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Organizacje
pozarzàdowe
Organizacje pozarzàdowe stanowià wa˝ny element
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i wspierajà demokratyczny
system rzàdzenia. W krajach kandydujàcych do Unii
Europejskiej odgrywajà szczególnà rol´ na polu
utrwalania regu∏ demokracji i budowania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego, a tak˝e w procesie integracji europejskiej.

P

rzedstawiamy dziÊ Paƒstwu
trzeci tekst informacyjny o tematyce unijnej, opracowany przez
Referat Integracji Europejskiej
Urz´du Miejskiego z myÊlà o organizacjach pozarzàdowych z regionu
pomorskiego (dost´pny tak˝e na
stronie internetowej urz´du –
http://www.gdansk.pl).
Organizacje pozarzàdowe w UE
pe∏nià ró˝norakà rol´: reprezentujà
interesy poszczególnych grup obywateli (takich jak mniejszoÊci narodowe czy niepe∏nosprawni) wobec
instytucji europejskich, biorà udzia∏
w dyskusjach politycznych, wspó∏uczestniczà w zarzàdzaniu, monitorowaniu i ocenie projektów finansowanych ze Êrodków unijnych,
promujà integracj´ europejskà. Po
przystàpieniu naszego kraju do
unii, polskie organizacje pozarzàdowe zostanà w∏àczone do dzia∏ajàcych tam sieci organizacji, co powinno wzmocniç ich znaczenie
w dyskusjach i pracach kszta∏tujàcych sposób funkcjonowania UE
oraz mo˝liwoÊci wp∏ywu na decyzje
podejmowane na szczeblu unijnym.
Instytucje UE przeznaczajà co roku znaczàce Êrodki na wspieranie
dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych. Pomorskie organizacje pozarzàdowe ju˝ teraz mogà korzystaç
z ró˝nych rodzajów pomocy ze strony Unii Europejskiej.

Programy UE dla organizacji
pozarzàdowych
W tym roku pomorskie organizacje
pozarzàdowe mogà staraç si´ o dofinansowanie dzia∏aƒ w ramach poni˝szych programów Unii Europejskiej.

Fundusze CPF ogólne
(Counterpart Funds)
Wspiera dzia∏ania odnoszàce si´
do przygotowaƒ Polski do cz∏onkostwa, m.in. szkolenia, kampanie informacyjne, ekspertyzy i badania,
publikacje, t∏umaczenia, wizyty studyjne. Program koordynuje Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”. Wnioski
o udzielenie dotacji przyjmowane sà
w trybie ciàg∏ym.
Program Rozwoju
Spo∏eczeƒstwa Obywatelskiego
Zastàpi on program Phare Access,
który finansowa∏ dzia∏ania zwiàzane
z przejmowaniem i wdra˝aniem dorobku prawnego UE w dziedzinach
ochrony Êrodowiska, rozwoju spo∏eczno-gospodarczego oraz dzia∏aƒ
w sektorze spo∏ecznym. Program
koordynuje Fundacja „Fundusz
Wspó∏pracy”. Konkurs zostanie
og∏oszony prawdopodobnie w po∏owie roku.
Program Ma∏ych Grantów
Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Warszawie
(Phare Small Projects
Programme 2002 Small
Projects Facility)
Celem programu jest wspieranie dzia∏aƒ na rzecz integracji Polski z Unià Europejskà. Program
w szczególnoÊci dotyczy projektów,
które poszerzajà wiedz´ na temat
integracji Polski z Unià Europejskà, majà bezpoÊredni wk∏ad
w proces przyst´powania Polski do
UE, przybli˝ajà problematyk´ europejskà w Polsce.

W tym roku traktowane priorytetowo b´dà projekty z dziedziny kultury, sportu, jak i te adresowane do
mieszkaƒców wsi i ma∏ych miast
oraz osób z utrudnionym dost´pem
do informacji europejskiej (np. osób
starszych, niepe∏nosprawnych).
Termin sk∏adania wniosków mija
16 czerwca br., o godz. 16.30.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç
w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wniosek
zg∏oszeniowy i wytyczne do programu znajdujà si´ na stronie internetowej www.europa.delpol.pl/ngo.
Program Wspó∏pracy
Przygranicznej Phare Polska –
Region Morza Ba∏tyckiego 2001
Fundusz Ma∏ych Projektów
Wspiera projekty wspó∏pracy lokalnych organizacji i spo∏ecznoÊci
„po obu stronach granicy” w zakresie edukacji, kultury, turystki i innych dziedzin ˝ycia spo∏ecznego.
Ostateczny termin sk∏adania wniosków up∏ywa 02 czerwca br. o godz.
14:00.
Program Wspó∏pracy
Przygranicznej Polska –
Region Morza Ba∏tyckiego 2001
– schemat wsparcia
Dodatkowo, wpiera projekty inwestycyjne. Ostateczny termin
sk∏adania wniosków up∏ywa 30 maja br. o godz. 14:00.
Pe∏ne zaproszenia do sk∏adania
wniosków do powy˝szych programów oraz wytyczne dla wnioskodawców dost´pne sà do wglàdu
w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregionu Ba∏tyk, które zarzàdza
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programami oraz na stronach internetowych: www.eurobalt.org.pl;
www.wwpwp.it.pl.
Pomorskie organizacje pozarzàdowe mogà te˝ braç udzia∏ w wewn´trznych programach Unii Europejskiej.
W ka˝dym dofinansowywanym projekcie musi braç udzia∏ kilku partnerów z ró˝nych krajów. Programy wewn´trzne UE sà przede wszystkim
programami wspó∏pracy, a nie programami pomocowymi w potocznym
tego s∏owa znaczeniu. Udzia∏ w nich
u∏atwia jednak sfinansowanie mi´dzynarodowego projektu edukacyjnego (Socrates II), szkoleniowego
(Leonardo da Vinci II), m∏odzie˝owego (M∏odzie˝) czy kulturalnego (Kultura 2000).
Przystàpienie Polski do Unii Europejskiej otworzy zaÊ pomorskim
organizacjom pozarzàdowym dost´p
do nowego strumienia Êrodków,
g∏ównie z funduszy strukturalnych,
m.in. z Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego.
Opracowano na podstawie stron
internetowych Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce i portalu
organizacji pozarzàdowych.

Przedstawiamy list´ teleadresowà
instytucji, które wspomagajà
pomorskie organizacje pozarzàdowe
w procesie przygotowaƒ do
aktywnego cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
Przedstawicielstwo Polskich
Organizacji Pozarzàdowych
w Brukseli
przedstawiciel Pawe∏ Krzeczunowicz
Polish NGO Office in Brussels
rue Dejonckerstraat 46
B-1060 Brussels, Belgia
tel. +32 2 537 93 57
fax. +32 2 544 08 80
eu@eu.ngo.pl
http://www.eu.ngo.pl
 wspiera polskie organizacje pozarzàdowe jako aktywnych uczestników procesu integracji europejskiej
 gromadzi i udost´pnia informacje wa˝ne dla organizacji pozarzàdowych,
m.in. na temat funduszy europejskich,
poprzez stron´ internetowà oraz biuletyn „EUlotka”
 promuje polskie organizacje pozarzàdowe w Unii Europejskiej



nawiàzuje kontakty z sieciami organizacji pozarzàdowych krajów cz∏onkowskich

∏àcznicy regionalni ds. rozwoju
spo∏ecznego i funduszy
strukturalnych w woj. pomorskim
Marek Hola
konsultanci.pomorze@interia.pl
Aleksandra Màkosza
tel. 562 20 45
alexmakosza@poczta.onet.pl
 konsultujà i doradzajà organizacjom
w kwestiach funduszy strukturalnych
 zajmujà
si´ kwestiami wspó∏pracy
i przep∏ywu informacji pomi´dzy organizacjami pozarzàdowymi, urz´dami
i instytucjami publicznymi, przedsi´biorstwami i mediami
Fundacja Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarzàdowych
aleja Zwyci´stwa 51
80-207 Gdaƒsk
tel./ fax. 344 40 39, 520 40 18
rci@key.net.pl
http://www.rci.org.pl
 promuje organizacje pozarzàdowe
 prowadzi baz´ danych o organizacjach
pozarzàdowych
 prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà
 przy Fundacji dzia∏a Biuro Partnerów
„Baltica”, które pomaga organizacjom
pozarzàdowym
Polski
pó∏nocnej
w znalezieniu zagranicznych partnerów do wspó∏pracy, organizuje mi´dzynarodowe kongresy, seminaria, itp.

Inne przydatne adresy
gdaƒski serwis organizacji
pozarzàdowych
http://www.ngo.org.pl
portal organizacji
pozarzàdowych
http://www.ngo.pl
Fundacja Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4a
00-444 Warszawa
tel. (22) 622 84 64, 622 97 01
fax. (22) 622 75 65, 622 95 69
cfcu@cofund.org.pl
http://www.cofund.org.pl
Stowarzyszenie Gmin RP
„Euroregion Ba∏tyk”
ul. Âw. Ducha 3/4
82-300 Elblàg
tel. (55) 235 55 99
fax. (55) 236 10 10
sekel@eurobalt.org.pl
http://www.eurobalt.org.pl

Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce
Punkt Informacyjny Unii Europejskiej
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (22) 520 82 62
fax. (22) 520 82 63
info@eudel.pl
http://europa.delpol.pl
Biuro Programu Socrates
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (22) 622 34 47
fax. (22) 622 37 10
socrates@socrates.org.pl
http://www.socrates.org.pl
Regionalny OÊrodek
Programu M∏odzie˝
Centrum Wspó∏pracy M∏odzie˝y
ul. Âlàska 64/3
81-304 Gdynia
tel. 620 24 80
fax. 660 64 45
michal@cwm.org.pl
http://www.cwm.org.pl
Narodowa Agencja
Programu M∏odzie˝
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 22 622 37 06, 628 60 14
fax. 22 622 37 08
youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl
Krajowa Agencja
Programu Leonardo da Vinci
Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr
Fundacja Fundusz Wspó∏pracy
ul. GórnoÊlàska 4a
00-444 Warszawa
tel. (22) 625 39 37, 622 19 91
fax. (22) 625 28 05
bkkk@cofund.org.pl
http://www.bkkk-cofund.org.pl
punkt kontaktowy
do spraw kultury
Departament Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Integracji Europejskiej
Ministerstwo Kultury
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 15/17
00-071 Warszawa
tel./fax. (22) 828 37 91
pkk.kultura@mk.gov.pl
http://www.mk.gov.pl/pkk
Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. (22) 455 54 54
fax. (22) 455 54 53
cie@mail.ukie.gov.pl
http://www.cie.gov.pl

