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Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

w sprawie pomocy technicznej w przyszłym okresie 

programowanie na  lata 2014-2020 

 

Warszawa, sierpień 2013 r.  

Bazując na doświadczeniach dwóch perspektyw finansowych, 2004-2006 oraz 2007-2013, jak również 

kierując się zasadą partnerstwa, przedstawiamy postulaty odnoszące się do  funkcjonowania oraz zakresu 

wsparcia pomocy technicznej w nowym okresie programowania funduszy. Liczymy na wzięcie ich pod 

uwagę w procesie programowania zbliżającego się okresu budżetowego.  

Poniższe propozycje odnoszą się do drugiej wersji projektu programu operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 i wynikają z zapisów dokumentu oraz wytycznych zawartych w rozporządzeniach, projektu 

umowy partnerstwa, podręcznika programowania oraz innych dokumentów regulujących założenia dla 

nowych funduszy europejskich.  

W związku z powyższym zgłaszamy następujące propozycje do projektu programu operacyjnego Pomoc 

Techniczna na przyszły okresie programowania:  

1. Uwzględnienie w drugiej osi priorytetowej programu wsparcia dla strony społecznej w tym 

organizacji pozarządowych 

 W części analitycznej projektu PO PT, w strategii inwestycyjnej programu ( Cel 2),  mowa jest o podnoszeniu 

zdolności administracyjnych poprzez wsparcie beneficjentów reprezentujących jednostki samorządu 

terytorialnego oraz partnerów strony społecznej „wzmacniając realizację zasady partnerstwa”. Dodatkowo 

w tej części dokumentu zostało wskazane precyzyjnie, iż „prowadzone będą konkursy dotacji mające na celu 

zwiększanie zdolności administracyjnej potencjalnych beneficjentów na poziomie jst, a także dla organizacji 

pozarządowych, organizacji skupiających jst, organizacji branżowych i innych podmiotów, których zadaniem 

będzie przygotowanie beneficjentów do realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.”  

 Niestety, zapisy te nie zostały bezpośrednio określone w osi priorytetowej programu, poświęconej 

potencjałowi beneficjentów funduszy europejskich ( oś priorytetowa nr 2). W związku z tym postulujemy o 

uzupełnienie jej  o następujące kwestie: 

 W uzasadnieniu wyboru osi priorytetowej (pkt. 3.2.1) postulujemy o przyjęcie rozszerzenia 

zapisu: „Specjalne wsparcie powinno zostać skierowane do beneficjentów, w szczególności 

realizujących projekty strategiczne z punktu widzenia potrzeb państwa, uwzględniając 

jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i ogranizacje 

pozarządowe”. 
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 W celach osi priorytetowej (pkt. 3.2.2) postulujemy o przyjęcie rozszerzenia zapisu 

dotyczącego pierwszego celu szczegółowego: […] „wzmocnienie kompetencji 

beneficjentów funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów 

projektów strategicznych, obejmując jednostki samorządu terytorialnego, partnerów 

społeczno-gospodarczych i organizacje pozarządowe” 

 

2.    Uwzględnienie w trzeciej osi priorytetowej zmiany w zapisach dot. konkurów na działania 

promocyjne i informacyjne finansowane z pomocy technicznej 2014-2020 

        W Diagnozie systemu promocji i informacji o funduszach w Polsce, zawartej w części analitycznej programu, 

znajdują się następujące zapisy: „Jednym z narzędzi komunikacji funduszy europejskich będzie konkurs dotacji 

dla mediów i partnerów społeczno-gospodarczych. [...]Projekty dofinansowane w konkursie dotacji będą 

realizowane we współpracy z partnerami, co stanowi ucieleśnienie zasady partnerstwa. Podstawową cechą 

konkursu dotacji jest fakt, iż dzięki zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji 

pozarządowych i mediów, oraz wykorzystaniu ich doświadczenia, komunikacja nt. funduszy europejskich 

odbywa się w sposób dopasowany do potrzeb informacyjnych i sposobu konsumpcji informacji przez 

poszczególne grupy docelowe. Ułatwia to dotarcie do grup, które charakteryzują się niższym poziomem 

poinformowania nt. funduszy. Dodatkowo, formuła konkursu premiuje projekty skierowane do tych grup”.  

 Podobnie jak w przypadku osi dotyczącej wsparcia beneficjentów, również w osi priorytetowej nr 3 ( 

Informacja i promocja funduszy europejskich)  brak jest precyzyjnego określenia zapisów zawartych w  

analizie programu i wskazań dot. nowej perspektywy. W związku z powyższym Ogólnopolska Federacja 

Organizacji Pozarządowych postuluje o uzupełnienie: 

 W typach wspieranych działań ( pkt. 3.3.3)  w podpunkcie czwartym dotyczącym 

konkursów dotacyjnych postulujemy o przyjęcie rozszerzenia zapisu: „Konkursy dotacji dla 

partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych na działania z zakresu 

informacji i promocji”. 

 

Ponadto Federacja OFOP postuluje o uwzględnienie, w diagnozie i ewaluacji do projektu programu, badań 

przeprowadzonych wśród beneficjentów funduszy oraz przedstawicieli w ciałach zarządzających 

systemem funduszy, wywodzących się z sektora pozarządowego.  

 

Niniejsze stanowisko adresujemy do Instytucji Zarządzającej procesem programowania Pomocy Technicznej 

na okres 2014-2020.  

 


