla nich szansą 
na lepsze jutro, na zapewnienie miejsca pracy dla siebie, a w przyszłości 
– również dla innych. Pomysł, zapał i determinacja były, ale to nie 
wystarczało. Potrzebne okazało się wsparcie doświadczonych liderów 
innych spółdzielni, szkolenia i świadomość odpowiednich urzędników. 
Dziś zapraszają do swojego lokalu w Ostrołęce na pierogi i inne wyroby 
gastronomiczne. Przygotowują też catering na imprezy okolicznościowe. 

Innowacje społeczneInnowacje społeczne

08 Spółdzielnia Socjalna „PRACUŚ”

Spółdzielnia z Czerwina – powstała z marzenia jej liderki o utworzeniu 
domu opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nie mając swojej 
grupy inicjatywnej liczyła na to, że podczas szkoleń znajdzie się ktoś, kto 
będzie dzielił jej pasję pomagania ludziom. Nie pomyliła się – dołączyły 
do niej kolejne cztery osoby. W związku z tym, że brakuje im funduszy 
na otwarcie domu opieki, pielęgnację stacjonarną postanowili zamienić 
na mobilną – dojeżdżają do potrzebujących. Uzupełnili też swoją dzia-
łalność o usługi remontowo-wykończeniowe, porządkowe, cateringowe, 
zaczęli też wynajmować sprzęt medyczny – łóżka medyczne, materace 
przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie. 

09 Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

Spółdzielnia z z Ostrołęki– to wspólna inicjatywa dwóch ostrołęckich 
stowarzyszeń: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych i Stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne – które mają 
długoletnie doświadczenie w działalności społecznej i wolontariackiej, 
zwłaszcza na rzecz osób z niepełnosprawnością. Pomysł na nazwę  
spółdzielni powstał z pragnienia, aby te osoby funkcjonowały w społe-
czeństwie jako samodzielne, aby mogły pracować i aktywnie działać  
w kulturze, sporcie, społeczeństwie. To wszystko mogą osiągnąć właśnie 
poprzez pracę w spółdzielni. W ich przypadku są to usługi związane  
z zagospodarowaniem terenów zielonych (wszyscy chcemy żyć w estety- 
cznym i ekologicznym otoczeniu) i z poligrafią (gadżety na stałe wpisały 
się  w polską rzeczywistość biznesową).

056



Innowacje społeczne

10 Spółdzielnia Socjalna „VALIDUS” 

Spółdzielnia z OstrołękI – to grupa osób z pasją, które proponują 
kompleksową rehabilitację. Prowadzą dwa sklepy ze sprzętem 
medycznym: w Ostrołęce i Ostrowi Mazowieckiej, gdzie handlują 
narzędziami medycznymi, sprzedają i serwisują sprzęt ortopedycz-
ny i środki pomocnicze. Ich działalność ma też charakter społeczny 
– m.in. chcą prowadzić zakrojone na szerszą skalę akcje 
przeciwżylakowe.

Budżet projektu

Nazwa projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej w subregionie ostrołęckim”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 08.2012 – 07.2015

Wartość umowy w latach 
2012-15 3 826 287,56 PLN

Budżet na 2014 r. 1 885 923,39 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 1 617 848,03 PLN

Osoba kontaktowa
Dorota Nowicka  dnowicka@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.ostroleka.iwes.pl
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Innowacyjny system wsparcia ekonomii 
społecznej na południowym Mazowszu

Innowacje społeczne

To lokalny jeśli chodzi o zasięg geograficzny, ale innowacyjny w skali ogólnopolskiej projekt z obszaru 
ekonomii społecznej. Kilka tysięcy osób w trudnej sytuacji życiowej oraz setki instytucji i organizacji  
z subregionu radomskiego przekonuje się, że przedsiębiorczość z ludzką twarzą to wyzwanie naszych 
czasów. Dystrybuujemy fundusze, dzielimy się wiedzą, inspirujemy do zmian, wspieramy w rozwoju. 

Projekt podkreśla rolę zrównoważonego rozwoju 
w czasach gospodarki rynkowej. Z dobrodziejstw 
projektu mogą korzystać osoby i organizacje 
z południowego Mazowsza. Poprzez wzmocnienie 
potencjału istniejących i nowo powstających pod-
miotów ekonomii społecznej nastąpi zmniejszenie 
obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym.  

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny, Gminą 
Kozienice, Gminą Szydłowiec i Miastem Pionki 
zakończy się 31 lipca 2015 r.

Zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez  
wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej, w tym m.in.:

Cele projektu

Wzrost wiedzy  
o spółdzielniach socjalnych.

Tworzenie lokalnych partnerstw 
na rzecz rozwoju  

ekonomii społecznej.

Zwiększenie dostępności  
doradztwa oraz usług prawnych,  
księgowych i marketingowych.

Wypracowanie modelu  
długookresowych źródeł finansowania  

spółdzielni socjalnych i OWES.
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Innowacje społeczne

01

02

03

W Kozienicach, Szydłowcu i Pionkach funkcjonowały stałe Punkty Informacyjno-Doradcze prowadzone przez 
partnerów projektu – Gminę Kozienice, Gminę Szydłowiec i Miasto Pionki. Na miejscu można było zaczerpnąć 
informacji o ekonomii społecznej i skorzystać z minibiblioteczki. 

Funkcjonował Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej (MPWES).

Przeprowadzono dwa rodzaje szkoleń:

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

MPWES brał udział w imprezach odbywających się na terenie subregionu, m.in.: gminnych festynach, 
regionalnych targach czy dożynkach. 

(1) przygotowujące uczestników do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych;

W sumie w 2014 r. MPWES brał udział w ponad 50 akcjach promocyjnych na terenie subregionu 
radomskiego, w tym m.in. wyjazdy MPWES na imprezy plenerowe z namiotem/stoiskiem, wyjazdy 
do OPS, UG, UP w wybranych miejscowościach subregionu oraz spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Dla obu grup realizowano też ogólne i specjalistyczne wsparcie doradcze, a dla samych podmiotów 
ekonomii społecznej –  w tym dla założonych w ramach projektu spółdzielni socjalnych – usługi księgowe, 
prawne i marketingowe. Rekrutację uczestników prowadził partner projektu – Stowarzyszenie Krajowy  
Ruch Ekologiczno-Społeczny.

Powstała mobilna mini-wystawa IWES dokumentująca najciekawsze efekty projektu, wystawiana 
m.in. w urzędach gminy, centrach kultury, bibliotekach. 

(2) dla osób i instytucji zainteresowanych podmiotami ekonomii społecznej w ogóle.

W 2014 roku zorganizowano  
18 szkoleń niedotacyjnych,  
w których udział wzięły 234 osoby 
oraz 21 szkoleń specjalistycz-
nych dla spółdzielni. 

3,5 tys234

1821
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04 Powstał raport końcowy z badania pt. „Otoczenie spółdzielni socjalnych na południowym Mazowszu”. 
Opracowanie przygotowano w ramach poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 
spółdzielni socjalnych i OWES. Celem publikacji i samego badania było zdiagnozowanie otoczenia społecznego 
powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych i dostarczenie analiz Komitetowi Ekonomicznemu 
Projektu powołanego przez Fundację. W badaniu skoncentrowano się na postrzeganiu przez otoczenie 
instytucjonalne i społeczne zarówno samej idei ekonomii społecznej, jak i nowo powstających spółdzielni. 

Innowacje społeczne

05

06

07

W sumie od początku projektu – przy wsparciu szkoleniowym i doradczym – założono 12 spółdzielni,  
z których 11 otrzymało dotację. 

Podpisano dwa partnerstwa na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej:  
w Kowali – (1) pomiędzy sześcioma tamtejszymi organizacjami oraz w Radomiu – (2) pomiędzy Europejską 
Uczelnią Społeczno-Techniczną i Stowarzyszeniem „Młodzi Kreatywni” z Radomia.  
 
Podpisane porozumienia to sygnały woli współpracy w celu zmniejszania kręgów wykluczenia społecznego. 
Instytucje działają oddolnie i dobrowolnie na rzecz zwiększenia zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 
wzrostu potencjału jego podmiotów czy świadomości społeczności lokalnych.

Zorganizowano wizytę studyjną do Bałtowa, do Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur”.  
Uczestnicy wyjazdu – członkowie partnerstwa lokalnego w Kowali (15 osób) – mogli zobaczyć dobre praktyki 
ekonomii społecznej. 

Powstało pięć spółdzielni socjalnych: „A Priori”, „Precyzja”, „Reduar”, „Rodzinna” i „Solidna”. 

Eksperci Fundacji Fundusz Współpracy uczestniczyli w zorganiowanym w Radomiu wspólnym spotkaniu 
spółdzielni socjalnych zawiązanych w projekcie (kwiecień). Przy poczęstunku spółdzielnie zaprezentowały  
innym swoją działalność i wymieniły się doświadczeniami z realizacji celów statutowych. 

Udział w spotkaniu: 
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Innowacje społeczne

„Nasze” spółdzielnie
Nieprzerwanie funkcjonuje 10 spółdzielni powstałych w projekcie, w których od początku realizacji  
naszych działań zatrudnienie znalazło 56 osób.

02 Spółdzielnia Socjalna „A Priori” 

Spółdzielnia z Radomia – to inicjatywa dwóch radomskich organizacji 
pozarządowych: Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność i Stowarzysze-
nia „Karuzela”. Zarządzanie spółdzielnią to sytuacja, która stwarza ich 
członkom wiele możliwości – prowadzą biznes i organizację pozarządo-
wą w jednym. Stawiają na zdrowe, ekologiczne i zbilansowane żywienie, 
przygotowywane ze świeżych produktów i bez polepszaczy. Na ulicy 
Grodzkiej 4 w Radomiu stworzyli autorską kuchnię i przyjemną prze-
strzeń dla spotkań. W ofercie mają nowoczesną salę konferencyjną  
do organizacji imprez biznesowych i rozrywkowych.

03 Spółdzielnia Socjalna „Oaza”

Spółdzielnia z Klwowa – powstała z połączenia pomysłu pięciu bezrobot- 
nych kobiet, aby stworzyć coś na własny rachunek. Dziś spółdzielnia 
to oaza spokoju i komfortu. Jej członkowie prowadzą w Klwowie hotel, 
gdzie można wynająć sale konferencyjne i skorzystać z bazy noclegowej. 
Ich partnerem biznesowym w przedsięwzięciu jest Zakład Aktywności 
Zawodowej prowadzący w tym samym budynku co spółdzielnia usługi 
gastronomiczno-hotelarskie. Ta współpraca przynosi wymierne efekty. 
Do korzystania z oferty szczególnie mocno zaprasza firmy i inne organi-
zacje, które prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu i chcą mieć realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności.

01 Spółdzielnia Socjalna „Migliore” 

Spółdzielnia z Radomia – to prawdopodobnie pierwsza w Polsce 
spółdzielnia socjalna, która jest niezależnym pośrednikiem usług finan-
sowo-ubezpieczeniowych. Na nazwę swojej firmy jej członkowie wybrali 
„Migliore” – słowo pochodzi z języka włoskiego i oznacza „najlepsi”. 
Właśnie tacy chcą być dla swoich klientów – firm i pojedynczych osób. 
Wiedzą, jak ważna jest współpraca z zaufanym partnerem i profesjo-
nalne wsparcie na różnych etapach rozwoju zawodowego i osobistego. 
Sami takie wsparcie otrzymali i dlatego chcą je oferować innym. 
Udzielają kredytów, proponują leasingi pożyczki pozabankowe, 
w tym tzw. „chwilówki”.
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05 Spółdzielnia Socjalna „REDUAR”

Spółdzielnia z Alojzowa – była pierwszą w powiecie radomskim spół-
dzielnią, której członkami są dwa stowarzyszenia będące podmiotami 
prawnymi: Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu i Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Alojzów i Okolic. Kierunki usług spółdzielni wychodzą naprze-
ciw największym bolączkom współczesnego świata, takim jak starzenie 
się społeczeństwa czy próba godzenia życia zawodowego z rodzinnym 
– prowadzi bowiem działalność w trzech obszarach: rehabilitacja, edu-
kacja i opieka nad dziećmi, a także pracownia artystyczna. Członkowie 
Spółdzielni są pełni uznania dla idei ekonomii społecznej i stale korzysta-
ją z jej możliwości: wchodzą w partnerstwa lokalne, piszą wnioski, dzia-
łają społecznie. Twierdzą, że w małej grupie, jaką jest spółdzielnia, mogą 
nie tylko efektywnie współpracować, ale też świetnie się integrować. 

Innowacje społeczne

06 Spółdzielnia Socjalna „Rodzinna” 

Spółdzielnia z Radomia – jej działania zainicjowała Pani Joanna, która 
najpierw sama zainteresowała się ekonomią społeczną, a potem namó-
wiła na nią swoją teściową, męża oraz rodzeństwo męża. W Radomiu 
na ulicy Szewskiej 13 otworzyli swój pierwszy lokal – uroczą cukiernię 
Miód i Malina oraz nowoczesną firmę cateringową w jednym. 
To królestwo smaków i aromatów. Wypieki są pasją całej rodziny, 
którą chce dzielić się z innymi. Rodzinną specjalnością są rurki 
z kremem, a także autorskie dodatki do kaw i herbat. W kawiarni zapa-
chy świeżo parzonej kawy i wypieków mieszają się z dźwiękami muzyki 
i śmiechami gości. Dbają o miłą atmosferę, przyjazny wystrój oraz 
wysoką jakość oferowanych usług. 

04 Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA”

Spółdzielnia z Radomia – powstała z inicjatywy młodego małżeństwa, które na początku niewiele wiedziało 
o tym, czym jest ta specyficzna forma organizacji. Zachęceni jednak wielkością i różnorodnością wsparcia, 
małżonkowie zdecydowali się zebrać jeszcze trójkę swoich znajomych i założyć przedsiębiorstwo społeczne. 
Są zgranym zespołem. Choć rozwijają działalność w trzech różnych kierunkach, to zawsze towarzyszy 
im to samo przekonanie - zapewnić klientom satysfakcję dzięki wysokiemu poziomowi usługi i elastyczności 
działania. Jako jedni z niewielu w Polsce stawiają na innowację - fotografują duże obiekty w technice obroto-
wej. Chcą zmienić polskie trendy ekspozycji oferty, tak aby klienci kupujący w internecie czuli się bezpiecznie
i byli pewni, że poznali produkt z każdej strony. Poza tym prowadzą sklep internetowy z damską odzieżą 
i agencję hostess. 
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Innowacje społeczne

07 Spółdzielnia Socjalna „SOLIDNA” 

Spółdzielnia z Grójca – to inicjatywa kilku osób, których połączyły  
podobne zainteresowania, motywacja do pracy i wizja własnego biz-
nesu. Z głównego kierunku swojej działalności – prac porządkowych 
– wyrosła ich filozofia postrzegania rzeczywistości: czyste, estetyczne 
i zadbane otoczenie wpływa na jakość życia, a porządek daje spokój 
i radość. To ich głębsza rola społeczna: wkład w wygląd najbliższego 
otoczenia i dbanie o potrzeby społeczności lokalnej. Te cele wyraża 
zresztą sama nazwa spółdzielni. Wyznacznikiem ich pracy są: uczciwość, 
pracowitość, dbałość o wspólne dobro i jakość wykonywanych usług.  
W przyszłości – rozumiejąc, że podeszły wiek i samotność w jego obliczu 
to wielkie wyzwania naszych czasów – chcą rozwijać usługi opiekuńcze 
wobec osób starszych. 

09 Spółdzielnia Socjalna „Pierrot i Róża”

Spółdzielnia z Gąsaw Rządowych – to firma rodzinna zatrudniająca 
dodatkowo osobę spoza jej grona. Realizują działania artystyczne 
i animacyjne w środowisku lokalnym. Ich motto brzmi: „Z miłości 
do ludzi i sztuki”. To osoby uzdolnione artystycznie, nie interesuje ich 
praca na etacie. Lubią za to nowe wyzwania i pracę w zespole. Różnią 
się talentami i umiejętnościami – mogą oferować różnorodne usługi. 
Każdy rozwija swoje talenty i umiejętności indywidualnie, ale wspólnie 
organizują przestrzeń społeczną, czyli spotkania i eventy. Zysk dzielą 
proporcjonalnie do zaangażowania. Część przychodów rezerwują na 
rozwój spółdzielni, ponieważ zależy im na poszerzeniu działalności 
– w planach mają m.in. otwarte festyny organizowane dla lokalnej 
społeczności. Tymczasem w Wysokiej prowadzą Akademię Malucha, 
czyli zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat.

08 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ,,Otwarte Serca” 

Spółdzielnia z Pionek – powstała z inicjatywy Urzędu Miasta Pionki, 
który postanowił zebrać grupę bezrobotnych, chętnych do działania 
ludzi. Długotrwałe bezrobocie teoretycznie powodowało brak nadziei 
na polepszenie swojej sytuacji, ale „Otwarte serca” dały szansę na nor-
malne życie, także osobom niepełnosprawnym. Członkowie spółdzielni 
wspólnie doszli do wniosku, że ich „serca jak na dłoni” dobrze wyrażą 
ich idee – dlatego zdecydowali się na taką, a nie inną nazwę. Są grupą 
ludzi otwartych na innych, z pragnieniem niesienia pomocy słabszym, 
potrzebującym i chorym. Działalność Spółdzielni ma z całą pewnością 
charakter innowacyjny, ponieważ nie ma na lokalnym rynku instytucji 
ani firmy, które świadczyłyby usługi opiekuńcze wobec tej grupy osób 
przez 7 dni w tygodniu, w tym po godzinie 15:00. Szeroka oferta opieki 
domowej może zawierać także opiekę dobową czy całodobową 
z zamieszkaniem, np. na czas urlopu właściwego opiekuna. 
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Budżet projektu

Nazwa projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii 
społecznej na południowym Mazowszu”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 08.2012 – 07.2015

Wartość umowy w latach 
2012-15 3 603 528,36 PLN

Budżet na 2014 r. 1 384 562,55 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 1 555 660,35 PLN

Osoba kontaktowa
Daniel Prędkopowicz  dredkopowicz@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.radom.iwes.pl

Innowacje społeczne

10 Spółdzielnia Socjalna „Zielona Igiełka”

Spółdzielnia z Jeziorna – powstała z połączenia pasji i motywacji 
kilku różnych kobiet. Z mozaiki ich charakterów, temperamentów, 
gustów i nawyków powstał wspólny cel: praca. Chcą dekorować 
świat. Spółdzielnia zajmuje się produkcją girland do wyrobu sztucz-
nych podkładów choinkowych, a także przygotowywaniem wieńców 
i ozdobnych wiązanek, nie tylko na Święta Bożego Narodzenia. 
To oryginalne rękodzieło florystyczne, m.in. stroiki na stół 
i na drzwi, świeczniki czy adwentowe wieńce. Inną formą 
oferowanych usług jest krawiectwo dekoracyjne i haft, 
m.in. rękawice, ściereczki, ozdoby kuchenne, obrusy, firany.
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Tematyka rozwoju systemu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz aktywizacji zawodo-
wej osób w wieku 45+ 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 syste-
mie kształcenia i szkolenia zawodowego m.in. poprzez przygotowanie cyklicznych raportów 
i publikacji. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się naturalną kontynuacją tych działań. 
Doświadczony zespół osób, które brały udział w koordynacji w Polsce PIW EQUAL i realizo-
wały projekt uzupełniający „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształ-
cenie przez całe życie” pozwolił Fundacji w naturalny sposób wykorzystać ich potencjał dla 
realizacji projektów aktywizacyjnych takich jak  Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości czy 
Stołeczne Centrum Kariery. FFW posiada długoletnią tradycję  angażowania się w przed-
sięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami 
zagranicznymi, sięgającą wczesnych lat 90-tych. Tematyka dostępności i problemów osób  
niepełnosprawnych od wielu lat pojawia się w głównym nurcie zainteresowań Fundacji,  
co w naturalny sposób zaowocowało zaangażowaniem się Fundacji w projekt TEAD 
czy nowy program UE – Erasmus Plus. 

Uczenie się 
przez całe życie

Program europejskiej sieci danych i ekspertyz ReferNET realizowany jest na podstawie umowy podpisanej 
pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy i Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego CEDEFOP 
- jednej z agencji Komisji Europejskiej.

Europejska Sieć Danych 
i Ekspertyz REFERNET

Było to możliwe dzięki uczestnictwu Fundacji w przetargu, organizowanym przez CEDEFOP w roku 2011, 
mającym na celu wyłonienie we wszystkich krajach Europy jak również w Islandii i Norwegii instytucji 
uczestniczących w pracach sieci ReferNET. Fundacja spełniła kryteria określone w przetargu 
i została wybrana w Polsce na partnera CEDEFOP.

Zadania sieci ReferNET Fundacji Fundusz Współpracy realizuje od 2004 r., a od 2008 r. na podstawie czterolet-
nich umów ramowych i rocznych grantów udzielanych w wyniku konkursu. W realizacji zadań merytorycznych 
Fundację wspiera Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
jak również indywidualni eksperci z kluczowych dla kształcenia i szkolenia zawodowego instytucji 
np. Koweziu, Instytutu Badań Edukacyjnych i Instytutu Technologii Eksploatacji.
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Uczenie się przez całe życie

Cel sieci ReferNET określony został jako gromadzenie i wymiana informacji dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego w UE oraz zagadnień pokrewnych, a także wspieranie działań CEDEFOP w upowszechnianiu 
informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego. Dane zebrane przez członków sieci w formie  
kwestionariuszy, artykułów, raportów są wykorzystywane przez CEDEFOP do przekrojowych analiz wspierają-
cych Komisję Europejską w kreowaniu i wdrażaniu europejskiej polityki w zakresie kształcenia przez całe życie, 
a w szczególności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Powyższe cele są osiągane poprzez coroczne 
działania w następujących obszarach:

Przygotowany został VET in Europe - Country Report - raport tematyczny o kształceniu i szkoleniu 
zawodowym, opisujący (w dwóch wersjach językowych) funkcjonowanie systemu kształcenia i szkolenia 
zawodowego w Polsce.

Opracowany został Policy Questionnaire, kwestionariusz dotyczący rozwoju polityki edukacyjnej w Polsce.

Zaktualizowana została ulotka o systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce.

Baza bibliograficzna VET-Bib, zawierająca przegląd literatury przedmiotu, została wzbogacona 
o ponad 50 nowych pozycji z Polski.

Cele projektu

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

01

02

03

04

Analiza polityk edukacyjnych 
krajów członkowskich 

i realizacji założeń  
programu „Edukacja 2020”  

w formie raportów lub odpowiedzi  
na przygotowane przez CEDEFOP 
kwestionariusze. Mają one na celu 
monitorowanie reform, postępów 

w osiąganiu założonych celów, 
identyfikowanie wyzwań i potrzeb 

dalszych zmian.

Opis systemów kształcenia
 i szkolenia zawodowego 
w krajach członkowskich 

w formie cyklicznych 
raportów oraz ulotek o systemie

 dostarczających czytelnikom 
całościowej wiedzy nt. różnych 
aspektów systemu kształcenia  

i szkolenia zawodowego  
i jego funkcjonowania 

w poszczególnych krajach UE.

Promocja i upowszechnianie 
informacji nt. kształcenia 
i szkolenia zawodowego  

poprzez prowadzenie krajowej 
strony internetowej ReferNET  
oraz dostarczanie CEDEFOP  

informacji do publikacji,  
baz danych i serwisów  

informacyjnych.
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Uczenie się przez całe życie

Przygotowane zostały 2 opracowania do wydawnictw CEDEFOP (w jęz. angielskim) na temat nauki zawodu 
u pracodawcy i partnerstw na rzecz innowacyjności w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Przygotowano i opublikowano na stronie krajowej ReferNet 3 artykuły w jęz. polskim – o festiwalu 
zawodów, o Kongresie Edukacji Pozaformalnej i o propozycji wprowadzenia w Polsce  funduszy parytarnych.

05

06

Koordynatorka reprezentowała sieć i FFW na Kongresie Edukacji Pozaformalnej, gdzie poprowadziła 
sesję panelową o finansowaniu.

07

Kongres Edukacji Pozaformalnej – przedsięwzięcie podczas którego Agnieszka Luck, kierowniczka Działu 
Projektów Edukacyjnych w Fundacji Fundusz Współpracy, moderowała panel dotyczący finansowania.
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Budżet projektu

Nazwa projektu „Europejska Sieć Danych i Ekspertyz ReferNET”

Projekt finansowany w ramach CEDEFOP

Czas trwania umowy 01.01.2014 - 31.12.2014

Całkowity budżet projektu 258 526,24 PLN z czego 70% stanowi grant, a 30% wkład własny

Budżet na 2014 r. 258 526,24 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 206 260,42 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Luck  aluck@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.refernet.pl

Uczenie się przez całe życie

Uaktualniano krajową stronę internetową ReferNet Polska zgodnie z zaleceniami CEDEFOP. Na stronie 
można znaleźć publikacje ReferNET Polska, publikacje CEDEFOP, opinie ekspertów. Strona w II połowie roku 
była ewaluowana przez CEDEFOP i została uznana za wzorcową stronę krajową.

Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach członków sieci 
w Bled i w Salonikach.

Przedstawicielka zespołu uczestniczyła w grupie roboczej ds. jakości powołanej przez CEDEFOP w celu 
opracowania systemu zapewniania jakości produktów sieci.

Zespół wziął udział w testowaniu systemu wzajemnej oceny jakości publikacji.

08

09

10

11
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Głównym celem projektu jest opracowanie dla instytucji otocze-
nia turystycznego programu szkoleniowego wraz z materiałami 
dydaktycznymi dającego możliwość ukształtowania u pracow-
ników kompetencji pozwalających na spełnianie specjalnych 
potrzeb klientów z różnymi niepełnosprawnościami. Program 
i materiały zawarte w poradniku będą mogły być stosowane 
przez długi jeszcze czas po zakończeniu projektu.

Osiągnięciu celu projektu służyć będą: analiza literatury i rezultatów pokrewnych projektów, wymiana 
doświadczeń i zebranie przykładów dobrych praktyk poprzez wizyty studyjne w krajach partnerskich, 
opracowanie i przetestowanie programu szkoleniowego wraz z materiałami dydaktycznymi, które będą 
również zawierały poradnik oraz film szkoleniowy.

Cele projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Transferu Innowacji w ramach
konkursu na rok 2012 na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej pomiędzy Fundacją Fundusz 
Współpracy i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego pełniącą rolę Lidera projektu w oparciu o umowę 
z Narodową Agencją.

Dostępność Turystyki dla osób 
niepełnosprawnych (TEAD)

TEAD stanowi kontynuację projektu zakończonego 
w końcu 2011 r., pt „Dostępność usług hotelarskich 
i cateringowych dla osób niepełnosprawnych (ACAD)”,  
którego rezultaty są przenoszone na inne usługi 
w branży turystycznej.

Przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach partnerskich 
w Trelleborgu (kwiecień 2014) i Krakowie (październik 2014).

Prowadzono i aktualizowano stronę internetową projektu w 3 wersjach językowych (polski, angielski,  
szwedzki) zgodnie z zasadami dostępności oraz blog poświęcony kwestiom dostępności turystyki.

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

01

02

Projekt jest realizowany przez partnerstwo międzynarodowe (2 organizacje z Polski, 1 organizacja z Wielkiej 
Brytanii, 1 organizacja ze Szwecji i 1 organizacja międzynarodowa pełniąca rolę wspierającą). Fundacja  
Fundusz Współpracy jest w projekcie odpowiedzialna za ewaluację i promocję, uczestniczy  
też w wypracowaniu rezultatów merytorycznych.
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Budżet projektu:

Nazwa projektu „Dostępność Turystyki dla osób 
niepełnosprawnych (TEAD)”

Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci

Czas trwania umowy 1.12.2012 - 30.11.2014

Cakowity budżet projektu (FFW) 345 566,72 PLN (83 237 Euro), 
z czego 75% stanowi grant z KE, a 25% wkład własny.

Budżet na 2014 r. 173 395,10 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 173 395,10 PLN

Osoba kontaktowa
Agnieszka Luck  aluck@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.tead-europe.org

Zakończono działania projektowe i przygotowano merytoryczny i finansowy raport końcowy.08

Uczenie się przez całe życie

Przeprowadzono  ewaluację bieżącą i końcową projektu.

Kontynuowano ewaluację dwóch tur szkoleń testowych i opracowano raport podsumowujący wyniki. 

Zespół uczestniczył w szeregu spotkań z Liderem w kwestiach promocji, pracy nad modyfikacją programu 
szkolenia zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ewaluacji oraz przygotowania filmu szkoleniowego.

Przygotowano i wyprodukowano film szkoleniowy „Obsługa klienta. Turystyka dostępna dla osób 
niepełnosprawnych”, który został zamieszczony na stronie projektu i na kanale YouTube. 

04

05

06

07

Opracowano 2 elektroniczne newslettery o projekcie i jego rezultatach i rozesłano  
do blisko 700 odbiorców.

03
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Projekt „Stołeczne Centrum Kariery” realizowany jest w ramach  POKL Poddziałanie 8.1.2. 
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. 

Fundacja Fundusz Współpracy jest Liderem w projekcie, a realizowany jest on w partnerstwie z Fundacją 
Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM i Urzędem M. St. Warszawy, z ramienia którego zadania  
w projekcie realizuje Urząd Pracy M. St. Warszawy.

Stołeczne Centrum Kariery

Celem projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie statusu osoby 
zatrudnionej 80 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
utratą pracy z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy restruk-
turyzacyjne. Projekt zakłada  opracowanie i realizację Indywidualnych 
Strategii Adaptacji Zawodowej dla każdego uczestnika oferując takie 
formy wsparcia jak: doradztwo i poradnictwo zawodowe, psychologicz-
ne i biznesowe, warsztaty grupowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo 
pracy, przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, dotacje 
i pomostowe wsparcie finansowe działalności gospodarczej.

Cele projektu

Uczenie się przez całe życie073



Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

Uczenie się przez całe życie

Przeprowadzono cykl szkoleń „Jak założyć firmę krok po kroku” oraz sesje doradztwa biznesowego  
dla uczestników i uczestniczek starających się o otrzymanie jednorazowej dotacji na założenie  
działalności gospodarczej.

02

Przeprowadzono konkurs biznes planów i przyznano 26 jednorazowych dotacji na rozwój działalności 
gospodarczej oraz środków finansowych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 

03

Zorganizowano spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników i uczestniczek, którym przyznano 
jednorazową dotację , w celu wyjaśnienia wszystkich zasad i wątpliwości dot. wydatkowania dotacji 
i jej rozliczania.

04

Rozpoczęto i prowadzono organizację szkoleń zawodowych dla wszystkich uczestników 
i uczestniczek projektu.

05

Prowadzono na bieżąco rekrutację kandydatów na ścieżkę pozwalającą na zmianę i/lub podniesienie 
kwalifikacji i kompetencji zawodowych w połączeniu ze wsparciem w postaci pośrednictwa pracy 
lub wsparciem w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

01

Zapewniono wsparcie doradcze w ramach podstawowego wsparcia pomostowego dla uczestników, 
którzy otrzymali dotację na rozwój przedsiębiorczości.

07

Prowadzono ewaluację bieżącą projektu.08

Prowadzono i aktualizowano stronę internetową projektu.09

Zorganizowano kwartalne zebrania Grupy Sterującej, w których brali udział partnerzy i lider projektu.10

Prowadzono wsparcie merytoryczne w zakresie wydatkowania i rozliczania środków z jednorazowej 
dotacji i pomostowego wsparcia finansowego.

06
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Budżet projektu

Nazwa projektu „Stołeczne Centrum Kariery”

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania umowy 2014 - 2015

Cakowity budżet projektu (FFW) 2 076 821,25 PLN w tym 1 627 650,75 PLN na zadanie 
realizowane przez FFW

Budżet na 2014 r. 1 869 514,50 

Wydatkowanie w 2014 r. 1 498 544,29 

Osoba kontaktowa
Izabela Kowalska  ikowalska@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.stolecznecentrumkariery.pl

Uczenie się przez całe życie

zostanie zakończona rekrutacja kandydatów;

przyznane dotacje jednorazowe na rozwój przedsiębiorczości oraz środki finansowe  
w ramach podstawowego wsparcia pomostowego zostaną rozliczone;

Plany na kolejny rok
W roku 2015 projekt zostanie zakończony. Ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu projektu planowane  
jest przedłużenie o 3 miesiące jego realizacji tj. do 30 września  2015 r. W tym czasie zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

przeprowadzone zostaną wizyty monitorujące w siedzibach uczestników prowadzących 
działalność gospodarczą;

zostaną zrealizowane szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników i uczestniczek;

prowadzone będzie i zakończone doradztwo indywidualne w ramach podstawowego  
i przedłużonego wsparcia pomostowego;

prowadzona będzie ewaluacja bieżąca i końcowa projektu;

zorganizowane będą kwartalne zebrania Grupy Sterującej.
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Uczenie się przez całe życie

Europejskie rozwiązania 
w zapewnianiu jakości - ESQA

Dzięki wygranemu w 2014 roku konkursowi, w którym Fundacja Fundusz Współpracy zdobyła 94 punkty 
na 100 możliwych, projekt ten realizuje Dział Projektów Edukacyjnych Fundacji, w ramach nowego 
programu Komisji Europejskiej – ERASMUS+.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i infor-
macji na temat zapewniania jakości w kształceniu  
zawodowym w krajach partnerskich by stworzyć  
katalog dobrych praktyk, który będzie wsparciem  
dla szkół i organów nadzorujących w realizacji  
zadań związanych z zapewnianiem jakości.  
Rezultaty projektu mają pokazać jaki pozytywny 
wpływ na szkołę, jej uczniów i otoczenie mają 
stosowane mechanizmy i narzędzia zapewniania 

jakości, a także mają wzbogacić portfolio metod 
i narzędzi zapewniania jakości i ewaluacji pracow-
ników szkół i organów nadzorujących oraz zachęcić  
do korzystania z nich.  
 
Projekt jest realizowany od 1 września 2014 roku  
do 31 sierpnia 2016 roku w partnerstwie z organizac-
jami z Wielkiej Brytanii, Estonii i Słowenii. W projekcie 
Fundacja Fundusz Współpracy pełni rolę Lidera.

Cele projektu będą osiągnięte poprzez  działania w następujących obszarach:

Cele projektu

Analiza systemów i mechanizmów zapewniania 
jakości w kształceniu zawodowym w krajach 
partnerskich – obejmuje przygotowanie przez 
każdego z partnerów krajowego raportu w języku 
angielskim stanowiącego opis rozwiązań systemo-
wych i przegląd  mechanizmów i narzędzi stosowa-
nych na różnych poziomach (krajowym, regionalnym
/lokalnym, szkoły). Na podstawie raportów krajowych 
partner brytyjski przygotuje raport porównawczy.

Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie 
dobrych praktyk w krajach partnerskich 
– w każdym z krajów partnerskich będzie zorganizo-
wane szkolenie/wizyta studyjna dla reprezentantów 
i ekspertów z pozostałych organizacji partnerskich 
w celu zobaczenia stosowanych rozwiązań w prakty-
ce, przedyskutowania metod i narzędzi z krajowymi 
ekspertami i praktykami  i wyboru odpowiednich  
przykładów dobrych praktyk do katalogu.
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Spotkania partnerskie – organizacja 4 spotkań, 
na których partnerzy będą omawiać sprawy 
organizacyjne i merytoryczne projektu.

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

Uczenie się przez całe życie

Podpisano umowy partnerskie z instytucjami partnerskimi z Wielkiej Brytanii, Estonii i Słowenii.02

Podpisano porozumienie o współpracy w ramach projektu z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, 
które będzie wspierać merytoryczne i promocyjne działania projektowe.

03

Podpisano umowę z Narodową Agencją na realizację projektu.01

Dyseminacja rezultatów projektu – będzie 
obejmowała działania poprzez internet – strona 
projektu (prowadzenie – Lider), strony organizacji 
partnerów, social media, zamieszczanie artykułów 
na portalach i internetowych magazynach specjal-
istycznych, produkcję i dystrybucję newsletterów 
o projekcie. Dodatkowym działaniem promocyjnym 
w Polsce i w zainteresowanych krajach partnerskich 
będzie organizacja i przeprowadzenie konkursu 
dla szkół „Szkoła dbająca o jakość”.

Zarządzanie i wdrażanie projektu – obejmujące 
kwestie monitorowania i kontroli budżetu, postępów 
w osiąganiu celów i rezultatów, ewaluację bieżącą 
projektu i ewaluację rezultatów, komunikację 
pomiędzy partnerami itp.
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Uczenie się przez całe życie

Budżet projektu

Nazwa projektu „Europejskie rozwiązania 
w zapewnianiu jakości - ESQA”

Projekt finansowany w ramach Programu ERASMUS+

Czas trwania umowy 2014 - 2016

Cakowity budżet projektu (FFW) 71 815 EUR / 303 404 PLN

Budżet na 2014 r. 2000 EUR /  8449,60 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 0,00

Osoba kontaktowa
Agnieszka Luck  aluck@cofund.org.pl

Szczegóły na temat projektu na stronie
www.esqa.eu

Zorganizowano i przeprowadzono w Warszawie pierwsze spotkanie partnerów projektu, 
na którym przekazano im zasady finansowe i ustalono plan działań na najbliższy kwartał.

05

Przekazano partnerom pierwszą transzę płatności.06

Koordynatorka projektu i specjalistka ds. finansowych uczestniczyły w szkoleniu przygotowanym przez 
Narodową Agencje nt. zasad realizacji projektów partnerstw strategicznych  w programie Erasmus Plus.

04

Ustalono strukturę i zakres tematyczny raportów krajowych o zapewnianiu jakości, 
a także strukturę do opisu dobrych praktyk w elektronicznej bazie danych.

07
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Program finansowany jest ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących 
z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski. Są to głównie fundusze złotowe Komisji 
Europejskiej, przekazane na mocy 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 te przeznaczone  
były na granty dla organizacji i instytucji, wspierające, w zależności od woli donatora,  
różne dziedziny. Wydatkowanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy CPF 
rozpoczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Fundusze 
partnerskie

Fundacja na podstawie umów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje zadania związane 
z administrowaniem środkami z Funduszy CPF.

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

Fundusze partnerskie 
- Counterpart Funds (CPF)

W 2014 roku 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. 

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

01
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Fundusze partnerskie

Fundacja przeprowadziła również wizyty monitorujące projekty dofinansowane w ramach funduszy  
CPF Ogólnych i Bilateralnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ponadto w 2014 roku trwały prace nad przygotowaniem i przekazaniem do archiwum dokumentacji  
kolejnych rozliczonych projektów.

02

03

Budżet projektu

Nazwa projektu „CPF - Ogólne”

Projekt finansowany w ramach Środków CPF na podstawie decyzji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych

Czas trwania umowy 01-12.2014

Budżet na 2014 r. 513 802,00 PLN

Wydatkowanie w 2013 r. 513 158,95 PLN

Osoba kontaktowa
Bogda Kisiel  bkisiel@cofund.org.pl

082



Fundusze partnerskie

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

Obsługa linii kredytowych – CPF sektorowe

Celem zadania jest obsługa następujących linii 
kredytowych: „Importowa Linia Kredytowa dla 
Sektora Rolnego” PHARE PL 9005, „Agrolinia 2000”, 
„Agrolinia”, „SIP/SME“ polegająca na rejestracji 
i kontroli dokonywanych wpłat, uzgadnianiu danych 
finansowych z bankami oraz księgowością FFW, 
potwierdzaniu sald, przygotowywaniu raportów 
dla celów księgowych oraz raportów do MSZ, zmia- 
nach oprocentowania (w przypadku zmian stóp 
procentowych przez NBP – wszystkie kredyty mają 
zmienne oprocentowanie, uzależnione od stopy 
kredytu refinansowego lub 3M WIBOR-u), realizacji 
wizyt monitorujących u kredytobiorców oraz banków, 
archiwizacja dokumentów.

Cel projektu

Wraz z powołaniem Fundacji Fundusz Współpracy 
w 1990 roku utworzony został Program SIP/SME, 
którego celem było udzielanie wsparcia małym 
i średnim przedsiębiorstwom oraz Program Impor-
towa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego (Agroli-
nia), którego zadaniem było finansowe wspieranie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz udzielanie pomocy 
technicznej dla sektora bankowości spółdzielczej. 
Kontynuacją obu programów finansowanych 
ze środków PHARE były kolejno: Program Agroli-
nia-2000, Agro-Info, Agrolinia. 

Fundusze przeznaczone były z jednej strony na dzia-
łania o charakterze szkoleniowym, informacyjnym 
i organizacyjnym w ramach projektów: „Kształcenie 
liderów wiejskich”, „Rozwój przedsiębiorczości wiej-
skiej”, „Pomoc dla sektora banków spółdzielczych”, 
„Dotacje na inicjatywy oddolne - małe granty”, z dru-
giej zaś strony na linie kredytowe na cele inwestycyj-
ne dla małych i średnich przedsięwzięć w rolnictwie, 
przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach oraz 
linię kredytową przeznaczoną dla małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących swoją pozarolniczą 
działalność na terenach wiejskich.
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W 2014 roku Fundacja Fundusz Współpracy zrealizowała wszystkie zaplanowane działania związane z umową. 

Budżet projektu

Nazwa projektu
„Obsługa linii kredytowych w ramach Programów 
Agrolinia oraz administrowanie środkami 
Funduszy CPF Sektorowe”

Projekt finansowany w ramach Środków CPF sektorowych na podstawie decyzji
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Czas trwania umowy 01.01.2014 - 31.12.2014

Wartość umowy w latach  
(2009-14)

-

Budżet na 2014 r. 364 200,00 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 363 402,91 PLN

Osoba kontaktowa
Marzena Lisiecka-Pożoga  mlisiecka@cofund.org.pl

Główne działania w 2014 r.

Łącznie z tytułu spłat kapitału i odsetek oraz rekompensat w ramach wszystkich linii kredytowych  
wpłynęło na rachunki Fundacji 3 391 174,49 PLN.

01

Całkowicie spłacono 21 umów kredytowych.02

Przygotowano i przekazano do archiwum bądź do zniszczenia 651 jednostek archiwizacyjnych. 03

Terminowo realizowano również obowiązki sprawozdawcze: przygotowano i przekazano 126 raportów 
(miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) do: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
współpracujących banków oraz księgowości FFW.

04
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Współpraca
międzynarodowa
oraz Programy Rozwoju Instytucjonalnego

Jednostka Finansująco-Kontraktująca (JFK) została ustanowiona w ramach Fundacji Fundusz Współpracy 
decyzją Komitetu Integracji Europejskiej w lutym 1999 roku na podstawie Memorandum of Understanding 
podpisanego przez Komisję Europejską i Rząd RP.

Jednostka Finansujaco-Kontraktujaca (ang. 
Central Finance and Contracts Unit – CFCU)

JFK odpowiadała za przeprowadzenie przetargów, nadzór nad realizacją kontraktów i umów oraz dokonywanie 
płatności w ramach projektów Rozwoju Instytucjonalnego (ang. Institution Building) finansowanych w ramach 
Programów: PHARE i Środki Przejściowe (ang. Transition Facility). Beneficjentami projektów Rozwoju Instytucjo-
nalnego były jednostki administracji publicznej (ministerstwa i podległe im instytucje, Kancelaria Premiera RP, 
Kancelaria Sejmu RP) i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

W ramach alokacji 1998 - 2006 wdrożono 266 projektów o łącznej wartości około 1 miliarda Euro.

I Projekty Rozwoju Instytucjonalnego 
w ramach programów Phare i Środki Przejściowe
Podstawowym zadaniem Jednostki Finansująco-Kontraktującej Fundacji Fundusz Współpracy było 
kontynuowanie działań związanych z archiwizacją dokumentacji projektów Rozwoju Instytucjonalnego 
realizowanych w ramach programu Phare (alokacje 2000-2003) oraz Transition Facility (alokacje 2004-2006), 
współpraca ze służbami NAO, PAO i Komisji Europejskiej w związku z ostatecznym zamykaniem projektów 
Rozwoju Instytucjonalnego. 
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Współpraca międzynarodowa

Budżet projektu

Nazwa projektu Projekty Rozwoju Instytucjonalnego

Projekt finansowany w ramach Budżetu MSZ

Czas trwania umowy 1.01.2014 – 31.12.2014

Budżet na 2014 r. 451 200,00 PLN

Wydatkowanie w 2014 r. 451 200,00 PLN

W roku 2014 zostały zrealizowane następujące zadania powierzone Jednostce Finansująco-Kontraktującej 
zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych:

Przygotowanie do przekazania do archiwum lub zniszczenia dokumentacji związanej 
z realizacją projektów w ramach Programów PHARE 2000-2003 i Transition Facility 2004-2006;

Bieżąca współpraca z Beneficjentami projektów, służbami PAO (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)  
i NAO (Ministerstwo Finansów);

Wsparcie służb NAO (Ministerstwo Finansów) w uzgadnianiu z Komisją Europejską kwoty podatku VAT 
od umów z asystentkami Doradców Przedakcesyjnych, zatrudnionymi przy realizacji projektów Środki 
Przejściowe 2006.

Osoba kontaktowa
Izabella Nowakowska  inowakowska@cofund.org.pl
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Współpraca międzynarodowa

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

II

W ramach przedmiotowego zadania Jednostka Finansujaco-Kontraktująca Fundacji realizuje działania 
związane z pełną obsługą finansową umowy bliźniaczej o wartości 1 mln Euro, organizowaniem misji  
ekspertów krótkoterminowych i wizyt studyjnych oraz opracowywaniem raportów finansowych.

Podniesie tureckich standardów przewozu niebezpiecznych towarów zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. 
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

Cel zadania

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

Rozliczanie kosztów pobytu w Turcji  
Doradcy Długoterminowego (RTA); 

Współpraca z tureckim CFCU w zakresie rozliczenia 
umowy bliźniaczej: przygotowuje finansowe raporty 
kwartalne oraz raport końcowy wraz z niezbędną 
dokumentacją finansową oraz dokonuje uzgodnień 
dotyczących zmian w umowie bliźniaczej; 

Wprowadzanie modyfikacji do budżetów umowy 
bliźniaczej w oparciu o side letters.

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

Umowa bliźniacza została notyfikowana w dniu 21 maja 2014 roku.01
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Współpraca międzynarodowa

Budżet projektu

Nazwa projektu „Współpraca z GITD przy realizacji  
umowy bliźniaczej na rzecz Turcji”

Projekt finansowany w ramach Pomocy KE dla Turcji w ramach Programu IPA

Czas trwania umowy 23 maja 2014 – 22 listopada 2015 (18 miesięcy)

Całkowity budżet projektu 1 mln EUR

Budżet na 2014 r. 300 000 EUR

Wydatkowanie w 2014 r. 259 409 EUR

Osoba kontaktowa
Elżbieta Potrzebowska  epotrzebowska@cofund.org.pl

Doradca Długoterminowy (RTA) rozpoczął pracę w Turcji z dniem 23 maja br.02

W dniu 18 czerwca 2014 roku w Ankarze odbyła się kick-off konferencja, 
w której uczestniczyło około 120 osób.

03

Odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego.04

Odbyło się kilkanaście misji polskich ekspertów.05

Przygotowano 5 side letter’ów modyfikujących pierwotne zapisy umowy bliźniaczej.06

Przygotowano 2 merytoryczne i finansowe raporty kwartalne dotyczące realizacji umowy bliźniaczej.07
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Współpraca międzynarodowa

Współpraca policyjna państw 
Partnerstwa Wschodniego

III

Fundacja pełni rolę lidera konsorcjum składającego 
się z Ministerstw Spraw Wewnętrznych 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 z siedzibą Austrii. 

Zadaniem Fundacji jest zarządzaniem projektem, 
a w tym przede wszystkim obsługa projektu  
od strony finansowo-organizacyjnej. Koszty operacy-
jne Fundacji wyniosą 315 000 Euro. Realizacja proje-
ktu zaplanowana jest na 4 lata. Wartość kontraktu  
z Komisją Europejską wynosi 4 998 886 Euro.

Wzmocnienie współpracy policyjnej pomiędzy państwami Unii Europejskiej a państwami Partnerstwa Wschod-
niego oraz pomiędzy samymi państwami Partnerstwa Wschodniego (z tymczasowym wyłączeniem Białorusi) 
w zakresie zwalczania różnych rodzajów przestępczości transgranicznej.

Cel programu

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

Raport wstępny został opracowany i zaakceptowany przez Komisję Europejską. 01

Program obejmuje czteroletni cykl działań, mających na celu transfer wiedzy, standardów i dobrych praktyk  
z krajów UE do krajów Partnerstwa Wschodniego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.  
Projekt finansowany przez Komisję Europejską ma służyć także zacieśnieniu współpracy organów ścigania  
UE i Partnerstwa Wschodniego, a także wsparciu współpracy w ramach samych państw PW.

Umowa konsorcjalna została podpisana przez 6 partnerów projektu. 02
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Współpraca międzynarodowa

W dniach 15-16 października 2014 roku odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu  
połączona z pierwszym posiedzeniem  Komitetu Sterującego. 

03

Raport finansowany za okres od 17 marca do 16 września 2014 roku został zbadany przez firmę audytorską.04

W dniu 26 listopada 2014 roku raporty merytoryczny i finansowy zostały przekazane do Komisji Europejskiej.05

W dniu 19 grudnia 2014 roku raport merytoryczny został zaakceptowany przez Komisję Europejską.  06

Kontynuowano misje do państw Partnerstwa Wschodniego w celu przygotowania Planów Działania.  07

Budżet projektu

Nazwa projektu „Współpraca policyjna 
Państw Partnerstwa Wschodniego”

Projekt finansowany w ramach Programu ENPI

Czas trwania umowy 48 miesięcy

Całkowity budżet projektu 4 998 886 EUR

Budżet operacyjny FFW 
na 2014 r. 300 000 EUR

Wydatkowanie w 2014 r. 246 391 EUR

Osoba kontaktowa
Izabella Nowakowska  inowakowska@cofund.org.pl
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Jest to nowy obszar działalności, w którym Fundacja 
Fundusz Współpracy dopiero buduje swoją obecność.  

W 2014 r. Zarząd FFW powołał Dorotę Nowicką na stanowisko swojego pełnomocnika  
ds. CSR. W tym czasie wraz z zespołem zadaniowym Pełnomocnik przygotowała różne  
koncepcje rozwoju tego obszaru działalności FFW. Koncepcje te będą wprowadzane  
w życie na przestrzeni następnych lat.

 W roku 2014 Fundacja Fundusz Współpracy nawiązała kontakty z potencjalnymi partnerami  
oraz prowadziła rozmowy, będące podwaliną przyszłych projektów CSR. 

Corporate Social Responsibility – CSR

CSR

Główne działania i wydarzenia w 2014 r.

We wrześniu 2014 roku przedstawiciele FFW nawią-
zali kontakt z LW „Bogdanka” S.A., która w ramach 
„Strategii społecznej odpowiedzialności na lata  
2014 - 2017” szukała partnerów w III sektorze  
do realizacji projektów z zakresu CSR.  

Przygotowane przez Zespół FFW pomysły spotkały  
się z dużym zainteresowaniem. Rozmowy zakończyły 
się wspólną deklaracją chęci współpracy. 

Deklaracja współpracy z LW „Bogdanka” S.A. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

01
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CSR

Magazyn CR Navigator oraz firma Henkel Polska zorganizowały wydarzenie poświęcone zagadnieniu  
różnorodności. „Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR”, który odbył się 8 października 2014 roku  
w Och-Teatrze w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był Miguel Gurrola – międzynarodowy ekspert 
w zakresie tworzenia i realizowania strategii zarządzania różnorodnością w globalnych spółkach.

Udział w wydarzeniu pt. „Kongres Różnorodności – nowe kierunki CSR”

02

Ogólnopolska konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz 
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW dr. hab. Jackiem 
Gulińskim odbyła się 24 października 2014 r. w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozwój inno-
wacji społecznych w Polsce, sposoby pozyskiwania wiedzy w tym zakresie i praktyczne wskazówki z zakresu 
projektowania oraz upowszechniania innowacji – to główne tematy dyskusji podczastego wydarzenia.

Udział w konferencji „Innowacje społeczne  
– od idei do upowszechniania efektów”

03

Przedstawiciele Fundacji brali udział w konferencji „Społeczna odpowiedzialność biznesu – możliwości i formy 
współpracy przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej, działającymi na Mazowszu – w kontekście 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, która odbyła się 30 października 2014 roku. Konferencję zorganizo-
wało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Udział w konferencji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

04

W listopadzie 2014 r. odbyły się pierwsze rozmowy w sprawie realizacji przyszłych projektów z obszaru inno-
wacji społecznych i CSR z Goodbrand Polska. Rozmowy zakończyły się wspólną deklaracją chęci współpracy. 
Goodbrand Polska to firma konsultingowa, składająca suę  ekspertów i praktyków mających długoletnie 
doświadczenie w zarządzaniu, budowaniu strategii operacyjnych i optymalizacji procesów, CSR, badań 
społecznych, marketingu i reklamie, mediach, PR, ochronie środowiska i działalności społecznej.

Deklaracja współpracy z Goodbrand Polska 

05

Przedstawiciele Fundacji brali udział II Konferencji Koalicji Prezesów-Wolontariuszy 2011  
pt. „Przywództwo. Wolontariat. Nowe technologie”, współorganizowanej z Akademią Rozwoju Filantropii,  
która odbyła się 3 grudnia 2014 roku.

Udział w konferencji „Przywództwo. Wolontariat. Nowe technologie”

06

Zespół Fundacji brał udział w spotkaniu z przedstawicielami spółki KGHM (Lubin), rozmawiano ew. współpracy 
przy zakładaniu spółdzielni socjalnych ze środków KGHM w ramach jej strategii CSR. Spotkanie odbyło się  
w sierpniu 2014 roku.

Spotkanie z przedstawicielami spółki KGHM (Lubin) 

07
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CSR

W grudniu 2014 roku zespół FFW spotkał się z przedstawicielami firmy Provident. W wyniku rozmów zostały 
zdefiniowane dwa pola do potencjalnej współpracy:

Spotkanie z przedstawicielami firmy PROVIDENT

08

(1) Koncepcja wolontariatu pracowniczego oraz wizyt studyjnych  
– opierająca się wolontariacie pracowników firmy Provident w Spółdzielniach  
Socjalnych będących pod opieką Fundacji Fundusz Współpracy. Pracownicy  
Ci mieliby się dzielić swoją wiedzą z członkami spółdzielni. Organizacja wizyt  
studyjnych - tzn. przedstawiciele spółdzielni odwiedziliby centralę lub któryś  
z 60 oddziałów Provident w Polsce. 

W 2014 roku trwały prace nad dopracowaniem  
koncepcji autorskiego projektu Fundacji  
Fundusz Współpracy – „Brokera społecznego”

(2) Koncepcja współpracy w ramach istniejącego programu grantów  
firmy Provident – przeznaczonego dla NGO na przeprowadzenie szkoleń  
nt. odpowiedzialnego zarządzania finansami. Fundacja, w ramach tej współpracy 
miałaby się podjąć organizacji takich szkoleń w terenie,  rekrutacji uczestników, 
oraz opracowaniem merytoryki przy wykorzystaniu swoich trenerów. 

Osoba kontaktowa
Dorota Nowicka  dnowicka@cofund.org.pl
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Sprawozdanie
finansowe 
z działalności 
Fundacji w 2014 
roku





Poniżej przedstawiamy wybrane dane ze Sprawozdania Finansowego Fundacji Fundusz Współpracy. 
Pełna treść Sprawozdania Finansowego znajduje się na stronie internetowej www.cofund.org.pl.

Bilans po stronie aktywów i pasywów  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku  
zamyka się sumą: 60 282 821,75 zł.

Rachunek zysków i strat  
za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r.  
do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk  
netto w kwocie: 1 521 614,78 zł.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Fundusz Współpracy zostało sporządzone zgodnie z ustawą  
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Uchwałą nr 2/15 z dnia 26 lutego 2015 r.  
Rada Fundacji podjęła decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego dla jednostek 
mikro, zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt. 2 w/w ustawy, w tym m.in. fundacji.

Prezentowane dane pochodzą ze sprawozdania finansowego podpisanego przez Zarząd Fundacji 
w dniu 30 marca 2015 r. Zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta, a nastepnie  
przedstawione do zatwierdzenia Radzie Fundacji.

Sprawozdanie finansowe
z działalności Fundacji w 2014 r.

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

60 282 821,75

FFW

1 521 614,78
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Wyszczególnienie 2013 2014

A Przychody podstawowej działalności  
operacyjnej i zrównane z nimi 14 614 252,75 19 464 769,67

B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 12 738 246,59 17 913 175,06

I Amortyzacja 327 713,52 328 098,57

II Zużycie materiałów i energii 97 196,20 238 219,08

III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne  
i inne świadczenia 777 633,46 803 613,45

IV Pozostałe koszty 745 380,56 1 407 299,50

C Pozostałe przychody i zyski 1 830 480,88 1 477 333,93

D Pozostałe koszty i straty 22 802 000,57 1 428 209,76

E Podatek dochodowy 86 182,00 79 104,00

F Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E) -19 181 695,53 1 521 614,78

I Nadwyżka przychodów nad kosztami  
(wartość dodatnia) 0,00 1 521 614,78

II Nadwyżka kosztów nad przychodami  
(wartość ujemna) -19 181 695,53 0,00

Rachunek Zysków i Strat w złotych

FFW

Wzrost przychodów  
w stosunku do roku poprzedniego o 33%.
 
1,5 mln zł nadwyżki przychodów nad kosztami.1,5 mln33%
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Bilans w złotych

FFW

Wyszczególnienie 2013 2014

A Aktywa trwałe, w tym: 10 227 837,58 9 115 504,04  

- środki trwałe 9 198 065,45 8 979 441,53

B Aktywa obrotowe 41 865 479,94 51 167 317,71

- należności krótkoterminowe 2 071 719,88 3 999 617,08  

AKTYWA RAZEM 52 093 317,52 60 282 821,75  

 PASYWA

A Kapitał (fundusz własny), w tym: 51 041 286,94 52 642 834,75

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

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 052 030,58 7 639 987,00

- rezerwy na zobowiązania 305 030,29 321 099,78

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 240 000,00 120 000,00

PASYWA RAZEM 52 093 317,52 60 282 821,75

PASYWA

AKTYWA

Wzrost sumy bilansowej  
w stosunku do roku poprzedniego o 16%.
 
Ponad 52 mln zł kapitałów własnych.52 mln16%
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FFW

Władze Fundacji

Tadeusz Kozek – Prezes Zarządu 

Izabella Nowakowska – Członek Zarządu

Jacek Ostrowski – Członek Zarządu

dr Jerzy Kwieciński – Przewodniczący Rady 
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, ekspert Business Centre Club

Ewa Ośniecka–Tamecka – Zastępca Przewodniczącego Rady 
Rektor College of Europe

Piotr Kosmala – Sekretarz Rady 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Leszek Grabarczyk 
Zastępca Dyrektora 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

dr Bartosz Grucza 
Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Rafał Poździk  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

dr Marek Szczepański 
Dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego

Anna Rajzer 
Ministerstwo Skarbu Państwa (zasiadała w Radzie do września 2014 roku) 

 
Mariola Skłodowska-Hończar  
Ministerstwo Skarbu Państwa (zasiada w Radzie od września 2014 roku)

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:
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