
WSPÓŁPRACA 

MIĘDZYNARODOWA

I PROJEKTY Z PAŃSTWAMI-

DARCZYŃCAMI

EWA STOKŁUSKA

(FED)



Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach funduszy EOG.



Konsorcjum realizujące Program



Koordynatorka współpracy 

dwustronnej i regionalnej 

w Programie Aktywni 

Obywatele – Fundusz 

Regionalny. Pracuje 

w Fundacji Edukacja dla 

Demokracji. 

Ewa Stokłuska



Współpraca 

międzynarodowa 

w Programie



Cele współpracy

• Wymiana doświadczeń i inspiracji między 

podmiotami realizującymi projekty

• Wsparcie wiedzą ekspercką podmiotów z 

innych państw

• Ułatwienie nawiązywania kontaktów 

między podmiotami z Państw-

Darczyńców i Państw-Beneficjentów, a 

także z państw ościennych



Wzmocnienie stosunków 
dwustronnych między 
Polską a Państwami-
Darczyńcami, czyli 
Islandią, Liechtensteinem 
i Norwegią.





Państwa objęte współpracą

• Państwa-Darczyńcy, tj. Islandia, 

Liechtenstein, Norwegia

• pozostałe Państwa-Beneficjenci Funduszy 

EOG, tj. Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, 

Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 

Węgry

• państwa ościenne, tj. kraje spoza EOG 

graniczące z Polską - Białoruś, Federacja 

Rosyjska, Ukraina



Projekty z 

partnerami 

zagranicznymi



Partnerstwa wtedy, gdy 
udział Partnerów 

faktycznie przyczynia 
się do osiągnięcia 

planowanych 
rezultatów.



Dodatkowe punkty za 
dobrze uzasadnione 
partnerstwo, w tym 

szczególnie za 
partnerstwo

z podmiotem z Państw-
Darczyńców.



Kto może być partnerem w 
projekcie?

• organizacje pozarządowe, podmioty 

publiczne i prywatne, niekomercyjne i 

komercyjne (z wyłączeniem jednoosobowej 

działalności gospodarczej) z:

- Polski,

- Państw-Darczyńców

- pozostałych Państw-Beneficjentów Funduszy EOG

- państw ościennych

• organizacje międzynarodowe, ich organy lub 

przedstawicielstwa

! Grupy nieformalne tylko z Polski.



Zasady partnerstw 
projektowych (1)

• Partnerzy muszą podzielać cele 

realizowanego projektu oraz aktywnie 

uczestniczyć w jego przygotowaniu i 

realizacji.

• Działania każdego partnera w ramach 

projektu muszą mieć charakter non-profit.

• Zadania w ramach partnerstwa nie mogą 

polegać na sprzedaży usług lub towarów 

przez Partnera Wnioskodawcy.



Zasady partnerstw 
projektowych (2)

• Dowolna liczba partnerów w projekcie 
i dowolna liczba projektów, w 
których podmiot zagraniczny jest 
partnerem

• Możliwy udział finansowy lub 
niefinansowy



Udział partnerów w 
budżecie projektu

• Możliwy udział partnera w budżecie na 
działania merytoryczne i na rozwój 
instytucjonalny.

• Koszty wszystkich typów partnerów poza 
podmiotami z Państw-Darczyńców muszą 
zostać uwzględnione w podstawowej kwocie 
grantu.

• Partnerów obowiązują takie same zasady 
dotyczące realizacji projektu oraz 
zarządzania finansowego jakie obowiązują 
Grantobiorców. 



Wymogi dotyczące 
zawiązania partnerstwa

• Pisemna deklaracja partnerstwa, 
wymagana na etapie składania 
wniosków (załącznik do wniosku)

• W przypadku otrzymania grantu -
umowa partnerska



Możliwe wydatki związane 
ze współpracą partnerską

● koszty administracyjne i merytoryczne 
partnera (np. wynagrodzenia)

● działania projektowe prowadzone na 
terenie kraju partnera

● koszty podróży/wizyt między krajami 
(np. na spotkania projektowe)

● korzystanie z i promocja doświadczeń 
eksperckich partnera



PARTNERSTWA DWUSTRONNE



Środki na współpracę z 
podmiotami z Państw-
Darczyńców (1)

● Dodatkowa kwota grantu na pokrycie 
kosztów tej współpracy
(nie wliczana do podstawowej wartości 
grantu).

● Kwota ta nie jest zależna od liczby 
Partnerów z Państw-Darczyńców



Środki na współpracę z 
podmiotami z Państw-
Darczyńców (2)

Wysokość dofinansowania w zależności od typu 
grantu:

● Granty małe: do 15% podstawowej wysokości 
grantu, ale nie więcej niż 3 450 EUR

● Granty duże: do 15% podstawowej wysokości 
grantu, ale nie więcej niż 12 600 EUR

● Granty interwencyjne: do 15% podstawowej 
wysokości grantu, ale nie więcej niż 2 250 
EUR



Możliwe działania z podmiotami z 

Państw-Darczyńców

● wizyty studyjne z Polski do Państw-Darczyńców 
i/lub z Państw-Darczyńców do Polski,

● zaangażowanie trenera/ki, eksperta/ki z Państw-

Darczyńców, np. do prowadzenia szkoleń, 

seminariów, facylitacji procesów,

● zatrudnienie eksperta/ki z Państw-Darczyńców do 

sporządzenia ekspertyz i/lub przeprowadzenia 

analizy na temat związany z projektem,

● job shadowing w podmiocie z Państwa-Darczyńcy,



● organizacja wspólnych wydarzeń 

(warsztatów, konferencji, festiwali itp.) dla 

osób z Państw-Darczyńców i Polski, które 

odbywają się w Polsce, Norwegii, Islandii lub 

Liechtensteinie,

● wspólne spotkanie/ narada organizacji z 

Polski i Państw-Darczyńców w Polsce, 

Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie,

● wspólne opracowanie (również zdalne) 

raportu, analizy porównawczej, scenariusza 

zajęć itp.



Dziękuję!

Ewa Stokłuska
ewa.stokluska@fed.org.pl
Tel. 720 801 013


