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Wstęp
Plan współpracy rozwojowej na 2014 rok opracowało MSZ w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów
20 marca 2012 r. Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015. Cele oraz formy
realizacji polskiej polityki w tym zakresie określa ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy
rozwojowej (Dz.U.2011 r., Nr 234, poz.1386), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.
Przyjęcie ustawy o współpracy rozwojowej, a w konsekwencji również Wieloletniego programu, było
kluczowym momentem w tworzeniu polskiego systemu współpracy rozwojowej. Jego częścią stała się
m.in. ewaluacja działań finansowanych ze środków budżetu państwa, rozpoczęta w 2012 roku,
kontynuowana i rozwijana konsekwentnie w 2013 r. Zmiany wprowadzone do Planu na 2014 rok
wynikają m.in. z przeprowadzonej oceny efektywności realizowanych inicjatyw1.
Ujęte w Planie podstawowe cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne współpracy rozwojowej
zgodne są z zapisami Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015.
Prezentowany dokument precyzuje jedynie formy działań rozwojowych i wielkość alokacji
finansowych, kierowanych za pośrednictwem instrumentów współpracy (dwu- i wielostronnej) do
państw partnerskich w danym roku budżetowym.
W 2014 r. MSZ będzie kontynuować działania, których celem jest wsparcie transformacji oraz
poprawa sytuacji ekonomicznej w krajach partnerskich, jak również pomoc polskim organizacjom
pozarządowym w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł innych, niż krajowe środki budżetowe RP.
Działania te będą realizowane w oparciu o określone w Wieloletnim programie współpracy
rozwojowej na lata 2012 – 2015 geograficzne obszary wsparcia.
Głównymi tematycznymi obszarami wsparcia będą demokracja, prawa człowieka oraz transformacja
systemowa, która stała się istotnym elementem polskiej współpracy rozwojowej. Plan podzielony
został na trzy części: pierwsza określa przeznaczenie środków rezerwy celowej będącej w dyspozycji
MSZ oraz środków budżetowych Ministerstwa; druga zawiera informacje na temat zadań z zakresu
współpracy rozwojowej, finansowanych z funduszy, których dysponentami są organy administracji
rządowej; w części trzeciej znajdują się informacje na temat środków polskiej pomocy rozwojowej,
przekazywanych w ramach zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Szczegółowe
alokacje finansowe przedstawione zostały w aneksach do niniejszego dokumentu.

1

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zrealizował w 2012 r. badanie ewaluacyjne programów polskiej
współpracy rozwojowej pt. Ewaluacja 2012. Program SENSE i projekty społeczne w Gruzji. Streszczenie
ewaluacji dostępne jest na stronie:
http://www.polskapomoc.gov.pl/files/Dokumenty_i_Publikacje/Ewaluacja%202012.Streszczenie.SENSE%20Gru
zja_POL.pdf.
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Część I
Współpraca rozwojowa realizowana za pośrednictwem MSZ ze środków
rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków
MSZ
1.

Obszary wsparcia w ramach pomocy rozwojowej

W 2014 r. współpraca rozwojowa realizowana będzie zgodnie z poniżej przedstawionymi
tematycznymi i geograficznymi obszarami wsparcia.

1.1. Demokracja i prawa człowieka
1.1.1. Wspieranie procesów demokratycznych
•

Wspieranie demokratycznego, przejrzystego procesu wyborczego

MSZ, w ramach współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE i Fundacją
Solidarności Międzynarodowej, planuje w 2014 r. skierować misje obserwacyjne w związku
z wyborami samorządowymi na Białorusi i w Gruzji oraz parlamentarnymi w Mołdawii
i Uzbekistanie. W uzasadnionych przypadkach MSZ dopuszcza możliwość sfinansowania obserwacji
wyborów w innych wybranych krajach.
•

Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji, w tym wzmocnienie roli niezależnych
mediów

MSZ będzie wspierać inicjatywy medialne służące poszerzeniu dostępu obywateli Białorusi do
rzetelnej i obiektywnej informacji. Wsparcie uzyskają TV Bielsat, Białoruskie Radio Racja i Euroradio.
•

Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, zwanej
dalej Fundacją

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o współpracy rozwojowej, minister spraw zagranicznych może zlecić
Fundacji realizację zadań w krajach, gdzie panują szczególne warunki polityczne.
Fundacji zostanie powierzona realizacja przedsięwzięć wspierających procesy demokratyzacyjne ze
szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji demokratycznych młodych środowisk
opiniotwórczych, wspierania liderów transformacji systemowej i działalności organizacji
obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje PW (ze szczególnym uwzględnieniem
Białorusi) oraz wybrane kraje spełniające zapis w art. 10 ust. 3 ustawy o współpracy rozwojowej.
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Wiodącym przedsięwzięciem Fundacji będzie program „Wsparcie Demokracji 2014”, w ramach
którego przeprowadzi m.in. konkurs grantowy na projekty demokratyzacyjne nieobjęte priorytetami
konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Realizować je będą polskie organizacje pozarządowe we
współpracy z partnerami lokalnymi, głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego (PW)2.

Priorytety tematyczne konkursu grantowego na projekty demokratyzacyjne
Fundacji Solidarności Międzynarodowej
I.
•

•
•
•

wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji
państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji
publicznych;
poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi
niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności
monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;
uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.
II.

•

•

•

Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji
demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży,
edukacja obywatelska;
wsparcie liderów transformacji systemowej.
III.

•

Wolności obywatelskie w państwie prawa

Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji
lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;
wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa
obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów,
zwłaszcza obywatelskich.

Ponadto, za pośrednictwem Fundacji sfinansowana zostanie działalność Centrum Informacyjnego dla
władz lokalnych w Mołdawii.3 Fundacja zrealizuje także projekt polsko-duński dla białoruskich
dziennikarzy.

2

Z konkursu Fundacji Solidarności Międzynarodowej wyłączona jest Armenia.
Centrum, z siedzibą w Agencji Rozwoju Regionalnego w miejscowości Ialoveni, zostało utworzone na mocy
Memorandum of Understanding pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
Republiki Mołdawii. Centrum prowadzi działalność szkoleniowo-informacyjną na temat możliwości korzystania
przez władze lokalne i samorządy z zagranicznych i krajowych funduszy na projekty modernizacyjne.
3
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1.2. Transformacja systemowa i inne działania
1.2.1

Zadania zlecone przez MSZ Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP)

W ramach porozumień między MSZ a KSAP realizowane będą następujące zadania:
−
−

szkolenia skierowane do urzędników administracji publicznej państw PW - Akademia
Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego ;
szkolenia skierowane do urzędników administracji publicznej Afganistanu.

1.2.2. Projekty
realizowane
i jednostki im podległe

przez

organy

administracji

rządowej

Zapisy Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. stanowią podstawę dla organów administracji
rządowej do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu
rozpoczęcia realizacji poszczególnych projektów.
Spośród propozycji projektowych zgłoszonych do MSZ wyłoniono inicjatywy służące wsparciu
procesów transformacji systemowej w krajach priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej oraz
edukacji globalnej w Polsce, wpisujące się w tematyczne i geograficzne obszary wsparcia, określone
w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015. W puli wskazanych inicjatyw
jest jeden projekt modułowy finansowany od 2013 r. Realizacja 31 projektów rozpocznie się
w 2014 r.
W 2014 r. realizowane będą następujące działania:

Nr

Kraj

1
ARMENIA

Transformacja
systemowa

2

3
GRUZJA
4

Kwota
PLN

Organ
administracji

Opracowanie założeń i wytycznych technicznych
do modernizacji i aktualizacji baz danych
topograficznych, produkcji materiałów
kartograficznych, systemów odniesień
przestrzennych oraz standaryzacji opracowań
geodezyjnych

350 000

GUGIK

Budowa potencjału grup poszukiwawczoratowniczych Armenii

418 920

MSW

One są wśród nas 3

300 000

MEN

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne
systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

250 000

MPiPS

Priorytet

P1: Wsparcie grup
defaworyzowanych
społecznie

Tytuł projektu

6

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej
Gruzji w obszarze statystyki regionalnej. Transfer
wiedzy potrzebny do prowadzenia analiz rozwoju
regionalnego oraz zestawienia rachunków
regionalnych

440 000

GUS

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników
nowo powstającego organu antymonopolowego
w Gruzji

82 350

UOKIK

7

Doskonalenie metod zapobiegania, wykrywania i
zwalczania korupcji na szczeblu regionalnym w
Gruzji, jako skuteczne narzędzie budowania
potencjału administracji publicznej wykorzystanie polskich doświadczeń (projekt
modułowy realizowany od 2013 r.)

162 000

MF

8

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz
wybrane aspekty i techniki szkolenia policji jako
narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i
zwalczaniu przestępczości

447 300

MSW

9

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
transgranicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa
w komunikacji międzynarodowej - szkolenia na
rzecz Policji Granicznej Mołdawii

368 500

MSW

10

Przygotowanie kadry administracji publicznej
Mołdawii do zadań związanych z procesem
zbliżania systemu zarządzania chemikaliami do
standardów unijnych i międzynarodowych

250 000

MZ

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w
zakresie przygotowania do realizacji projektów
wspierających wzrost konkurencyjności i
potencjał rozwojowych regionów w Mołdawii

307 271

MRR

300 000

GUS

5

P2: Rozwój
regionalny i budowa
administracji
publicznej
i samorządowej

6

P1: Bezpieczeństwo
publiczne
i zarządzanie
granicami

11

12

MOŁDAWIA

P2: Rozwój
regionalny i budowa
potencjału
administracji
Bilanse produktów rolniczych jako wsad
publicznej i
niezbędny do opracowania bilansów żywności
samorządowej

13

Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego
Mołdawii

188 004

UKNF

14

Implementacja polskiego doświadczenia w
obszarze przyciągania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w wybranych obszarach Mołdawii

300 000

MG

Wsparcie służb fitosanitarnych w rozwoju
diagnostyki laboratoryjnej jako istotnego
elementu działalności służb ochrony roślin

100 000

MRiRW

15

P3: Rolnictwo
i rozwój obszarów
wiejskich

7

16

Wsparcie Ukrainy w obszarach integracji i opieki
psychologicznej w zarządzaniu migracjami

360 000

MSW

17

Wzmacnianie zdolności w zakresie zwalczania i
zapobiegania handlowi ludźmi

260 000

MSW

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń naturalnych i
cywilizacyjnych na terenie Ukrainy - budowa
bezpiecznej przestrzeni

350 000

MSW

19

CBRN - transgraniczne bezpieczeństwo i
współpraca

250 000

MSW

20

Organizacja jednostek OSP w Obwodzie
Winnickim na Ukrainie

170 000

MSW

21

Podniesienie bezpieczeństwa ukraińskich
jednostek penitencjarnych w Obwodzie
Lwowskim

179 745

MS

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu
Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w latach 2014- 2015

49 810

KPRM

Doskonalenie kompetencji zawodowych
terapeutów uzależnień w oparciu o najlepsze
praktyki stosowane w państwach Unii
Europejskiej

267 230

MZ

24

Lekcje z ekonomią w tle

330 000

MEN

25

Wspieranie MŚP na obszarach dotkniętych
katastrofą w Czarnobylu poprzez rozwój lokalnej
infrastruktury otoczenia biznesu

335 000

MG

300 000

MG

Wsparcie administracji lotnictwa cywilnego
Afganistanu w podnoszeniu kwalifikacji
P1: Profesjonalizacja pracowników w zakresie organizacji i nadzoru nad
i rozwój administracji służbami żeglugi powietrznej, kontroli ruchu
publicznej
lotniczego, zdatności do lotów statków
powietrznych, bezpieczeństwa lotnictwa
cywilnego, badania wypadków lotniczych

117 670

MTBiGM

P3: Małe i średnie
przedsiębiorstwa
oraz tworzenie
nowych miejsc pracy

278 000

MG

306 147

MRR

P1: Bezpieczeństwo
publiczne
i zarządzanie
granicami

18

UKRAINA
P2: Rozwój
regionalny, budowa
potencjału
administracji
publicznej i
samorządowej

22

23

P3: Małe i średnie
przedsiębiorstwa
oraz tworzenie
nowych miejsc pracy Implementacja polskiego doświadczenia w
obszarze przyciągania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w wybranych obszarach Ukrainy.
Edycja II

26

27

AFGANISTAN

KIRGISTAN i
28
TADŻYKISTAN

29

AFRYKA
PÓŁNOCNA
- TUNEZJA

Wspieranie Republiki Kirgiskiej w dziedzinie
rozwoju sektora małych i średnich
przedsiębiorstw - przekazanie polskiego
doświadczenia

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej
P1: profesjonalizacja
administracji publicznej Republiki Tunezyjskiej w
i rozwój administracji
procesie programowania i realizacji polityki
publicznej
rozwoju i polityki regionalnej

8

30

31

POLSKA

Edukacja globalna

Migracje w polityce bezpieczeństwa państwa transfer polskich doświadczeń do Tunezji

280 000

MSW

Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za
świat

500 000

MEN

1.2.3. Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości

•

Programy stypendialne realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego:
1.
Program stypendialny im. Stefana Banacha kierowany do obywateli krajów PW,
obejmujący stypendia na studiach II stopnia oraz na praktyki zawodowe i staże
(w szczególności kierunki ścisłe, przyrodnicze, ekonomiczne, prawnicze techniczne
oraz z zakresu integracji europejskiej).
2.
Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich
Uniwersytetu Warszawskiego.
3.
Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego skierowany do studentów,
którzy z powodów politycznych mają ograniczone możliwości podjęcia
/kontynuowania studiów wyższych na Białorusi (w zakresie studiów podyplomowych,
doktoranckich i staży naukowych).
4.
Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego
UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie.
5.
Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie
nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się.
6.
Program stypendialny dla studentów rocznych studiów oraz uczestników praktyk
zawodowych, absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie
organizowany przez UJ.

•

Dofinansowanie kształcenia obywateli Ukrainy na studiach podyplomowych w Kolegium
Europejskim w Natolinie w ramach współpracy z Fundacją Kolegium Europejskie.

•

Dofinansowanie kształcenia obywateli
Humanistycznym (ang. EHU) w Wilnie.4

4

Białorusi

na

Europejskim

Uniwersytecie

Od 2009 r. Polska należy do grona donatorów EHU. Finansowanie Uniwersytetu zapewnia EHU Trust Fund,
zarządzany przez Nordycką Radę Ministrów.
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1.2.4. Wyłaniane w procedurze konkursowej projekty organizacji pozarządowych,
jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych szkół wyższych,
instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i jej jednostek organizacyjnych.

W 2014 r. będą realizowane następujące projekty modułowe5 rozpoczęte w 2013 r.:

137/2013/M

Ukraina

FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i
Administracji

322/2013/M

Ukraina

Fundacja Współpracy Polsko- Charkowski inkubator przedsiębiorczości szansą dla
Ukraińskiej PAUCI
absolwentów kursów zawodowych miejscowych uczelni

Białoruś

CASE Białoruś - Centrum
Analiz SpołecznoEkonomicznych Białoruś Fundacja Naukowa

Sieroctwo w Białorusi: zmniejszenie skali oraz zwalczanie
następstw

Społeczny Komitet ds. AIDS

Poprawa jakości życia, aktywizacja społeczna i zawodowa osób
żyjących z HIV oraz innych grup defaworyzowanych
narażonych na zakażenie HIV poprzez wzmocnienie potencjału
białoruskich NGO pracujących w obszarze zapobiegania
chorobom zakaźnym

Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy

Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego
narzędzia planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych
procesem erozji w północno-zachodnim Azerbejdżanie

334/2013/M

145/2013/M

Białoruś

143/2013/M Azerbejdżan

Młodzi z inicjatywą 2 - innowacyjne metody kształcenia
przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym

209/2013/M

Kenia

Fundacja Partners Polska

Mathare ściśle fajne - poprawa jakości nauczania przedmiotów
ścisłych w slumsie Mathare w Kenii poprzez popularyzację
nowoczesnych technologii oraz aktywnych metod
przekazywania wiedzy

99/2013/M

Burundi

Fundacja Ekonomiczna
Polska Afryka Wschodnia;

Rozwój lokalnych stowarzyszeń nauczycieli jako sposób na
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z marginalizowanych
społecznie środowisk repatriantów i ofiar wojny w Burundi

Stowarzyszenie Polska Misja
Medyczna

Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia
najczęstszych schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym
przenoszonych drogą płciową, poprzez szkolenia lokalnej
służby zdrowia oraz doposażenie szpitala w miejscowości
Kakooge w Ugandzie

61/2013/M

Uganda

W ramach konkursu MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2014” wyłaniane będą projekty zgodnie
z następującymi priorytetami:

5

Pod warunkiem prawidłowej realizacji oraz złożenia sprawozdania z pierwszego modułu przewidzianego na
2013 r.
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PARTNERSTWO WSCHODNIE

Kraj
Armenia

Priorytety szczegółowe
Wsparcie grup
defaworyzowanych społecznie

Ochrona środowiska

Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich

Wsparcie grup
defaworyzowanych
społecznie

Białoruś

Rozwój regionalny i budowa
potencjału administracji
publicznej i samorządowej

Małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz
tworzenie nowych miejsc
pracy

Mołdawia

Rozwój regionalny i budowa
potencjału administracji
publicznej i samorządowej

Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich

Ukraina

Rozwój regionalny, budowa
potencjału administracji
publicznej i samorządowej

Małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz
tworzenie nowych miejsc
pracy

Gruzja

Wsparcie grup
defaworyzowanych społecznie

Wyłonione projekty przyczynią się do realizacji poniższych celów:

ARMENIA
Priorytet 1 – Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie:
a. aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup defaworyzowanych.
Priorytet 2 - Ochrona środowiska:
a. poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;
b. wdrożenie mechanizmów proekologicznych w gospodarce wodnej;
c. zwiększenie liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych
mieszkaniowo-komunalnym;
d. wdrożenie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej.

w

sektorze

Priorytet 3 - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
a. wzmocnienie i zwiększenie liczby stowarzyszeń małych producentów rolnych oraz
profesjonalizacja systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego;
b. zawodowa i społeczna aktywizacja ludności wiejskiej.
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BIAŁORUŚ
Priorytet 2 - Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie:
a. aktywizacja zawodowa i społeczna osób dotkniętych niepełnosprawnością;
b. podniesienie kompetencji organizacji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;
c. podniesienie kompetencji organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży
pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

GRUZJA
Priorytet 1 - Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie:
a. aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością;
b. podwyższanie kompetencji szkół w celu realizacji programu edukacji włączającej oraz
usprawniania mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach
wiejskich;
c. usprawnienie systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i środków
psychotropowych;
d. wzmocnienie instytucji opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej
i niepełnosprawnymi.

Priorytet 2 - Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej:
a. wsparcie władz (centralnych, regionalnych i lokalnych) we wdrażaniu polityki rozwoju
regionalnego i decentralizacji;
b. usprawnienie mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania
skutków katastrof naturalnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym
i lokalnym;
c. podniesienie kompetencji administracji ochrony środowiska w celu wsparcia modernizacji
i zarządzania zasobami naturalnymi
Priorytet 3 - Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy:
a. usprawnienie systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu
dostosowania do potrzeb rynku pracy;
b. budowanie potencjału grup producenckich, spółdzielni, stowarzyszeń branżowych i małych
firm oraz wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości.
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MOŁDAWIA
Priorytet 2 - Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej:
a. pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu ram prawnych systemu finansowania samorządów
lokalnych;
b. wsparcie administracji publicznej w zakresie dostosowywania krajowego systemu prawnego
do standardów unijnych;
c. przygotowanie administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy
krajowych i międzynarodowych;
d. zwiększenie kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny, w tym
w opracowywaniu własnych strategii oraz implementacji działań z nich wynikających.
Priorytet 3 – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich:
a. budowanie potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa
rolniczego;
b. zwiększenie konkurencyjności produkcji rolnej;
c. wdrożenie innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych
na niekonwencjonalnych lub zdywersyfikowanych źródłach energii, technologiach
energooszczędnych, technologiach związanych z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką
odpadami) oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej;
d. modernizacja infrastruktury w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby
zdrowia i opieki społecznej na terenach wiejskich.

UKRAINA
Priorytet 2 - Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej:
a. aktywizacja samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych
i zarządzania nieruchomościami;
b. wdrożenie rozwiązań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa
efektywności energetycznej na poziomie obwodów i gmin;
c. zwiększenie atrakcyjności małych miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych
inwestorów;
d. wsparcie sektora rolnego w dostosowaniu do unijnych standardów jakości i bezpieczeństwa
oraz w wejściu towarów rolnych na rynek UE;
e. wsparcie rozwoju wspólnej polityki wodnej na obszarach przygranicznych.
Priorytet 3 - Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy:
a. wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości i podniesienie konkurencyjności małych firm,
w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności;
b. wdrożenie innowacyjnych technologii, opartych o odnawialne źródła energii oraz technologii
energooszczędnych w MŚP;
c. wprowadzenie edukacji biznesowej w szkolnictwie i stymulowanie rozwoju akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości.
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AFRYKA, AZJA, BLISKI WSCHÓD – WYBRANE KRAJE

Kraj

Priorytety szczegółowe

Afryka Wschodnia
(Burundi, Etiopia, Kenia,
Ruanda, Somalia, Sudan
Południowy, Tanzania,
Uganda)

Kirgistan i Tadżykistan

Edukacja oraz aktywizacja
zawodowa i społeczna

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia

Samorządność i wzmacnianie
wspólnot lokalnych

Gospodarka wodnosanitarna

Małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz
tworzenie nowych miejsc
pracy

Gospodarka wodnosanitarna

Małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz
tworzenie nowych miejsc
pracy

Autonomia
Edukacja
Palestyńska

Wyłonione projekty przyczynią się do realizacji poniższych celów:

AFRYKA WSCHODNIA
Priorytet 1 - Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna:
a. wyrównanie szans edukacyjnych poprzez poprawę dostępu do edukacji, w tym edukacji
zawodowej;
b. podniesienie jakości nauczania, w szczególności upowszechnianie aktywizujących metod
nauczania oraz technologii informatycznych;
c. wzmocnienie inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
d. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców, w szczególności wzmacnianie
potencjału ekonomicznego grup defaworyzowanych;
e. zwiększanie potencjału społeczności lokalnych w zakresie produkcji i przechowywania
żywności.

Priorytet 2 - Ochrona środowiska:
a. poprawa dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (energia słoneczna, wodna,
wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);
b. zapobieganie wylesianiu i degradacji gruntów;
c. poprawa gospodarowania odpadami;
d. wspieranie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;
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e. wzmocnienie możliwości w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z katastrofami naturalnymi
oraz skutkami zmian klimatu.
Priorytet 3 - Ochrona zdrowia:
a. poprawa dostępu do opieki zdrowotnej, w szczególności kobiet w ciąży oraz dzieci;
b. zwiększenie liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocja higieny;
c. zapobieganie chronicznemu niedożywieniu oraz śmiertelności spowodowanej brakiem
pożywienia poprzez poprawę dostępu do żywności.

KIRGISTAN I TADŻYKISTAN
Priorytet 1 - Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych:
a. zwiększenie efektywności wspólnot i struktur lokalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju
regionu;
b. poprawa stanu infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów szkolnych w społecznościach
lokalnych oraz aktywizacja komitetów rodzicielskich i wzmocnienie innych inicjatyw lokalnych
związanych z edukacją.
Priorytet 2 - Gospodarka wodno-sanitarna:
a. poprawa dostępu do wody i jakości wody pitnej;
b. budowanie zaplecza instytucjonalnego dla gospodarki wodnej.
Priorytet 3 - Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy:
a. powołanie nowych i zwiększanie potencjału istniejących grup producenckich i spółdzielni;
b. aktywizacja zawodowa ludności poprzez m.in. szkolenia zawodowe.

AUTONOMIA PALESTYŃSKA
Priorytet 1 – Edukacja:
a. wyrównywanie szans edukacyjnych, zwłaszcza osób z grup defaworyzowanych społecznie oraz
wsparcie rozwoju edukacji integracyjnej;
b. poprawa infrastruktury oraz wyposażenia naukowo-dydaktycznego ośrodków edukacyjnych;
c. usprawnienie systemu szkolnictwa i doskonalenia zawodowego stosownie do potrzeb rynku
pracy.
Priorytet 2 – Gospodarka wodno-sanitarna:
a. poprawa dostępu do wody i podniesienie jakości wody, w tym rozbudowa małej infrastruktury
wodnej, systemów gromadzenia i irygacji wody deszczowej;
b. rozbudowa systemów oczyszczania ścieków oraz systemów oczyszczania wody (na małą
skalę);
c. poprawa gospodarowania zasobami wodnymi i zarządzania odpadami komunalnymi.
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Priorytet 3 – Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy:
a. wzmocnienie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy w obszarach
rolnictwa, handlu i usług;
b. rozwój potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój struktur
organizacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie samorządu przedsiębiorców;
c. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego oraz rozwój
spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;
d. zwiększenie efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej poprzez wdrożenie
innowacyjnych technik i technologii upraw w gospodarstwach rolnych.

1.2.5. System Małych Grantów (SMG) - współpraca rozwojowa realizowana przez polskie
placówki dyplomatyczne w krajach rozwijających się
SMG umożliwia realizację projektów za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.
W ramach SMG wdrażane są głównie projekty niskobudżetowe mające duże znaczenie dla lokalnych
społeczności i przyczyniające się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Ambasady RP mogą
realizować projekty we wszystkich państwach znajdujących się na liście beneficjentów oficjalnej
pomocy rozwojowej OECD/DAC.
W 2014 r. w ramach SMG kontynuowane będzie rozpoczęte w 2013 r. wsparcie rozwoju
gospodarczego państw partnerskich realizowane przy udziale sektora prywatnego. Projekty
realizowane przy udziale polskich przedsiębiorców muszą mieć charakter rozwojowy, tj. przyczyniać
się do redukcji ubóstwa i wzmocnienia gospodarki krajów rozwijających się. Polski sektor prywatny
może występować wyłącznie w roli pośredniego lub bezpośredniego wykonawcy lub usługodawcy, a
ostatecznym beneficjentem projektu musi być społeczność lokalna na rzecz której realizowany jest
projekt.
Podział środków przeznaczonych na małe granty przedstawiony został w Aneksie II.

1.2.6. Pomoc techniczna realizowana przez MSZ
W ramach dwustronnej współpracy rozwojowej prowadzone są działania, których bezpośrednim
realizatorem jest MSZ. W 2014 r. kontynuowane będzie m.in. wsparcie dla rządu Gruzji
w przygotowaniu decentralizacji kraju, poprzez organizację szkoleń dla przedstawicieli administracji
publicznej i organizacji pozarządowych. Decyzje o realizacji innych działań będą wynikały z bieżącej
analizy sytuacji i potrzeb krajów-beneficjentów polskiej współpracy rozwojowej.
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2.

Pomoc humanitarna

Niezależnie od wytyczonych na 2014 r. priorytetów, pomoc humanitarna udzielana będzie, podobnie
jak w latach poprzednich w odpowiedzi na konkretne apele, tam gdzie rozpoznane zostaną
największe potrzeby humanitarne, zgodnie z zasadami neutralności, niezależności, bezstronności,
humanitaryzmu oraz w oparciu o zasady sformułowane w Europejskim Konsensusie ws. Pomocy
Humanitarnej. Działania humanitarne MSZ, poza ratowaniem i ochroną życia, mogą uwzględniać
budowanie odporności na katastrofy (resilience) oraz wsparcie w okresie przejściowym (early
recovery).
Działania MSZ będą stanowić kontynuację współpracy z międzynarodowymi organizacjami
humanitarnymi (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
(MKCK)), polskimi placówkami za granicą oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Równocześnie w ramach działań dwustronnych skoncentrują się na wspieraniu finansowym
projektów humanitarnych polskich organizacji pozarządowych.
Dotacje na projekty polskich organizacji pozarządowych mogą być udzielane w oparciu o art. 10 ust.
2 ustawy o współpracy rozwojowej lub art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).
Budowanie partnerstwa z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi będzie realizowane
w drodze wpłat, z czego:
- pierwszą ich grupę stanowić będą wpłaty do budżetów ogólnych organizacji i funduszy
wielostronnych, które są ważnymi partnerami Polski w działaniach humanitarnych; zwłaszcza Biuro
Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. UNOCHA) oraz zarządzany
przez UNOCHA Centralny Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych
(ang. CERF) oraz mechanizm ekspercki Narodów Zjednoczonych ds. oceny i koordynacji działań w
przypadku wystąpienia kryzysów humanitarnych, katastrof naturalnych lub spowodowanych przez
człowieka (ang. UNDAC), a także Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Wysoki Komisarz NZ
ds. Uchodźców (ang. UNHCR);
- druga grupę będzie stanowiło wsparcie dla działań międzynarodowych organizacji humanitarnych w
odpowiedzi na nagłe i nieprzewidziane kryzysy, jak i kryzysy przedłużające się oraz wieloletnie.
Decyzje warunkujące wpłaty będą realizowane w zależności od charakteru kryzysu, przede wszystkim
na podstawie apelu kraju-beneficjenta, skonsolidowanego apelu ONZ lub MKCK/IFRC oraz oceny
potrzeb.
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3.

Edukacja globalna i wolontariat

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego oraz wychowania, która obejmuje inicjatywy
edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa. Jej celem jest zwiększenie świadomości
problemów rozwojowych i współzależności globalnych, wpływających na procesy rozwoju na świecie.
Projekty z dziedziny edukacji globalnej realizowane w 2014 roku będą służyły:
•

zwiększeniu obecności edukacji globalnej w programach i praktyce nauczania na wszystkich
szczeblach edukacji formalnej; finansowane będą działania realizowane samodzielnie przez
MSZ, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, PAN i jednostki jej podległe;
szczególny nacisk położony zostanie na realizację projektów o charakterze systemowym
z efektem multiplikacji;

•

zwiększeniu obecności edukacji globalnej w nauczaniu pozaformalnym i nieformalnym
uczeniu się; finansowane będą działania zwiększające świadomość szerokiej publiczności
z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji; realizowane będą m.in. przez
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły wyższe;

•

zwiększeniu świadomości problemów globalnych w miejscowościach liczących mniej niż 500
tys. mieszkańców oraz wsparciu szkoleniowym organizacji z niewielkim doświadczaniem
w realizacji projektów edukacji globalnej; realizacja tych działań powierzona zostanie
organizacji pozarządowej, która przeprowadzi cykl przyznawania środków na projekty na
zasadzie regrantingu.

Program „Wolontariat polska pomoc” wspiera bezpośrednie zaangażowanie polskich obywateli
w pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się poprzez dofinansowanie projektów wolontariackich
na rzecz lokalnych społeczności w państwach-biorcach oficjalnej pomocy rozwojowej. Zadania
realizowane przez wolontariuszy mają przyczyniać się do rozwoju społeczno-gospodarczego danego
kraju i odpowiadać na potrzeby regionu i danej społeczności. Po powrocie do Polski wolontariusze
dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów, przyczyniając się
tym samym do większego zrozumienia przez polskie społeczeństwo problemów rozwoju na świecie.

4.

Współpraca rozwojowa w ramach organizacji międzynarodowych

Zasadnicza część wpłat na rzecz wyspecjalizowanych wielostronnych organizacji, programów
i funduszy w ramach międzynarodowej współpracy rozwojowej będzie kontynuacją zaangażowania
Polski z lat ubiegłych. Większość środków skierowana będzie do instytucji systemu Narodów
Zjednoczonych. Wsparcie finansowe udzielone będzie również programom i funduszom
administrowanym przez inne organizacje i instytucje wielostronne.
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Podstawowe przesłanki przy podejmowaniu decyzji o wpłatach wielostronnych:
−
−
−

−

5.

wpłaty stanowią wsparcie dla konkretnych obszarów tematycznych, powiązanych
z kwestiami rozwojowymi wpisującymi się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju;
przeznaczenie wpłat jest zgodne z priorytetami Wieloletniego programu współpracy
rozwojowej na lata 2012-2015;
wpłaty mają charakter uzupełniający względem dwustronnych przedsięwzięć: poprzez
służenie celom, które nie mogą być skutecznie realizowane w ramach dwustronnej pomocy
rozwojowej, gdy działalność organizacji wielostronnej w danej dziedzinie jest bardziej
efektywna niż działanie pojedynczego donatora oraz gdy ze względu na obszar wsparcia
lepsze rezultaty miałoby zaangażowanie organizacji międzynarodowej jako podmiotu bardziej
neutralnego;
środki przekazywane przez Polskę poszczególnym organizacjom, funduszom i programom są
koncentrowane, tj. zmniejszaniu ulega liczba wpłat przy jednoczesnym zwiększeniu
wpłacanych kwot.

Ewaluacja i działania informacyjno-administracyjne

W 2014 roku kontynuowana będzie ewaluacja projektów i programów polskiej współpracy
rozwojowej w celu zgromadzenia obiektywnej wiedzy odnośnie trafności i efektywności
realizowanych inicjatyw rozwojowych. Zostanie ona wykorzystana do usprawnienia zarządzania
i planowania pomocy, zwłaszcza w dłuższym horyzoncie. Szczegóły działań ewaluacyjnych określi
Roczny plan ewaluacji 2014.
W zakresie działań informacyjno-promocyjnych kontynuowana będzie, na podstawie umów
koprodukcyjnych, współpraca z rozgłośniami radiowymi, służąca dalszej popularyzacji tematyki
rozwojowej. Planowana jest produkcja co najmniej dwóch filmów prezentujących wybrane projekty
polskiej współpracy rozwojowej. Jak co roku, korzystając z badań opinii publicznej, MSZ będzie
analizowało zmiany stosunku Polaków do finansowanej przez Polskę współpracy rozwojowej.
Zostanie także wydany raport poświęcony polskim działaniom rozwojowym w poprzedzającym roku.
Ponadto, w 2014 r. planowane jest rozpoczęcie modernizacji aplikacji służącej składaniu i zarządzaniu
wnioskami projektowymi programu polskiej pomocy.

6.

Konkursy MSZ

Projekty wyłaniane w ramach konkursów MSZ są realizowane przez organizacje pozarządowe6,
jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze,
6

W rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww.
ustawy.
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Polską Akademię Nauk i jej jednostki organizacyjne. W 2014 r. planowane jest ogłoszenie
następujących konkursów:
„Polska pomoc rozwojowa 2014”
Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale 2013 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi po
ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej na 2014 r. Kwoty przeznaczone na poszczególne
kraje/regiony mogą ulec zmianie, w zależności od ostatecznej wysokości środków w rezerwie celowej
przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz od wyników oceny wniosków projektowych.
Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego projektu w tym konkursie będzie wynosić
100 000 PLN, a w przypadku działań w zadaniu dotyczącym dofinansowania projektów będących
elementem przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP 40 000 PLN.
Istnieje możliwość zgłaszania projektów o okresie wdrażania dłuższym niż jeden rok, składających się
z dwóch modułów realizowanych sekwencyjnie: pierwszy do realizacji w 2014 r.
i finansowany w ramach limitów środków, a drugi finansowany warunkowo w 2015 r. 7
Łączna wysokość środków na projekty modułowe realizowane w 2014 r. nie może wynieść więcej niż
50% dostępnej kwoty dla danego kraju/regionu w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku
projektów w krajach PW), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska
Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.
W ramach procedury konkursowej wyodrębnione zostanie zadanie dotyczące dofinansowania
projektów będących elementem przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet
RP (w szczególności ze źródeł zagranicznych).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację w ramach tego zadania to organizacje pozarządowe
oraz niepubliczne szkoły wyższe. Podpisanie umowy dotacyjnej i realizacja projektów będą
uwarunkowane potwierdzeniem pozyskania środków od zewnętrznego donatora. W konkursie
wyłaniane będą projekty, których przedmiotem są działania na rzecz wybranych krajów i regionów
wskazanych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.
„Konkurs Edukacja globalna 2014”
W konkursie zostaną wyłonione projekty edukacyjne (każdy o minimalnej wartości dotacji 80 000
PLN, a w przypadku działań w zadaniu dotyczącym dofinansowania projektów edukacji globalnej
będących elementem przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP
o minimalnej wartości 40 000 PLN) mające na celu wzmocnienie edukacji globalnej w systemie
edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz operator, który dokona regrantingu środków
na inicjatywy edukacyjne prowadzone poza największymi ośrodkami miejskimi w Polsce przez lokalne
organizacje pozarządowe działające na polu edukacji globalnej.
W przypadku działań o charakterze systemowym z efektem multiplikacji oraz zadania dot.
regrantingu istnieje możliwość zgłaszania projektów o okresie wdrażania dłuższym niż jeden rok,
7

Pod warunkiem zagwarantowania w ustawie budżetowej na 2015 r. odpowiednich środków i prawidłowej
realizacji oraz złożenia sprawozdania z modułu przewidzianego na 2014 r.
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składających się z dwóch modułów realizowanych sekwencyjnie: pierwszy do realizacji w 2014 r.
i finansowany w ramach limitów środków na dane zadanie w 2014 r., a drugi finansowany
warunkowo w 2015 r. 8 Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i
jej jednostki organizacyjne.
W ramach procedury konkursowej wyodrębnione zostanie zadanie dotyczące dofinansowania
projektów edukacji globalnej będących elementem przedsięwzięcia współfinansowanego ze źródeł
innych niż budżet RP (w szczególności ze źródeł zagranicznych). Podmioty uprawnione do ubiegania
się o dotację w ramach tego zadania to organizacje pozarządowe, oraz niepubliczne szkoły wyższe.
Podpisanie umowy dotacyjnej i realizacja projektów będą uwarunkowane potwierdzeniem
pozyskania środków od zewnętrznego donatora.
Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2014”
Konkurs
będzie
obejmował
wolontariat
długoterminowy
(powyżej
3
miesięcy)
o charakterze ogólnym i krótkoterminowy (do 6 tygodni), który adresowany jest do specjalistów.
Organizacje pozarządowe zgłaszające wolontariuszy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na
wykonywanie zadań wolontariackich we wszystkich krajach znajdujących się na liście beneficjentów
oficjalnej pomocy rozwojowej OECD/DAC (poza krajami objętymi wewnętrznymi i zewnętrznymi
konfliktami stanowiącymi zagrożenie życia, w szczególności konfliktami zbrojnymi). Po powrocie do
kraju wolontariusze będą przeprowadzać działania edukacyjne adresowane do mieszkańców Polski.
Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe.
W zależności od sytuacji polityczno-gospodarczej konkretnego obszaru objętego Planem współpracy
rozwojowej w 2014 r. oraz od poziomu wydatkowania zaplanowanych środków, możliwe będzie
ogłoszenie w 2014 r. dodatkowych konkursów.

7.
Podział środków w ramach rezerwy celowej budżetu państwa
„Implementacja polskiego programu na rzecz rozwoju oraz wsparcie
międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”
Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, polska współpraca
rozwojowa koncentruje się na krajach PW, na które przeznaczone zostanie około 60% dwustronnej
pomocy realizowanej przez MSZ i partnerów zewnętrznych MSZ. Na wsparcie procesów
demokratyzacyjnych i transformacji przeznaczone zostanie w krajach PW co najmniej 70% środków,
a w pozostałych obszarach geograficznych – co najmniej 60%.

8

Pod warunkiem zagwarantowania w ustawie budżetowej na 2015 r. odpowiednich środków i prawidłowej
realizacji oraz złożenia sprawozdania z modułu przewidzianego na 2014 r. MSZ dopuszcza możliwość rezygnacji
z konkursu na dane zadania w 2015 r. w przypadku wyczerpania przez projekty modułowe wszystkich
zaplanowanych na ten rok środków.
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Do decydowania o przeznaczeniu środków w ramach pozycji rezerwa na niezaplanowane inicjatywy
z zakresu współpracy rozwojowej lub o przeniesieniu środków między poszczególnymi pozycjami
Planu uprawniony jest Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej w MSZ. Decyzje
o przenoszeniu środków nie wymagają modyfikacji Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.
Podział środków w ramach rezerwy celowej opiera się na założeniu zachowania poziomu rezerwy,
zgodnie z ustawą budżetową z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2013 r., poz. 169).
W przypadku, gdy w wyniku prac nad budżetem państwa na 2014 rok ostateczna kwota
przedmiotowej rezerwy zostanie zmieniona, zapisy Planu zostaną odpowiednio zmodyfikowane
decyzją ministra spraw zagranicznych.
Szczegółowy podział środków został przedstawiony w Aneksie I.
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Część II.
Zadania z zakresu współpracy rozwojowej przewidziane do realizacji w 2014
roku przez organy administracji rządowej, finansowane ze środków, których
są dysponentami
Poniższe dane stanowią przybliżone szacunki.9
Ministerstwo Finansów
Działanie:
11
• Kredyty preferencyjne (rządowe kredyty - 18 562 978,92 USD oraz + 23 956 756,23 EUR
eksportowe w ramach pomocy wiązanej)
• Dokonanie wypłat środków na realizację 733 000 PLN
programów finansowych ze spłat
należności wobec Skarbu Państwa na
rzecz Królestwa Kambodży
• Dokonanie wypłat środków na realizację 1 250 000 PLN
programów finansowych ze spłat
należności wobec Skarbu Państwa na
rzecz Mongolii
23 569 665 USD
• Redukcja zaległych należności Skarbu
Państwa RP od Mozambiku
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
194 700 000 EUR
• Udział Polski w finansowaniu Oficjalnej
Pomocy Rozwojowej Unii Europejskiej za
pośrednictwem składki członkowskiej do
budżetu UE10
1 800 000 SDR
• Międzynarodowe Stowarzyszenie
Rozwoju (International Development
Association, IDA) z tytułu 15 i 16
uzupełnienia funduszy
• Międzynarodowe Stowarzyszenie
800 000 PLN
Rozwoju z tytułu Wielostronnej
Inicjatywy Umorzenia Długów
(Mulitlateral Debt Relief Initiative, MDRI)
• Międzynarodowa Korporacja Finansowa
367 000 USD
(International Finance Corporation, IFC)
• Wkład własny w jednym projekcie
16 200 PLN
rozwojowym Polska Pomoc
finansowanym ze środków MSZ
Razem

1 066 490 979 PLN

9

Kwoty w walutach zostały prze zliczone wg średnich kursów walut NBP z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Por. Część III Planu
11
"-" oznacza, że w danym okresie spłaty kredytów przewyższają zrealizowane wypłaty.
10
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Działanie:
87 500 000 EUR
• Wpłata do Europejskiego Funduszu
Rozwoju (European Development Fund)12
2 816 361 USD (stanowi 12% wpłaty; 12%
• Wpłata do budżetu ONZ
kwalifikowane jest jako ODA)
•

Wpłata do budżetów operacji
pokojowych ONZ

1 477 052 USD (stanowi 6% wpłaty; 6%
kwalifikowane jest jako ODA)

•

Wpłaty do budżetu UNESCO

775 823 USD (stanowi 60% wpłaty; 60%
kwalifikowane jest jako ODA)
893 694 EUR (stanowi 60% wpłaty; 60%
kwalifikowane jest jako ODA)

Razem

391 595 639 PLN
Ministerstwo Środowiska

Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
• Światowa Organizacja Meteorologiczna
(WMO)
• Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian
klimatu wraz z Protokołem z Kioto
• Protokół Montrealski w sprawie
substancji zubożających warstwę
ozonową - Fundusz Wielostronny
• Program Ochrony Środowiska
Organizacji Narodów Zjednoczonych
(UNEP)
• Konwencja Narodów Zjednoczonych w
sprawie Zwalczania Pustynnienia w
krajach dotkniętych suszami i/lub
pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce
(UNCCD)
• Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)
Razem

23 751 CHF (stanowi 4% składki; 4% kontrybucji
kwalifikowane jest jako ODA)
179 950 EUR (stanowi 61% składki; 61%
kontrybucji kwalifikowane jest jako ODA)
1 408 370 USD

150 000 USD
62 645 EUR

443 CHF
6 071 046 PLN

Ministerstwo Obrony Narodowej
Działanie:
• Finansowanie kursów j. polskiego
i angielskiego dla słuchaczy z krajów
rozwijających się
• Finansowanie stypendiów dla słuchaczy
uczelni wojskowych z krajów
rozwijających się
12

300 000 PLN

350 000 PLN

Por. Część III Planu
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Razem

650 000 PLN
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Działanie:
• Reagowanie na kryzysy humanitarne
i prowadzenie działań ratowniczych przez
Państwową Straż Pożarną;
• Finansowanie Biura UNHCR w Warszawie;
• Współfinansowanie projektu
realizowanego przez IOM dot. pomocy
cudzoziemcom w dobrowolnym powrocie
i ich reintegracji;
• Współfinansowanie projektu
Infrastruktura i procedury azylowe
finansowanego ze środków UE;
• Współfinansowanie projektu
Przyjmowanie na terytorium RP oraz
przekazywanie do innych krajów UE osób
ubiegających się lub korzystających z
ochrony międzynarodowej
finansowanego ze środków UE;
• Współfinansowanie projektu
Organizowanie powrotów przymusowych
finansowanego ze środków UE;
• Współfinansowanie projektu
Wzmocnienie współpracy między
państwami członkowskimi w dziedzinie
powrotów – część V finansowanego ze
środków UE;
• Współfinansowanie projektu
Wzmocnienie współpracy z państwami
trzecimi przy identyfikowaniu
cudzoziemców – część V finansowanego
ze środków UE;
• Współfinansowanie projektu
Wzmocnienie efektywności działań w
zakresie powrotów wykonywanych przez
Straż Graniczną, w tym współdziałanie z
instytucjami – część IV finansowanego ze
środków UE;
• Współfinansowanie projektu Poprawa
warunków detencji strzeżonego ośrodka
dla cudzoziemców w Lesznowoli
finansowanego ze środków UE;
• Współfinansowanie projektu

1 500 000 PLN13
230 000 PLN14
723 000 PLN

186 613 PLN

37 408 PLN

326 472 PLN

28 566 PLN

28 566 PLN

179 560 PLN

1 776 688 PLN

1 000 000 PLN

13

Nie jest możliwe określenie dokładnej liczby i miejsc potencjalnych działań ratowniczych bądź humanitarnych
wynikających z zaistniałej katastrofy lub zdarzenia spowodowanego przez działania człowieka. Rzeczywisty poziom
zaangażowania Państwowej Straży Pożarnej na rzecz państw – biorców ODA nie jest możliwy do przewidzenia.
14
Wydatki będą zależeć od rzeczywistych kosztów.
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realizowanego przez IOM dot. pomocy
cudzoziemcom w powrotach
dobrowolnych i reintegracji (skala
płatności zależna od realizacji działań
przez IOM).
Razem

6 016 873 PLN

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
• Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
•

Razem

Wkład własny w projekcie rozwojowym
Polska Pomoc finansowanym ze środków
MSZ

2 106 000 CHF (stanowi 60% składki MPiPS; 60%
kontrybucji kwalifikowane jest jako ODA)
50 000 PLN

7 296 324 PLN

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Działanie:
15 000 PLN
• Współpraca bilateralna z Biurem Służby
Cywilnej Gruzji w celu wsparcia reformy
systemu służby cywilnej w tym kraju
• Współpraca bilateralna z Narodową
20 000 PLN
Agencją Służby Cywilnej Ukrainy w celu
wzmocnienia efektów polskobrytyjskiego projektu pomocy bliźniaczej
„Wsparcie rozwoju służby cywilnej na
Ukrainie”.
• Współpraca bilateralna z pozostałymi
15 000 PLN
krajami Azji i Europy ŚrodkowoWschodniej w zakresie budowania
profesjonalnego i politycznie
neutralnego korpusu służby cywilnej
• Prowadzenie przez Szefa Służby Cywilnej 25 000 PLN
współpracy międzynarodowej w zakresie
służby cywilnej, w tym koszty
organizacyjne warsztatów, obsługa wizyt
studyjnych, delegacji zagranicznych.
5000 PLN
• Wkład własny w projekcie rozwojowym
Polska Pomoc finansowanym ze środków
MSZ
Razem
80 000 PLN
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Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
20 000 USD
• Europejska Komisja Gospodarcza ONZ
Razem

63 622 PLN

Ministerstwo Zdrowia
Działanie:
798 660 PLN
• Finansowanie nauki na uczelniach
medycznych studentów, naukowców oraz
lekarzy pochodzących z krajów będących
na liście państw biorców ODA. Większość
stypendystów stanowią cudzoziemcy
polskiego pochodzenia z Europy
Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Ukraina,
Mołdowa) i azjatyckich republik byłego
ZSRR (Kazachstan, Uzbekistan). Ponadto,
stypendia będą udzielone studentom z
Iraku i z Mauritiusu.
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
3 251 667 USD (stanowi 76% składki MZ; 76%
• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
kontrybucji kwalifikowane jest jako ODA)
26 000 EUR
• Komitet ds. Chemikaliów OECD
25 000 USD
• Fundusz Powierniczy Konwencji
Rotterdamskiej ws. Międzynarodowego
Handlu Niektórymi Substancjami
Chemicznymi i Pestycydami (UNEP)

Razem

11 332 505 PLN

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
318 000 CHF
• Międzynarodowa Unia
Telekomunikacyjna
208 850 CHF
• Światowy Związek Pocztowy
Razem

1 812 785 PLN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Działanie:
• Digitalizacja historycznych zbiorów
Ossolineum przechowywanych w
Lwowskiej Narodowej Naukowej

552 000 PLN
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•

•

•
•

•

•

Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka;
Międzynarodowa Podyplomowa Letnia
Szkoła „Akademia Nieświeska” –
przedsięwzięcie polsko-białoruskie,
którego celem jest kształcenie kadr
konserwatorskich – absolwentów
wyższych uczelni zajmujących się ochroną
i konserwacją zabytków;
Seminaria szkoleniowe dla specjalistów z
dziedziny konserwacji zabytków w
ramach działań Międzynarodowego
Centrum Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego w Żółkwi na Ukrainie;
Stypendia naukowe Muzeum Historii
Polski na realizację projektów
badawczych;
Stypendia na studia I i II stopnia, studia
doktoranckie oraz staże artystyczne w
uczelniach nadzorowanych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Gaude Polonia – Stypendia dla młodych
twórców kultury oraz tłumaczy literatury
polskiej z krajów Europy
Środkowowschodniej;
Thesaurus Poloniae – Stypendia dla
naukowców prowadzących badania
poświęcone kulturze, historii i
wielokulturowemu dziedzictwu RP oraz
Europy Środkowej.

Składki:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO):
1) Światowy Fundusz Dziedzictwa (World
Heritage Fund)
2) Fundusz Ochrony Niematerialnego
Dzidzictwa Kulturowego (Fund for the
Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage)
• Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej (WIPO)
Razem

100 000 PLN

120 000 PLN

50 000 PLN

300 000 PLN

2 171 000 PLN

300 000 PLN

33 000 USD
33 000 USD

34 188 CHF
3 920 586 PLN

Ministerstwo Gospodarki
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
• Międzynarodowy Komitet Doradczy ds.

973 579 EUR
20 000 USD
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•

Bawełny (ICAC)
Wkłady własne w projektach
rozwojowych Polska Pomoc
finansowanym ze środków MSZ

Razem

41 800 PLN

4 240 893 PLN

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Działania:
• Międzynarodowa Wymiana Młodzieży,
realizacja projektów i współpracy z 6
krajami PW
• Letnia Akademia „Demokracja w Szkole”
skierowana do edukatorów z krajów PW
Razem

600 000 PLN

100 000 PLN

700 000 PLN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Składki i wpłaty do organizacji
międzynarodowych:
• Organizacja Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
• Międzynarodowa Rada ds. Roślinnych
Zasobów Genowych (Bioversity
International)
• Europejska Śródziemnomorska
Organizacja Ochrony Roślin
Razem

970 985 EUR (stanowi 51% składki MRiRW; 51%
kontrybucji kwalifikowane jest jako ODA)
12 100 EUR

74 118 EUR
4 490 680 PLN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Działania:
• realizacja
programów
pomocy 520 000 PLN
rozwojowej (Program Stypendialny im.
Konstantego
Kalinowskiego
oraz
Program stypendialny dla młodych
naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, którzy nie mają
uprawnień do stypendiów w ramach
współpracy z Polonią - finansowanie
wydatków
organizacyjnoadministracyjnych)
• realizacja
programów
pomocy
rozwojowej (Program Stypendialny im. 3 900 000 PLN
Konstantego
Kalinowskiego
oraz
Program stypendialny dla młodych
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•

•
•

•

•

•

naukowców z państw powstałych po
rozpadzie b. Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, którzy nie mają
uprawnień do stypendiów w ramach
współpracy z Polonią - finansowanie
świadczeń stypendialnych dla studentów
lub uczestników staży naukowych)
kierowanie nauczycieli akademickich do
zagranicznych ośrodków akademickich,
specjalistów w dziedzinie nauczania
języka polskiego
wyposażenie zagranicznych ośrodków
dydaktycznych w pomoce dydaktyczne
do nauki języka polskiego
realizacja projektów pomocy rozwojowej
dla krajów Partnerstwa Wschodniego i
krajów ODA (wkład własny MNiSW sfinansowanie kosztów kształcenia w
ramach dotacji podstawowej jako
uzupełnienie wsparcia ze środków
rezerwy celowej budżetu państwa do
projektów pomocy rozwojowej za
pośrednictwem MSZ)
stypendia
dla cudzoziemców studentów, doktorantów lub stażystów
długoterminowych, stypendystów Rządu
RP pochodzących z krajów ODA
(finansowanie świadczeń)
finansowanie kosztów kształcenia dla
cudzoziemców - studentów,
doktorantów lub stażystów
długoterminowych, stypendystów Rządu
RP pochodzących z krajów ODA
finansowanie kosztów kształcenia dla
cudzoziemców – studentów,
doktorantów lub stażystów
długoterminowych na zasadach „bez
odpłatności i świadczeń stypendialnych”
pochodzących z krajów ODA

1 000 000 PLN

100 000 PLN
2 000 000 PLN

14 000 000 PLN

14 000 000 PLN

30 000 000 PLN

Razem

65 520 000 PLN

RAZEM SUMA CAŁKOWITA

1 570 281 932 PLN
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Część III.
Środki polskiej współpracy rozwojowej przekazywane w ramach zobowiązań
wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
•

Składka do budżetu ogólnego UE

Polska pokrywa corocznie ok. 3% budżetu UE. Według prognoz, część polskiej składki do budżetu
ogólnego UE w kwocie ok. 194 700 000 EUR. czyli ok 1 mld PLN przeznaczona będzie na współpracę
rozwojową prowadzoną w ramach UE w 2014 r.
•

Składka na Europejski Fundusz Rozwoju

Zgodnie z postanowieniami Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
z 2003 r., jak również z zapisami umowy między członkami grupy państw AKP a Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu w 2000 r., Rzeczpospolita Polska
zobowiązała się do udziału w finansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju (European Development
Fund) począwszy od jego 10. edycji, która przypadała na lata 2008-2013.
Państwa członkowskie UE (w tym Polska) nie posiadają dokładnej informacji nt. wysokości swojego
udziału w Europejskim Funduszu Rozwoju w 2014 r. Komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie
będzie znany w październiku 2013 r., a ostateczna kwota przedstawiona w formie Decyzji Rady
zostanie przekazana państwom członkowskim UE w listopadzie 2013 r. W związku z wątpliwościami
państw członkowskich co do planowania swoich wpłat do EDF na przełomie edycji 10. i 11. EDF
i skomplikowanej metodologii budżetowania, Komisja Europejska poinformowała, że z uwagi na
możliwe niepełne wykorzystanie do końca 2013 r. puli środków z kończącej się 10. edycji EDF
i prawdopodobnym niezakończeniem przez wszystkie państwa członkowskie UE do 1 stycznia 2014 r.
procesu ratyfikacji umowy wewnętrznej ustanawiającej 11. edycję EDF na lata 2014-2020 (w ramach
Wieloletnich Ram Finansowych UE), w 2014 roku wykorzystywane będę fundusze 10. edycji EDF.
W związku z tym udział finansowy Polski powinien być kalkulowany w oparciu o klucz przyjęty dla 10.
edycji.
Według szacunków polska składka na Europejski Fundusz Rozwoju w 2014 r. może wynieść
197 438 000 PLN.
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ANEKS I Podział środków w ramach rezerwy celowej

Działania własne i zlecone przez MSZ

17 900 000 zł

Działania realizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Monitoring wyborów

12 300 000 zł
400 000 zł

Programy stypendialne

4 500 000 zł

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

700 000 zł

Partnerstwo Wschodnie

47 798 635 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

ARMENIA

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej
System Małych Grantów

500 000 zł
768 920 zł
300 000 zł
1 568 920 zł

Projekty modułowe, wdrażane na podstawie konkursu "Polska pomoc
rozwojowa w 2013 r."

AZERBEJDŻAN

System Małych Grantów

162 856 zł
300 000 zł
462 856 zł

Strona 1

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

BIAŁORUŚ

2 000 000 zł

Projekty modułowe, wdrażane na podstawie konkursu "Polska Pomoc
Rozwojowa w 2013 r."

479 184 zł

Wsparcie niezależnej informacji (umowy koprodukcyjne) w tym TV
Bielsat 17 mln zł, Radio Racja 4 mln zł, Euroradio 0.6 mln zł

21 600 000 zł

Europejski Uniwersytet Humanistryczny

500 000 zł

System Małych Grantów

900 000 zł
25 479 184 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."
Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej

GRUZJA
System Małych Grantów

4 500 000 zł
1 234 350 zł
800 000 zł

Projekty MSZ - wsparcie transformacji

200 000 zł
6 734 350 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

MOŁDAWIA

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej
System Małych Grantów

3 000 000 zł
2 261 075 zł
400 000 zł
5 661 075 zł

Strona 2

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

UKRAINA

3 100 000 zł

Projekty modułowe wdrażane na podstawie konkursu "Polska pomoc
rozwojowa w 2013 r."

840 465 zł

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej

2 851 785 zł

System Małych Grantów

800 000 zł

Dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli Ukrainy w Kolegium
Europejskim w Natolinie

300 000 zł
7 892 250 zł

Afryka, Azja, Bliski Wschód

16 462 380 zł

Projekty MSZ (w tym KSAP)

500 000 zł

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej

AFGANISTAN

Wspólpraca w ramach międzynarodowych organizacji humanitarnych
Wpłata na Afghanistan Reconstruction Trust Fund
System Małych Grantów

117 670 zł
1 200 000 zł
2 000 000 zł
500 000 zł
4 317 670 zł

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej (Tunezja)

AFRYKA PÓŁNOCA
System Małych Grantów (Tunezja, Libia )

586 147 zł
160 000 zł
746 147 zł

Strona 3

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

AFRYKA WSCHODNIA

Projekty modułowe wdrażane na podstawie konkursu"Polska pomoc
rozwojowa w 2013 r."
System Małych Grantów (Etiopia, Kenia)

6 000 000 zł
1 060 563 zł
700 000 zł
7 760 563 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

AUTONOMIA
PALESTYŃSKA

Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych (Wpłata UNRWA)
System Małych Grantów

1 050 000 zł
500 000 zł
650 000 zł
2 200 000 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

KIRGISTAN

Projekty wdrażane przez organy administracji publicznej
System Małych Grantów (Ambasada RP w Kazachstanie na rzecz
Kirgistanu)

800 000 zł
278 000 zł
80 000 zł
1 158 000 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Polska pomoc rozwojowa w 2014 r."

TADŻYKISTAN

System Małych Grantów (Ambasada RP w Uzbekistanie na rzecz
Tadżykistanu)

200 000 zł
80 000 zł
280 000 zł

Strona 4

4 330 000 zł

INNE OBSZARY GEOGRAFICZNE
System Małych Grantów

2 830 000 zł

System Małych Grantów - Wsparcie rozwoju gospodarczego państw partnerskich realizowany przy udziale
sektora prywatnego
1 500 000 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH I EDUKACJI GLOBALNEJ BĘDĄCYCH ELEMENTEM PRZEDSIĘWZIĘCIA
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ BUDŻET RP
Dofinansowanie projektów dot. wsparcia transformacyjnego wyłonionych w konkursie Polska pomoc
rozwojowa w 2014 r.

300 000 zł

Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie Edukacja globalna w 2014 r.

400 000 zł

POMOC HUMANITARNA

700 000 zł

6 500 000 zł

Stałe wpłaty do budżetów ogólnych/wielostronne działania humanitarne/reagowanie na kryzysy
humanitarne

4 000 000 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Pomoc humanitarna 2014"

2 500 000 zł

EDUKACJA GLOBALNA I WOLONTARIAT

3 550 000 zł

Projekty wdrażane w konkursie "Edukacja globalna 2014" przez:
- organizacje pozarządowe
- publiczne szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, PAN i jej jednostki
organizacyjne
1 150 000 zł
Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w konkursie regrantingowym "Edukacja globalna 2014"
Projekty wdrażane przez MEN

650 000 zł
500 000 zł

Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w konkursie "Wolontariat polska pomoc 2014"

Strona 5

1 250 000 zł

WSPÓŁPRACA w ramach organizacji międzynarodowych

2 000 000 zł

Składki i wpłaty (w przypadku oszczędności kwota może być zwiększona)

2 000 000 zł

Inne działania realizowane przez MSZ

500 000 zł

Ewaluacja

200 000 zł

Działania informacyjno-administracyjne

300 000 zł

REZERWA

3 258 985 zł

3 258 985 zł

RAZEM

Strona 6

103 000 000 zł

ANEKS II System Małych Grantów – Podział środków
Lista polskich placówek dyplomatycznych uprawnionych do realizacji projektów w krajach swojej akredytacji
Kraj/Region

Kwota (w PLN)
Partnerstwo Wschodnie

Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Gruzja
Litwa (na rzecz Białorusi)
Mołdawia
Ukraina
Razem
Afryka, Azja, Bliski Wschód (wybrane kraje)
Afganistan
Autonomia Palestyńska
Etiopia
Kazachstan (na rzecz Kirgistanu)
Kenia
Libia
Tunezja
Uzbekistan (na rzecz Tadżykistanu)
Razem
Inne obszary geograficzne
Albania
Algiera
Angola
Australia (na rzecz Papui - Nowej Gwinei)
Bośnia i Hercegowina
Chiny (w szczególności na rzecz Mongolii)
Czarnogóra
Egipt
Indie
Indonezja
Irak
Jordania
Korea Północna
Kolumbia
Kuba
Macedonia (w tym na rzecz Kosowa)
Malezja
Maroko
Meksyk
Liban
Nigeria
Pakistan
Peru
RPA
Serbia
Syria
Tajlandia
Wenezuela
Wietnam
Razem
Program wsparcia rozwoju gospodarczego państw
partnerskich realizowany przy udziale sektora prywatnego
Razem System Małych Grantów

300 000
300 000
600 000
800 000
300 000
400 000
800 000
3 500 000
500 000
650 000
300 000
80 000
400 000
80 000
80 000
80 000
2 170 000
50 000
80 000
150 000
80 000
50 000
100 000
50 000
80 000
120 000
120 000
100 000
80 000
100 000
80 000
80 000
50 000
100 000
80 000
80 000
80 000
150 000
80 000
80 000
250 000
50 000
80 000
250 000
80 000
100 000
2 830 000
1 500 000
10 000 000

