
INICJATYWY 

DWUSTRONNE 

I REGIONALNE

PREZENTUJĄ:

Anna Fedas, Ewa Stokłuska,

Agnieszka Podgórska

PROWADZI:

Bogna Mrozowska



Nabór organizowany jest przez Operatorów 

dwóch Programów Aktywni Obywatele: 

Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.



Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.



Katarzyna 
Bryczkowska

ANNA 

FEDAS

Koordynatorka 

współpracy dwustronnej 

i regionalnej 

w Programie Aktywni 

Obywatele – Fundusz 

Krajowy. Pracuje 

w Fundacji im. Stefana 

Batorego.



Katarzyna 
Bryczkowska

EWA 

STOKŁUSKA

Koordynatorka 

współpracy 

dwustronnej 

i regionalnej 

w Programie Aktywni 

Obywatele – Fundusz 

Regionalny. Pracuje 

w Fundacji Edukacja 

dla Demokracji.



Katarzyna 
Bryczkowska

AGNIESZKA 

PODGÓRSKA

Dyrektorka ds. edukacji 

i networkingu w Sieci 

Obywatelskiej 

Watchdog Polska. 

Organizuje i prowadzi 

działania skierowane 

do lokalnych aktywistek 

i aktywistów, m.in. 

monitoringi i szkolenia 

z zakresu działań 

strażniczych.
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Cele naboru – na jakie 

inicjatywy czekamy?

Zasady naboru 

– jak złożyć wniosek?

Jak może wyglądać staż 

w zagranicznej organizacji?



Część 1

Cele naboru 

– na jakie inicjatywy 

czekamy?



Wzmocnienie współpracy, 

budowanie zrozumienia 

i wymiana wiedzy między 

podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego 

Państw-Darczyńców EOG, 

Państw-Beneficjentów 

i Ukrainy.

Cel główny naboru



Wykaz krajów

• wzmocnienie relacji i współpracy 

dwustronnej pomiędzy organizacjami 

społecznymi z Polski i z Państw-Darczyńców 

(z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii),

• wzmocnienie relacji i współpracy regionalnej

pomiędzy organizacjami społecznymi z Polski 

i z Państw-Beneficjentów (z Bułgarii, Cypru, 

Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, 

Malty, Portugalii, Rumunii,Słowacji, Słowenii, 

Węgier) oraz z Ukrainy.



Wzmocnienie 

współpracy, 

budowanie 

zrozumienia 

i wymiana 

wiedzy



Realizacja działań 
wspierających naukę 
przez doświadczenie, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem staży 
i inicjatyw typu 
job-shadowing.



Stwarzanie okazji do 

nabywania nowych 

i wzmacniania 

dotychczasowych 

umiejętności

związanych z obszarami 

aktywności organizacji.



Wymiana wiedzy 

i doświadczeń 

zawodowych pomiędzy 

specjalistami / 

specjalistkami.



Wdrażanie nowych 

i bardziej 

zaawansowanych 

metod zarządzania 

oraz organizacji pracy 

w celu podnoszenia 

kompetencji 

zarządczych, 

szkoleniowych i innych.



Wspieranie działań służących 

wymianie wiedzy i doświadczeń

• staże w zagranicznej organizacji;

• job-shadowing w zagranicznej organizacji;

• inne formy wymiany wiedzy, know-how 

i doświadczeń, takie jak: wyjazdy studyjne, 

wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem 

podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.



Wizyta na Islandii pokazała mi jak 

pracować skuteczniej, jak można 

rozdzielić zadania w pracy socjalnej, 

aby nie doprowadzić do wypalenia 

zawodowego.



Było to naprawdę dla nas  bardzo ważne 

spotkanie, nawiązałyśmy dużo nowych 

kontaktów z szansą na współpracę przy 

ważnych inicjatywach. Mam już pewien 

pomysł na projekt, który może powstać 

dzięki współpracy z poznanymi 

organizacjami.



Mogłam spojrzeć na siebie 

i swoją pracę z innej pozycji, 

innej perspektywy.





Działania w ramach inicjatyw 

dwustronnych i regionalnych muszą 

odnosić się do celów ogólnych 

Programu Aktywni Obywatele 

i obszarów wsparcia wyznaczonych 

w ramach Funduszu Krajowego 

i Funduszu Regionalnego.



Cele ogólne i obszary wsparcia 

Programów (1):

• demokracja, aktywność obywatelska, dobre 

rządzenie i przejrzystość;

• prawa człowieka i równe traktowanie: zwalczanie 

i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 

rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, 

płeć, niepełnosprawność, wiek, orientację 

seksualną, tożsamość płciową;



Cele ogólne i obszary wsparcia 

Programów (2):

• sprawiedliwość społeczna i włączanie grup 

zagrożonych wykluczeniem;

• promocja różnorodności społecznej;

• równość płci i przeciwdziałanie przemocy ze 

względu na płeć;

• środowisko i zmiany klimatyczne.



Część 2

Zasady naboru 

– jak złożyć 

wniosek?



Ogólne 

zasady 

naboru



Nabór

• Nabór wniosków jest organizowany wspólnie przez 

Programy Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

oraz Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

• Proces przyjmowania wniosków oraz 

finansowanie inicjatyw w ramach mechanizmu 

realizowane są odrębnie przez Operatorów 

każdego z Programów. 

• Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie 

tylko jednej inicjatywy dwustronnej lub 

regionalnej – albo ze środków Programu AO-FK, 

albo AO-FR.



Alokacja środków

Kwoty na dofinansowanie inicjatyw wynoszą:

• w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy: 36 000 EUR na inicjatywy dwustronne 

i 25 000 EUR na inicjatywy regionalne; 

• w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Regionalny: 36 000 EUR na inicjatywy 

dwustronne i 25 000 EUR na inicjatywy 

regionalne.



Terminy naboru

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2023 

roku do godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Terminy składania wniosków
Publikacja decyzji 

o dofinansowaniu

23 stycznia – 20 lutego 2023 najpóźniej do 20 marca 2023

21 lutego – 20 marca 2023 najpóźniej do 20 kwietnia 2023

21 marca – 30 kwietnia 2023 najpóźniej do 20 maja 2023



Składanie wniosków

Wniosek wypełniony w języku angielskim należy 

złożyć mejlowo w postaci skanu z podpisami lidera 

i partnera / partnerów lub dokumentu podpisanego 

elektronicznie przez lidera i partnera / partnerów:

• do Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy na adres: afedas@batory.org.pl,

• do Programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Regionalny na adres: ewa.stokluska@fed.org.pl.

mailto:afedas@batory.org.pl
mailto:ewa.stokluska@fed.org.pl


Limity dotyczące wniosków (1)

Każdy uprawniony podmiot może:

• złożyć tylko jeden wniosek na inicjatywę jako 

lider (Wnioskodawca) – albo w Programie AO-FK, 

albo w Programie AO-FR,

• występować jako Partner w dowolnej liczbie 

wniosków, o ile nie jest liderem (Wnioskodawcą) 

w innym wniosku.



Limity dotyczące wniosków (2)

Kolejny wniosek może zostać złożony przez tę samą 

organizację w ramach niniejszego naboru tylko 

i wyłącznie w następujących przypadkach:

• Wnioskodawca otrzymał informację o odrzuceniu 

wcześniejszego wniosku z przyczyn formalnych;

• Wnioskodawca otrzymał informację o nieprzyznaniu 

dofinansowania w wyniku oceny merytorycznej 

wcześniejszego wniosku.



Wniosek składany 

w partnerstwie:

lider (polska 

organizacja) oraz 

co najmniej jeden 

partner zagraniczny.



Warunki ogólne (1)

• Jeśli min. 1 partner z Państw-Darczyńców:

→ inicjatywa dwustronna,

→ max. 6000 EUR.

• Jeśli tylko partner / partnerzy z Państw-

Beneficjentów lub Ukrainy:

→ inicjatywa regionalna,

→ max. 5000 EUR

• Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości 

inicjatywy.



Warunki ogólne (2)

• Inicjatywa (w tym jej przygotowanie i ewaluacja) 

może trwać od 1 do 6 miesięcy.

• Wszystkie działania mogą rozpocząć się 

najwcześniej w dniu podpisania umowy 

dofinansowania i powinny zakończyć się 

nie później niż 30 kwietnia 2024 r.



Warunki ogólne (3)

• Działania w ramach inicjatywy mogą być 

prowadzone na terenie Polski, dowolnego 

z Państw-Darczyńców, dowolnego z Państw-

Beneficjentów Funduszy EOG i Funduszy 

Norweskich lub Ukrainy.

• W przypadku inicjatyw obejmujących staże lub 

działania typu job-shadowing, taki element 

inicjatywy może trwać od 5 do 10 dni roboczych 

przeznaczonych bezpośrednio na wizytę 

w organizacji goszczącej.



Lider 

projektu



Kto może być liderem? (1)

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, 
które:

• w przypadku Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy: są już grantobiorcami lub 
partnerami w projektach finansowanych w 
ramach Programu AO-FK;

• w przypadku Programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Regionalny: prowadzą przynajmniej 
część swoich działań, wpisujących się w obszary 
wsparcia Programu AO-FR, poza terytorium m.st. 
Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji).



Kto może być liderem? (2.1)

Podmioty, które:

• są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

• są niezależne od władz lokalnych, regionalnych 
i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych 
i podmiotów komercyjnych;

• nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą 
działalność gospodarczą, to wypracowane zyski 
przeznaczają na cele statutowe;



Kto może być liderem? (2.2)

Podmioty, które:

• działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na 
rzecz swoich członków;

• działają w interesie publicznym oraz kierują się 
wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw 
człowieka;

• nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie 
upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie 
podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły 
działalności ani nie są przedmiotem postępowań 
o podobnym charakterze;



Kto może być liderem? (2.3)

Podmioty, które:

• nie zalegają z płatnością zobowiązań publicznoprawnych 
wobec Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych;

• żaden z członków organu zarządzającego organizacji nie 
został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



Kto może być liderem? (3.1)

• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,

• fundacje (za wyjątkiem fundacji z zarządem 
jednoosobowym, które nie posiadają organu 
nadzoru),

• związki stowarzyszeń,

• spółdzielnie socjalne (o ile jej członkami są 
wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje 
pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne 
w rozumieniu Ustawy o spółdzielniach socjalnych),



Kto może być liderem? (3.2)

• spółki non-profit (o ile jej akcjonariuszami / 
wspólnikami są wyłącznie podmioty, które są uprawnione 
do starania się o grant w Programie AO-FR; 
o grant nie może ubiegać się spółka, której 
akcjonariuszem / wspólnikiem jest tylko jedna 
organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest 
jednoosobowy),

• koła gospodyń wiejskich,

• kościelne osoby prawne (o ile ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 
są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań).



Partner 

projektu



Kto może być partnerem? (1)

• organizacje pozarządowe, podmioty publiczne 

i prywatne, niekomercyjne i komercyjne (z wyłączeniem 

jednoosobowej działalności gospodarczej) z:

– Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, 

Norwegia),

– Państw-Beneficjentów Funduszy EOG 

i Funduszy Norweskich (Bułgaria, Cypr, Chorwacja, 

Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),

– Ukrainy,

– Polski;



Kto może być partnerem? (2)

• organizacje międzynarodowe, ich organy lub 

przedstawicielstwa,

• grupy nieformalne z Polski (przy czym nie jest 

możliwe przekazanie środków z dofinansowania do 

wydatkowania bezpośrednio grupie nieformalnej).



Finanse



Limity wydatków (1)
Bezpośrednie koszty związane z goszczeniem w organizacji 

osoby w ramach stażu / job-shadowingu (m.in. wynagrodzenie 

opiekuna / opiekunki stażu, mentoring podczas job-shadowingu, 

tłumaczenie, niezbędne materiały itp.) – powinny być liczone 

w oparciu o liczbę dni roboczych spędzonych przez osobę 

uczestniczącą w stażu / job-shadowingu w organizacji goszczącej 

i mogą wynosić:

• maksymalnie 200 EUR w przeliczeniu na 1 dzień roboczy 

spędzony przez 1 osobę goszczącą na stażu / job-shadowingu

w przypadku organizacji goszczących z Państw-

Darczyńców,

• maksymalnie 100 EUR w przeliczeniu na 1 dzień roboczy 

spędzony przez 1 osobę goszczącą na stażu / job-shadowingu

w przypadku organizacji goszczących z Państw-

Beneficjentów (włączając Polskę) lub Ukrainy.



Limity wydatków (2)
Koszty kompensujące czas pracy spędzony na stażu / job-

shadowingu – muszą być proporcjonalnie do wynagrodzenia 

osoby biorącej udział w stażu / job-shadowingu wynikającego ze 

stosunku pracy (z uwzględnieniem dni przeznaczonych na podróż) 

i mogą wynosić:

• maksymalnie 200 EUR w przeliczeniu na 1 dzień roboczy 

spędzony przez 1 osobę goszczącą na stażu / job-shadowingu

w przypadku osób reprezentujących organizacje 

wysyłające z Państw-Darczyńców,

• maksymalnie 100 EUR w przeliczeniu na 1 dzień roboczy 

spędzony przez 1 osobę goszczącą na stażu / job-shadowingu

w przypadku osób reprezentujących organizacje 

wysyłające z Państw-Beneficjentów lub Ukrainy.



Płatności 
i sprawozdawczość (1)

• Dofinansowanie wypłacane zaliczkowo w PLN, 

w oparciu o stały przelicznik 1 EUR = 4,7 PLN.

• Sprawozdanie końcowe w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od określonej w umowie końcowej 

daty realizacji inicjatywy.



Płatności 
i sprawozdawczość (2)

• Nota księgowa + załączniki:

– skany dokumentów księgowych dokumentujących 

poniesione wydatki (faktury, rachunki, bilety etc.),

– karty czasu pracy lub inne dokumenty potwierdzające 

pracę wykonaną w ramach inicjatywy przez osoby, których 

wynagrodzenie było finansowane w ramach jej realizacji, w 

tym dokumenty potwierdzające stosunek pracy lub inną 

formę zatrudnienia osób biorących udział w działaniach 

typu staże / job-shadowing w ramach inicjatywy ze strony 

organizacji wysyłającej / przyjmującej.



Kryteria 

oceny



Kryteria oceny 
merytorycznej (1)

1. Zgodność planowanych działań i rezultatów 
inicjatywy z celami Programu w zakresie 
współpracy dwustronnej / regionalnej.

2. Adekwatność planowanych działań wobec 
założonych rezultatów inicjatywy i realność ich 
osiągnięcia.

3. Oczekiwany wpływ inicjatywy na wzmocnienie 
i rozwój wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w jej realizację.



Kryteria oceny 
merytorycznej (2)

4. Spójność i realność przedstawionego planu 
działań na rzecz rozwoju kompetencji i wymiany 
wiedzy w ramach inicjatywy.

5. Potencjał do wdrożenia wiedzy i umiejętności 
nabytych w ramach inicjatywy w przyszłych 
działaniach zaangażowanych w nią podmiotów.



Kontakt



Program Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy: 
Anna Fedas, 
afedas@batory.org.pl,
+48 791 413 200.

Program Aktywni Obywatele 
– Fundusz Regionalny: 
Ewa Stokłuska,
ewa.stokluska@fed.org.pl,
+48 720 801 013.



Część 3

Jak może wyglądać 

staż w zagranicznej 

organizacji?



Dziękujemy!


