Warszawa, 2009-03-30
WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK
DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V „Dobre rządzenia” PO KL.
PROJEKTY SYSTEMOWE
przewidziane do realizacji w 2009 r.

Nr

Beneficjent
systemowy/
ewentualny
partner

Tytuł projektu
(Nr poddziałania)

Okres
realizacji
projektu

Wartość
projektu

Działanie 5.4
Poddziałanie 5.4.1 - projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu
obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego

MPiPS

02.2008-04.2010

8 783 220,96 PLN

Poddziałanie 5.4.1 – projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.
1

Wypracowanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

MPiPS

07.2009-03.2011

2 500 000 PLN

2

Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi

MPiPS

04.2009-06.2012

3 000 000 PLN

1

Działanie 5.5
Poddziałanie 5.5.1 –projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i
uczestników dialogu społecznego

MPiPS

07.2008-12.2009

3 100 000 PLN

PROJEKTY KONKURSOWE
przewidziane do realizacji w 2009 r.

Nr

1

Typ/typy projektów przewidziane
do realizacji w ramach konkursu
(Nr poddziałania)
Tworzenie i wdrażanie programów z
zakresu społecznego nadzoru nad
funkcjonowaniem administracji publicznej
(Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2)

Forma
konkursu
Planowany
termin
ogłoszenia

Wartość
alokacji na
konkurs

Kryteria dostępu (ocena 0-1)
oraz
kryteria strategiczne (wagi punktowe)
Kryteria dostępu

Konkurs
zamknięty

15 000 000
PLN

1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego:
a. podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące
działalność w sferze pożytku publicznego.

I kwartał

b. osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów
o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), od co najmniej 24
miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN w przypadku projektów
realizowanych powyżej 12 miesięcy lub 200 000 PLN w przypadku projektów

2

realizowanych do 12 miesięcy.
Kryteria strategiczne

2

Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów
informacji i wspomagania organizacji
pozarządowych oraz wsparcie działalności
nowoutworzonych oraz już istniejących
centrów w zakresie pomocy doradczoszkoleniowej dla organizacji pozarządowych
(Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2)

1. Premiowane będą te organizacje pozarządowe, które realizowały projekty dotyczące
społecznego
nadzoru
nad
funkcjonowaniem
administracji
publicznej
(5 punktów),
2. Premiowane będą projekty dotyczące prowadzenia społecznego nadzoru nad
funkcjonowaniem administracji publicznej
pod kątem wydatkowania funduszy
publicznych, przestrzegania prawa, partycypacji obywatelskiej, dostępu do informacji
publicznej, w obszarach takich jak: (5 punktów)
a. ochrona środowiska,
b. ochrona zdrowia,
c. edukacja i szkolnictwo wyższe,
d. wymiar sprawiedliwości,
e. swoboda działalności gospodarczej,
f. zatrudnienie i integracja społeczna.
Kryteria dostępu
Konkurs
zamknięty

1. Projekt realizowany przez beneficjenta będącego:
a. podmiotem wskazanym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) od co najmniej 24 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące
działalność w sferze pożytku publicznego.

40 000 000
PLN

IV kwartał

b. osobą prawną, jednostką organizacyjną działającą na podstawie przepisów
o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), od co najmniej 24
miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Projekt zakłada:
a. utworzenie nowych (regionalnych lub/i lokalnych) centrów informacji i
wspomagania organizacji pozarządowych, na obszarach, na których one nie
funkcjonują
i/lub
b. wsparcie działalności już istniejących centrów informacji i wspomagania
organizacji pozarządowych, w zakresie świadczonych usług pod kątem
deficytów wskazanych w działalności tych podmiotów .
Działania wskazane w projekcie muszą wynikać z wyników badań uzyskanych w
wyniku realizacji projektu systemowego pt „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat
funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie
umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego”.

3

3. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN.
Kryteria strategiczne
1.

3

1.
2.
3.

4.
4

1.
2.

3.
4.

Wsparcie
udziału
partnerów
społecznych w pracach europejskich
struktur dialogu społecznego.
Tworzenie i wdrażanie programów
ukierunkowanych na rozwój dialogu
społecznego.
Tworzenie i wdrażanie programów
rozwoju organizacji ukierunkowanych
na poprawę efektywności procesów
zarządczych
i
komunikacyjnych,
usprawnienie
funkcjonowania
systemów informacyjnych.
Tworzenie i wdrażanie programów
podnoszących kwalifikacje eksperckie.
(Działanie 5.5 Poddziałanie 5.5.2)
Tworzenie i wdrażanie programów
ukierunkowanych na rozwój dialogu
społecznego
Tworzenie i wdrażanie programów
rozwoju organizacji ukierunkowanych
na poprawę efektywności procesów
zarządczych
i
komunikacyjnych,
usprawnienie
funkcjonowania
systemów informacyjnych
Tworzenie i wdrażanie programów
podnoszących kwalifikacje eksperckie
Wspieranie współpracy pomiędzy
organizacjami partnerów społecznych
na poziomie terytorialnym i branżowym
(Działanie 5.5 Poddziałanie 5.5.2)

Preferowane będą podmioty, które pełnią również funkcję inkubatorów obywatelskiej
aktywności, czyli podmioty, które we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
oprócz usług dla działających organizacji pozarządowych, wskażą i opiszą działania
animujące powstawanie nowych inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych
oraz działania na rzecz rozwoju tych podmiotów i sprawowania pieczy nad nimi
(5 punktów),

2. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie (5 punktów),
Kryteria dostępu
Konkurs
otwarty

13 000 000
PLN

1.

Projekt realizowany przez beneficjenta będącego reprezentatywną organizacją
związkową lub reprezentatywną organizacją pracodawców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080 z późn.
zm.), będącą członkiem Trójstronnej Komisji ds.Społeczno-Gospodarczych”,

2.

Maksymalna wartość projektu wynosi 2.000.000 PLN,

3.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące,

4.

Projekt realizowany jest na terenie przynajmniej 3 województw.
(stosuje się do typów operacji 1, 2 i 4)

I kwartał

Kryteria dostępu
Konkurs
otwarty
III kwartał

7 000 000
PLN

1. Projekt realizowany przez beneficjenta, będącego związkiem zawodowym,
organizacją pracodawców lub ich posiadającą osobowość prawną wewnętrzną
strukturą organizacyjną, uczestniczącego w pracach Trójstronnych Zespołów
Branżowych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad
Zatrudnienia,
2. Maksymalna wartość projektu wynosi 800.000 PLN,
3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
Kryteria strategiczne
1.

Realizacja projektu w partnerstwie z innym związkiem zawodowym lub organizacją
pracodawców (5 punktów- stosuje się do typów operacji nr 1,3 i 4),

2. Projekt jest realizowany na terenie co najmniej 3 województw lub obejmuje co
najmniej 2 branże (5 punktów),

4

3. Projekt przewiduje stworzenie wewnętrznego systemu opartego na nowoczesnych
technologiach informatycznych, mającego wpływ na poprawę efektywności procesów
zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów
informacyjnych w ramach dialogu (5 punktów- stosuje się do typu operacji nr 2),

5

