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FE dla organizacji pozarządowych i budowania partnerstw

Organizacje pozarządowe działają w bardzo 
wielu dziedzinach ważnych ze społeczne-
go punktu widzenia i  mogą wspierać reali-
zację celów wyznaczonych dla Funduszy 
Europejskich. 

Praca dla młodych
Pierwszym z obszarów, w którym organizacje 
pozarządowe mogą ubiegać się o dofinanso-
wanie w ramach POWER to aktywizacja zawo-
dowa osób młodych z tzw. grupy NEET (czyli 
osób pozostających bez pracy, nie uczących 
się i  nie szkolących się). W  tym przypadku 
środki unijne można uzyskać na projekty ofe-
rujące pomoc w zakresie określania ścieżki 
zawodowej, szkolenia, staże i praktyki. Kon-
kursy na wsparcie indywidualnej i komplekso-
wej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 
młodych ogłaszane są głównie przez Woje-
wódzkie Urzędy Pracy oraz Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo wiele możliwości skorzystania ze 
wsparcia znajduje się w działaniach realizo-
wanych w II osi programu tj. Efektywne po-
lityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i  edukacji. Dofinansowanie mogą uzyskać 
projekty wspierające:

•  modernizację instytucji rynku pracy (np. 
szkolenia dla pracowników instytucji rynku 
pracy);

•  poprawę jakości  działań skierowanych 
do osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym oraz zwiększe-
niem ich szans na zatrudnienie (m.in. 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
i  społecznych osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, podnosze-
nie kompetencji osób uczestniczących 
w procesie kształtowania i wdrażania po-
lityk publicznych w zakresie zapewnienia 
równości szans i  dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami);

Szereg możliwości
Fundusze Europejskie stawiają na organizacje pozarządowe. W Polsce z roku 
na rok liczba tych organizacji  rośnie. W 2015 r. zarejestrowanych było 17 tys. 
fundacji i 86 tys. stowarzyszeń. Aktywnie działa ok. 70 tys. podmiotów. NGO 
(z ang. non governmental organisation) w wielu dziedzinach mogą uzyskać 
dofinansowanie lub uczestniczyć w projekcie w ramach Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER).
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•  rozwój ekonomii społecznej (wsparcie pod-
miotów ekonomii społecznej za pomocą 
zwrotnych instrumentów finansowych);

•  podnoszenie jakości systemu oświaty i roz-
wój edukacji (np. tworzenie e-podręczników 
i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych to-
warzyszących istniejącym e-podręcznikom 
oraz tworzenie i  upowszechnianie e-za-
sobów i  e-podręczników do kształcenia 
zawodowego);

•  usprawnienie procesu stanowienia pra-
wa i  działania wymiaru sprawiedliwości 
(podnoszenia kompetencji eksperckich 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
udziału w procesie stanowienia prawa);

•  podnoszenie jakości usług administracyj-
nych (np. wzmocnienia procesu konsulta-
cji społecznych i monitoringu społecznego 
w  zakresie działań prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego w ob-
szarze planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego).

Innowacje społeczne i nie tylko
Jeżeli Twoja organizacja ma ciekawe pro-
pozycje rozwiązań dla istotnych problemów 
społecznych, może być zainteresowana sko-
rzystaniem we wsparcia w ramach osi IV PO-
WER Innowacje społeczne i mobilność ponad-
narodowa. Innowacje społeczne finansowane 
z EFS będą wdrażane w wielu obszarach od-
powiadającym różnym dziedzinom interwencji 
EFS (m.in. rynek pracy, integracja społeczna 
czy kształcenie). Do tej pory ogłaszano kon-
kursy dotyczące mi.in. dezinstytucjonalizacji 
usług świadczonych na rzecz osób dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z za-
burzeniami i chorobami psychicznymi, prze-
ciwdziałanie problemowi dziedziczonego ubó-
stwa.  Od marca rozpoczną się kolejne nabory 
na konkursy w ramach innowacji społecznych.

Oś IV POWER to również programy mobilno-
ści narodowej i współpraca ponadnarodowa. 
Organizacje pozarządowe mogą uzyskać 
dofinansowanie na projekty mobilności po-
nadnarodowej ukierunkowane na aktywiza-
cję zawodową osób młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, programy sty-
pendialne i mobilności ponadnarodowej dla 
osób zaangażowanych w kreowanie i wdra-
żanie polityk publicznych oraz programy mo-
bilności ponadnarodowej dla osób chcących 
podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje 

niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrud-
nienia, projekty współpracy ponadnarodowej 
z  partnerami zagranicznymi (np. wypraco-
wanie nowych rozwiązań lub adaptowanie 
w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem są 
stosowane przez inne państwa).

Katarzyna Wypustek

Pożyczki dla społeczników
29.12.2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego popisał umowy 
na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regio-
nu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno- 
Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać ze 
środków POWER pożyczek pomiotom ekonomii społecznej. 

Na realizację projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego 
i  reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przed-
siębiorczości Społecznej” przeznaczono blisko 160 mln zł. 
Obecnie uruchomiono środki z pierwszej transzy w wysoko-
ści 35 mln zł. Pożyczki będą udzielane przez pośredników 
finansowych wyłonionych w przetargu, tj.: Fundusz Rozwoju 
Wałbrzyskiego w makroregionie zachodnim oraz Towarzystwo 
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w pozostałych czterech 
makroregionach. Przy czym zaangażowanie środków prywat-
nych wyniesie co najmniej 10%.

Działania BGK w  ramach EFS są kontynuacją realizowane-
go w formie pilotażowej projektu w Programie Kapitał Ludz-
ki, w ramach którego oferowano preferencyjne pożyczki na 
rozwój PES. 6 grudnia 2016 r. wypłacono ostatnią pożyczkę. 
W trakcie realizacji projektu pilotażowego TISE SA wypłaciło 
aż 500 pożyczek dla 421 PES na łączną kwotę 38,9 mln zł. Po-
życzkobiorcy utworzyli w sumie aż 500 nowych miejsc pracy. 

Dodatkowo, dzięki rozwijaniu swojej działalności mogli utrzy-
mać i zapewnić trwałość około 2000 miejsc pracy. Ze środków 
oferowanych w projekcie skorzystało 256 spółdzielni socjal-
nych, 29 spółdzielni pracy, 5 spółdzielni dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz fundacje i stowarzyszenia.

Fot. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
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