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Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) z zainteresowaniem zapoznała się z
propozycjami Komisji Europejskiej zawartymi w opublikowanych marcu 2012 r. wstępnej wersji
Wspólnych Ram Strategicznych funduszy europejskich w kolejnym okresie programowania (20142020). Włączając się w debatę nad przyszłością polityk wspólnotowych, zwłaszcza polityki
spójności, OFOP pragnie przedstawić perspektywę obywatelską. Opiera się ona na kilkuletnich
doświadczeniach Federacji, jej organizacji członkowskich oraz innych polskich organizacji
pozarządowych realizujących projekty w oparciu o dotacje z funduszy europejskich 2004-2006
oraz 2007-2013, jak również prowadzonej działalności monitoringowej oraz interwencyjnej,
połączonej z aktywnym udziałem w komitetach monitorujących programy operacyjne i
tworzonych przy tychże komitetach grupach i zespołach roboczych.

Cele Tematyczne
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zgłasza następujące propozycje zmian do
przedstawionych przez Komisję Europejską celów tematycznych:
Cel tematyczny nr 9: Potrzebne jest bardziej złożone patrzenie na kwestie społeczne, które
uwzględniałoby inwestycje w lokalny rozwój, jako ważny czynnik wzmacniający nie tylko wzrost
gospodarczy regionu, ale w znacznej mierze pozytywnie wpływający na kapitał społeczny i więzi
społeczne. Dlatego też Federacja proponuje rozszerzenie 9 celu tematycznego, tak by przybrało
następującą treść: „wspieranie włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz rozwoju
społeczności lokalnej”.
Cel tematyczny nr 10: Umiejętności kluczowe są ściśle związane z rynkiem pracy, ale również z
kapitałem społecznym, dlatego warto ująć inwestowanie w edukację, właśnie w kontekście
kompetencji kluczowych. Kompetencje kulturowo-społeczne są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Stąd wniosek Federacji o rozszerzenie 10 celu
tematycznego w sposób następujący: „inwestowanie w edukację i kulturę, w umiejętności
kluczowe i kompetencje kulturowo-społeczne oraz uczenie się przez całe życie”.
Cel tematyczny nr 11: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji
Publicznej wymaga zwiększenia udziału partnerów w procesie kreowania i oceniania polityk
publicznych. Dlatego też OFOP postuluje rozszerzenie założeń i działań kluczowych w tym obszarze
tematycznym, uwzględniając rolę partnerów społeczno-gospodarczych przy tworzeniu,
konsultowaniu, wdrażaniu i ocenianiu polityk publicznych razem z administracją, co według
Federacji znacznie zwiększyłoby jej skuteczność.

Zasady Horyzontalne i Cele Polityczne
Federacja postuluje aby obok zasad niedyskryminacji, równości mężczyzn i kobiet oraz zasady
zrównoważonego rozwoju, Wspólne Ramy Strategiczne uwzględniały dla funduszy przyszłej
perspektywy 2014-2020 również zasadę partnerstwa – w szczególności w kontekście zarządzania,
wdrażania i monitorowania jakości i skuteczności ich polityk. Partnerzy społeczno-gospodarczy
posiadają specjalistyczną wiedzę (perspektywa społeczna, realna znajomość potrzeb
beneficjentów), która może wzmocnić efektywność systemu funduszy w nowej perspektywie
finansowej.

Zintegrowane podejście do realizacji funduszy WRS

Federacja Popiera mechanizmy deregulacji zarządzania funduszami w ramach nowej polityki
spójności, w kontekście zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego. Uważamy, że
wielosektorowe, partnerskie i oddolne kierowanie rozwojem przełoży się na dużo większą
skuteczność jego celów, zapisanych w programach operacyjnych. Akceptujemy wskazania Komisji,
opublikowane we Wspólnych Ramach Strategicznych, dotyczące:
a) Rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
b) Zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności,
c) Operacji zintegrowanych,
d) Wspólnego planu działania.
Jednocześnie wydaje nam się zasadne na tym etapie określenie dodatkowego mechanizmu jakim
jest grant globalny , z jednej strony dając więcej możliwości partnerom społecznym w realizacji
operacji i projektów wynikających z programów operacyjnych, z drugiej dając szansę mniejszym
organizacjom na włączenie się w realizację dużych projektów. Ponadto czasem wiele małych
inicjatyw na rzecz danej polityki publicznej, dokonuje większych i trwalszych zmian, niż pojedyncze
duże operacje.
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