
 

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Plan współpracy 
rozwojowej w 2013 r. 
realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków 
rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową, ze środków MSZ oraz ze 
środków innych resortów świadczących współpracę rozwojową 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Warszawa, 2012 
 



2 

 

Spis treści 
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

Część I ...................................................................................................................................................... 4 

Współpraca rozwojowa realizowana za pośrednictwem MSZ ze środków rezerwy celowej 

przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków MSZ............................................................ 4 

1. Obszary wsparcia w ramach pomocy rozwojowej ...................................................................... 4 

1.1. Demokracja i prawa człowieka ............................................................................................ 4 

1.1.1. Wspieranie procesów demokratycznych .................................................................................. 4 

1.1.2. Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości ................................................................... 5 

1.2. Transformacja systemowa i inne działania.......................................................................... 5 

2. Pomoc humanitarna .................................................................................................................. 16 

3. Edukacja globalna i wolontariat ................................................................................................ 17 

4. Współpraca rozwojowa w ramach organizacji międzynarodowych ......................................... 17 

5. Ewaluacja i działania informacyjno-administracyjne ................................................................ 18 

6. Konkursy MSZ ............................................................................................................................ 19 

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”...................................................................................................... 20 

Część II. .................................................................................................................................................. 22 

Zadania z zakresu współpracy rozwojowej przewidziane do realizacji w roku 2013 przez organy 

administracji rządowej finansowane ze środków, których są dysponentami ....................................... 22 

Część III. ................................................................................................................................................. 29 

Środki polskiej współpracy rozwojowej przekazywane w ramach zobowiązań wynikających z 

członkostwa w Unii Europejskiej. .......................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Wstęp 
 

Ustawa o współpracy rozwojowej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., precyzuje najważniejsze 

pojęcia związane ze współpracą rozwojową oraz wprowadza zasady jej koordynacji przez MSZ. 

W myśl ustawy polska współpraca rozwojowa prowadzona jest na podstawie Wieloletniego 

programu współpracy rozwojowej przyjmowanego przez Radę Ministrów. Program wieloletni 

wyznacza cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne współpracy rozwojowej na okres minimum 4 

lat. W oparciu o założenia Programu wieloletniego, Minister Spraw Zagranicznych sporządza roczne 

Plany współpracy rozwojowej określające formy działalności rozwojowej i wielkość środków 

finansowych przeznaczonych dla wskazanego państwa rozwijającego się lub na dane zadanie  w roku 

budżetowym objętym Planem. 

Pierwszy Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 został przyjęty przez Radę 

Ministrów 20 marca 2012 r. Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie zapisów 

Programu.  

Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. koncentruje się na dwóch obszarach tematycznych: 

demokracja i prawa człowieka oraz transformacja systemowa. Doświadczenia Polski po 1989 r. 

świadczą o tym, że demokracja stanowi istotny element rozwoju. Dlatego właśnie Polska za kluczowe 

obszary horyzontalne uznała dzielenie się doświadczeniami transformacyjnymi oraz promocję 

demokracji i przestrzegania praw człowieka. MSZ będzie zachęcał partnerów do uwzględnienia w 

swoich działaniach perspektywy praw człowieka we współpracy rozwojowej (ang. Human Rights 

Based Approach), w tym równości płci.  

Najważniejszym geograficznym obszarem wsparcia w 2013 r. pozostają kraje Partnerstwa 

Wschodniego.  

We współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ, w 2013 rozszerzone zostaną 

możliwości dofinansowania projektów realizowanych w okresie dłuższym niż rok poprzez rezygnację 

ze stosowanych w roku poprzednim ograniczeń geograficznych. Kontynuowane będzie wsparcie 

polskich organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy na działania w dziedzinie współpracy 

rozwojowej ze źródeł innych niż krajowe środki budżetowe.  

Plan współpracy rozwojowej w 2013 r. podzielony został na trzy części. Pierwsza dotyczy obszarów 

wsparcia oraz działań finansowanych ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc 

rozwojową w dyspozycji MSZ oraz ze środków MSZ. W części drugiej – po raz pierwszy - znajduje się 

informacja na temat zadań z zakresu współpracy rozwojowej przewidzianych do realizacji przez 

organy administracji rządowej finansowanych z funduszy, których są dysponentami.  

W części trzeciej zaprezentowano informacje na temat środków polskiej pomocy rozwojowej 

przekazywanych w ramach zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. 
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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 2013 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 Polską 

Fundacją Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”, planuje skierowanie misji 

obserwacyjnych w związku z wyborami prezydenckimi w roku 2013 w Armenii, Gruzji i Tadżykistanie.  

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

mediów 

W roku 2013 MSZ będzie wspierać inicjatywy medialne służące poszerzeniu dostępu obywateli 

Białorusi do rzetelnej i obiektywnej informacji. Wsparcie uzyskają TV Bielsat, Białoruskie Radio Racja 

oraz Euroradio.  

• Działania realizowane za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy 

na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”  

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 r., ze względu na 

szczególne warunki polityczne w państwie, w którym ma być realizowane zadanie z zakresu 

współpracy rozwojowej, Minister Spraw Zagranicznych może zlecić realizację takiego zadania Polskiej 

Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” (dalej: Fundacja „Wiedzieć 

Jak”). 

W roku 2013 Fundacji „Wiedzieć Jak” zostanie zlecona realizacja działań wspierających procesy 

demokratyzacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem  budowania kompetencji demokratycznych 

wśród młodych opiniotwórczych środowisk ekonomicznych, politycznych i społecznych. Działania te 

będą prowadzone przede wszystkim w czterech krajach Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Ukraina, 

Gruzja, Mołdawia).  
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1.1.2. Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości  

 

• Programy stypendialne realizowane za pośrednictwem Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego 

1. Program stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego skierowany do 

młodzieży białoruskiej, która z powodów politycznych ma ograniczone możliwości 

podjęcia studiów wyższych w swoim kraju;  

2. Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich 

Uniwersytetu Warszawskiego;  

3. Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego 

podejmujących w Polsce studia doktoranckie; 

4. Stypendia dla doktorantów oraz programy stażowe w zakresie nauk technicznych dla 

obywateli krajów rozwijających się;  

5. Program stypendialny w zakresie rocznych studiów i praktyk zawodowych dla 

absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie organizowany przez 

Uniwersytet Jagielloński; 

 

• Program stypendialny MSZ we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

– stypendia dla studentów pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego na naukę na 

studiach II stopnia oraz na praktyki zawodowe i staże (w szczególności kierunki ścisłe, 

ekonomiczne, prawnicze, integracja europejska, przyrodnicze lub techniczne); 

 

• Dofinansowanie kształcenia obywateli Ukrainy na studiach podyplomowych w Kolegium 

Europejskim w Natolinie w ramach współpracy  z Fundacją Kolegium Europejskie; 

 

• Dofinansowanie kształcenia obywateli Białorusi na Europejskim Uniwersytecie 

Humanistycznym w Wilnie - od roku 2009 Polska należy do grona donatorów Europejskiego 

Uniwersytetu Humanistycznego. Finansowanie Uniwersytetu zapewnia do 2013 EHU Trust 

Fund zarządzany przez Nordycką Radę Ministrów.  

 

1.2. Transformacja systemowa i inne działania 
 

1.2.1. Projekty realizowane przez organy administracji rządowej  

i jednostki im podległe  

 

Zapisy Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. stanowią podstawę dla organów administracji 

rządowej do przygotowania wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu 

rozpoczęcia realizacji poszczególnych projektów. 
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Spośród propozycji projektowych zgłoszonych MSZ przez organy administracji rządowej do realizacji 

w 2013 roku wyłoniono inicjatywy służące wsparciu procesów transformacji systemowej w krajach 

priorytetowych polskiej współpracy rozwojowej. W puli wskazanych inicjatyw znajduje się pięć 

projektów modułowych realizowanych od 2012 r. Realizacja kolejnych czterech projektów 

modułowych rozpocznie się w 2013 r.  

W 2013 r. realizowane będą następujące działania: 

Nr Kraj Priorytet Tytuł projektu 
Organ 

administracji 

1 ARMENIA P2: Ochrona środowiska 

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 
szkoleń dla specjalistów w zakresie 
gospodarowania chemikaliami i ochrony 
środowiska w Armenii 
Projekt modułowy realizowany od 2012 r. 

MZ 

2 BIAŁORUŚ 

P1: Wsparcie 

niezależnych mediów, 

organizacji i 

społeczeństwa 

obywatelskiego i 

współpracy w obszarze 

edukacji i młodzieży 

Poznaj swego sąsiada – edycja druga MEN 

3 

GRUZJA 
 

P1: Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

społecznie 

One są wśród nas II  MEN 

4 
Przeciwdziałanie problemowi narkotyków  
i narkomanii w Gruzji. MZ 

5 

Podstawy prawne, finansowe  
i administracyjne systemu wsparcia  osób 
niepełnosprawnych  

MPiPS 

6 

P2: Rozwój regionalny i 

budowa administracji 

publicznej i 

samorządowej 

Doskonalenie metod zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania korupcji na 
szczeblu regionalnym w Gruzji jako 
skuteczne narzędzie budowania 
potencjału administracji publicznej - 
wykorzystanie polskich doświadczeń. 
Projekt modułowy przewidziany do 
kontynuacji w 2014 r. 

MF 

7 

Wsparcie rozwoju systemu statystyki 
Gruzji w obszarze rachunków 
regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej 
do prowadzenia obliczeń wybranych 
kategorii makroekonomicznych  
w przekroju terytorialnym. 

GUS 

8 

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 
administracji publicznej w Gruzji  
w zakresie tworzenia instrumentów 
wsparcia do programów operacyjnych  
w ramach Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017 

MRR 
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 - kontynuacja 

9 

Szkolenia z zakresu ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego, technicznego  
i drogowego, ratownictwa wodnego  
i przygotowania do współpracy w zakresie 
ratownictwa. 

MSW 

10 

MOŁDAWIA 

 

 

 

 

 

P1: Bezpieczeństwo 

publiczne i zarządzanie 

granicami 

Nowoczesne metody kryminalistyczne 
oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia 
w Policji  jako narzędzia wykorzystywane 
w zapobieganiu i zwalczaniu 
przestępczości – kontynuacja projektu 
realizowanego w 2012 r.   

MSW 

11 

Zarządzanie informacją w systemie 
zwalczania przestępczości transgranicznej 
- szkolenia na rzecz przedstawicieli Policji 
Granicznej Republiki Mołdawii 
Projekt modułowy przewidziany do 
kontynuacji w 2014 r.  

MSW 

12 

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń  
w czasie pożarów, ratownictwa 
chemicznego i technicznego - szkolenia dla 
strażaków z Mołdawii 
Projekt modułowy realizowany od 2012 r. 

MSW 

13 

System zarządzania chemikaliami-zbliżenie 
legislacji krajowej Mołdawii oraz jej 
instytucji do standardów unijnych oraz 
międzynarodowych. 

MZ 

14 

P2: Rozwój regionalny i 

budowa potencjału 

administracji publicznej i 

samorządowej 

Wsparcie i udoskonalenie rynku 
finansowego Republiki Mołdawii 
Projekt modułowy przewidziany do 
kontynuacji w 2014 r. 

UKNF 

15 

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 
administracji publicznej w Mołdawii  
w zakresie przygotowania dokumentów 
strategicznych i projektów rozwoju 
regionalnego – kontynuacja projektu 
realizowanego w 2012 r.  

MRR 

16 

Zwalczanie przemytu towarów, w tym 
wyrobów tytoniowych z zastosowaniem 
systemu analizy ryzyka. 
Projekt modułowy przewidziany do 
kontynuacji w 2014 r. 

MF 

17 

UKRAINA 
P1: Bezpieczeństwo 

publiczne i zarządzanie 

granicami 

Zwalczanie i zapobieganie handlowi 
ludźmi jako wspólne wyzwanie Polski  
i Ukrainy. 

MSW 

18 

Zasady organizacji dekontaminacji 
całkowitej wynikające z zagrożeń 
chemiczno-ekologicznych przy zdarzeniach 
masowych. 
Projekt modułowy realizowany od 2012 r. 

MSW 
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19 

Akademia liderów 2 - wsparcie systemu 
szkolenia strażaków z województwa 
tarnopolskiego z zakresu ratownictwa 
medycznego. 
Projekt modułowy realizowany od 2012 r. 

MSW 

20 

Szkolenia diagnostyków ukraińskich  
w zakresie najnowszych technik 
laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich 
laboratoriach referencyjnych – 
podwyższanie standardów opieki nad 
osobami żyjącymi z HIV/AIDS na Ukrainie. 

MZ 

21 P2: Rozwój regionalny, 

budowa potencjału 

administracji publicznej i 

samorządowej 

Implementacja polskiego doświadczenia  
w obszarze przyciągania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w wybranych 
obszarach Ukrainy. 

 

MG 

22 
Staże dla przedstawicieli Sekretariatu 
Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy w KPRM 
RP. 

KPRM 

23 P3: Małe średnie 

przedsiębiorstwa oraz 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Wspieranie Ukrainy w zakresie wdrażania 
Small Business Act oraz dostosowania 
ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego 
MŚP do standardów prawnych Unii 
Europejskiej. 

MG 

24 Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 2 MEN 

25 

AFGANISTAN 
P1: Profesjonalizacja i 

rozwój administracji 

publicznej 

Szkolenia podstawowe z zakresu taktyki 
ratowniczo-gaśniczej i prewencji. 
Projekt modułowy realizowany od 2012 r. 

MSW 

26 

27 

KIRGISTAN i 
TADŻYKISTAN  

P3: Małe średnie 

przedsiębiorstwa oraz 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Pomoc PKN dla Kirgistanu dot. 
umiędzynarodowienia działalności 
przedsiębiorstw kirgiskich poprzez 
wdrażanie norm europejskich  
we współpracy z kirgiskim Ministerstwem 
Gospodarki i Polityki Antymonopolowej. 

PKN 

28 

Wspieranie Tadżykistanu w dziedzinie 
rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw i przekazanie polskiego 
doświadczenia. 

MG 

29 
AFRYKA 

PÓŁNOCNA 

P1: profesjonalizacja i 

rozwój administracji 

publicznej 

Wzmocnienie systemu zarządzania 
migracjami w Tunezji w obszarze ochrony 
granic. 

MSW 
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1.2.2. Projekty organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, 

publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytutów badawczych, Polskiej 

Akademii Nauk i jej jednostek organizacyjnych wyłaniane w procedurze 

konkursowej.   

 

 

W ramach konkursu MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2013” wyłaniane będą projekty zgodnie z 

następującymi priorytetami:   

 

PARTNERSTWO WSCHODNIE 

Kraj Priorytety szczegółowe 

Armenia 
Wsparcie grup 

defaworyzowanych społecznie 
Ochrona środowiska 

Rolnictwo i rozwój 

obszarów wiejskich 

Azerbejdżan 
Wsparcie grup 

defaworyzowanych społecznie 
Ochrona środowiska 

Rolnictwo i rozwój 

obszarów wiejskich 

Białoruś  

Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

społecznie 

 

Gruzja 
Wsparcie grup 

defaworyzowanych społecznie 

Rozwój regionalny i budowa 

potencjału administracji 

publicznej i samorządowej 

Małe i średnie 

przedsiębiorstwa oraz 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Mołdawia 
Bezpieczeństwo publiczne i 

zarządzanie granicami  

Rozwój regionalny i budowa 

potencjału administracji 

publicznej i samorządowej 

Rolnictwo i rozwój 

obszarów wiejskich 

Ukraina 
Bezpieczeństwo publiczne i 

zarządzanie granicami 

Rozwój regionalny, budowa 

potencjału administracji 

publicznej i  samorządowej 

Małe i średnie 

przedsiębiorstwa oraz 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

 

Wyłonione projekty przyczynią się do realizacji poniższych celów:  

ARMENIA  

Priorytet 1 – Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie  

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup defaworyzowanych. 

Priorytet 2 - Ochrona środowiska 

a. poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami; 
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b. wdrożenie mechanizmów proekologicznych w gospodarce wodnej; 
c. zwiększenie liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w sektorze 

mieszkaniowo-komunalnym; 
d. wdrożenie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. 

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. 

 

AZERBEJDŻAN 

Priorytet 1 – Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie  

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 w sektorze 

mieszkaniowo-komunalnym;  
d. wdrożenie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej. 

Priorytet 3 - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich  

a. wdrożenie elementów sprawnego i efektywnego systemu doradztwa rolniczego; 
b. zawodowa i społeczna aktywizacji ludności wiejskiej. 

BIAŁORUŚ 

Priorytet 2 - Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie 

a. aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup defaworyzowanych; 
b. podniesienie kompetencji organizacji społecznych, w tym organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 
 

GRUZJA 

Priorytet 1 - Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie 

a. aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup defaworyzowanych; 
b. upowszechnianie edukacji włączającej oraz usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich; 
c. usprawnienie systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków 

psychotropowych; 
d. wzmocnienie systemu rodzicielstwa zastępczego. 
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Priorytet 2 - Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej 

a. usprawnienie mechanizmów implementacji Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji przez władze 
centralne, regionalne i lokalne; 

b. usprawnienie mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowania ryzyka ich wystąpienia 
na poziomie regionalnym i lokalnym; 

c. wzmocnienie mechanizmów współpracy na szczeblu lokalnym między administracją publiczną  
a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju regionu. 

 

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 i małych firm oraz wzmocnienie 
mikroprzedsiębiorczości. 

MOŁDAWIA 

Priorytet 1 - Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami 

a. podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości 
zorganizowanej, przestępczości narkotykowej, przemytowi towarów, nielegalnej migracji i handlowi 
ludźmi;  

b. podniesienie kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie 
kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego. 

 

Priorytet 2 - Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej 

a. zwiększenie efektywności i przejrzystości systemu finansowania samorządów; 
b. przygotowanie administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy 

międzynarodowych; 
c. zwiększenie kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny w opracowywaniu własnych 

strategii (w tym strategii decentralizacji Mołdawii) 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 poprzez m.in. usprawnienie kontroli weterynaryjnej  
i fitosanitarnej, wsparcie organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym; 

c. wdrożenie innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych  
o niekonwencjonalne i/lub zdywersyfikowane źródła energii, technologie energooszczędne, technologie 
związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami) oraz modernizacja infrastruktury 
wiejskiej; 

d. modernizacja infrastruktury w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby zdrowia  
i polityki socjalnej na terenach wiejskich. 

Ukraina     
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UKRAINA 

Priorytet 1 – Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami 

a. podniesienie kompetencji służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, 

zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego. 

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 energooszczędności oraz poprawa efektywności energetycznej na 
poziomie obwodów i gmin; 

c. zwiększenie atrakcyjności małych miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych inwestorów.   

Priorytet 3 - Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

a. wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości i podniesienie konkurencyjności małych firm; 
b. wdrożenie innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii 

energooszczędnych w MŚP; 
c. wprowadzanie edukacji biznesowej w szkolnictwie oraz stymulowanie rozwoju akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości. 

 
 

AFRYKA, AZJA, BLISKI WSCHÓD – WYBRANE KRAJE 

 

Kraj Priorytety szczegółowe 

Afryka Wschodnia 

(Burundi, Etiopia, Kenia, 

Ruanda, Somalia, Sudan 

Południowy, Tanzania, 

Uganda) 

Edukacja oraz aktywizacja 

zawodowa i społeczna 
Ochrona środowiska Ochrona zdrowia 

Kirgistan i Tadżykistan 
Samorządność i wzmacnianie 

wspólnot lokalnych 

Gospodarka wodno-

sanitarna 

MŚP oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy 

Autonomia 

Palestyńska 
Edukacja 

Gospodarka wodno-

sanitarna 

MŚP oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy 
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Wyłonione projekty przyczynią się do realizacji poniższych celów: 

AFRYKA WSCHODNIA 

Priorytet 1: Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna 

a. poprawa dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej; 
b. wyrównanie szans edukacyjnych; 
c. podniesienie kompetencji nauczycieli, w szczególności upowszechnianie aktywizujących metod 

nauczania oraz technologii informatycznych; 
d. wzmocnienie inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur spółdzielczych i sektora 

prywatnego oraz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców; 
e. wzmocnienie potencjału ekonomicznego oraz społecznego grup defaworyzowanych; 
f. wzmocnienie grup producenckich, w tym rozwoju infrastruktury koniecznej do przetwarzania, 

przechowywania i transportu żywności na poziomie lokalnym; 
g. wspieranie rodzinnych i małoobszarowych gospodarstw rolnych.    

Priorytet 2: Ochrona środowiska 

a. poprawa dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (m.in. energia słoneczna, wodna, 
wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa); 

b. zapobieganie wylesianiu i degradacji gruntów; 
c. poprawa gospodarowania odpadami; 
d. wzmocnienie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;  
e. wzmocnienie przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami 

naturalnymi oraz niekorzystnymi skutkami zmian klimatu i redukowanie ryzyka ich wystąpienia. 

Priorytet 3: Ochrona zdrowia 

a. poprawa dostępu do opieki zdrowotnej; 
b. zwiększenie przejrzystości publicznej i prywatnej służby zdrowia na poziomie lokalnym;  
c. zwiększenie liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocja higieny; 
d. poprawa dostępu do żywności dla społeczności lokalnych; 
e. ograniczenie stanu chronicznego niedożywienia oraz śmiertelności spowodowanej brakiem pożywienia. 

 

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. zwiększenie świadomości społeczności lokalnych w zakresie środowiska naturalnego i kultury 

korzystania z przestrzeni publicznej; 
c. wzmocnienie potencjału instytucji publicznych odpowiedzialnych za oczyszczanie miast; 
d. 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 do spożycia; 
b. rozbudowa małej infrastruktury wodnej i systemu oczyszczania wody; 
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c. poprawa gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększenie efektywności wykorzystania wody  
na szczeblu lokalnym i w zakresie usług komunalnych; 

d. zwiększenie potencjału uczelni technicznych zajmujących się problematyką sektora wodnego  
i hydroenergetycznego. 

Priorytet 3 - Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

a. powołanie nowych i zwiększanie potencjału istniejących grup producenckich i spółdzielni; 
b. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożyczego; 
c. aktywizacja zawodowa ludności poprzez m.in. szkolenia zawodowe. 

 

AUTONOMIA PALESTYŃSKA 

Priorytet 1 – Edukacja 

a. poprawa dostępu do edukacji w tym edukacji zawodowej; 
b. wyrównywanie szans edukacyjnych. 

Priorytet 2 – Gospodarka wodno-sanitarna 

a. poprawa infrastruktury wodno-sanitarnej i dostępu do wody; 
b. poprawa zarządzania odpadami komunalnymi.  

Priorytet 3 – Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

a. rozwój działalności gospodarczej w obszarze rolnictwa, handlu i usług poprzez m.in. działania 
wspierające aktywizację zawodową;  

b. stworzenie struktur organizacyjnych oraz wzmocnienie samorządu przedsiębiorców. 

 

1.2.3. 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 ramach SMG realizowany będzie również program wsparcia rozwoju gospodarczego państw 

partnerskich realizowany przy udziale sektora prywatnego.   

Podział środków przeznaczonych na małe granty realizowane przez polskie placówki w państwach-

beneficjentach pomocy rozwojowej przedstawiony został w Aneksie II.  
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1.2.4. Inne działania 

 

• Zadania zlecone KSAP 

W ramach porozumień zawartych pomiędzy MSZ a Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP) 

realizowane będą w roku 2013 następujące zadania: 

− SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise) polegający m.in.  

na przeprowadzeniu komputerowej symulacji funkcjonowania państwa z gospodarką 

rynkową; szkolenie skierowane jest do urzędników administracji publicznej z państw 

Partnerstwa Wschodniego oraz innych krajów partnerskich polskiej współpracy rozwojowej; 

− Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – szkolenia skierowane  

do urzędników administracji publicznej z państw Partnerstwa Wschodniego; 

− budowa potencjału administracji publicznej w Afganistanie. 

 

• „Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych” w ramach Moldova Task Force  Wspólnoty 

Demokracji  

 

 

W 2012 r. zawarte zostało Memorandum of Understanding pomiędzy MSZ RP a Ministerstwem 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii o utworzeniu Centrum Informacyjnego dla 

Władz Lokalnych. Memorandum przewiduje utworzenie i wyposażenie ww. Centrum w siedzibie 

Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum w miejscowości Ialoveni. Centrum ma prowadzić działalność 

szkoleniowo-informacyjną nt. możliwości korzystania przez władze lokalne i samorządy  

z zagranicznych i krajowych funduszy na projekty modernizacyjne. 

  

• Polsko – Tunezyjski Instytut Demokracji i Rozwoju  

 
Za pośrednictwem Ambasady RP w Tunisie MSZ wesprze inicjatywę mającą na celu tworzenie 

środowiska sprzyjającego demokracji w Tunezji oraz regionie, a także realizację projektów 

szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych dotyczących mechanizmów demokratycznych i 

dobrego rządzenia skierowanych głównie do administracji tunezyjskiej, społeczeństwa 

obywatelskiego, środowiska akademickiego oraz mediów.  

 

• Pomoc techniczna realizowana przez MSZ  
 
W ramach polskiej dwustronnej współpracy rozwojowej realizowane są działania, których 

bezpośrednim organizatorem jest MSZ. Decyzje o realizacji tego typu działań w roku 2013  będą 

wynikały z bieżącej analizy sytuacji i potrzeb krajów-beneficjentów polskiej współpracy rozwojowej.  

  



16 

 

2. Pomoc humanitarna 

 

Polska pomoc humanitarna jest udzielana zgodnie z Europejskim Konsensusem ws. Pomocy 

Humanitarnej i zasadami neutralności, bezstronności, humanitaryzmu i niezależności. Udziela jej się 

w odpowiedzi na konkretny apel, tam gdzie istnieją zweryfikowane potrzeby humanitarne (czyli 

niezależnie od określonych w Planie krajów priorytetowych).  

 

W roku 2013 polska pomoc humanitarna realizowana będzie dwutorowo, tj.: 1. poprzez budowanie 

partnerstwa z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi (ONZ1, Międzynarodowy Ruch 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) w drodze wpłat dobrowolnych oraz współpracy  

z innymi donatorami, 2. poprzez dofinansowanie działań humanitarnych polskich podmiotów 

(organizacji pozarządowych, KG PSP, placówek zagranicznych) w zależności od potrzeb.  

W zależności od przeznaczenia, wpłaty humanitarne w 2013 r. będą realizowane w trzech grupach: 

− Pierwszą grupę wpłat będą stanowiły wpłaty do budżetów ogólnych organizacji i funduszy 

wielostronnych, które są ważnymi partnerami Polski w działaniach humanitarnych, zwłaszcza 

UN OCHA oraz zarządzane przez nią CERF i UNDAC, a także MKCK i UNHCR.  

− Druga grupa wpłat będzie stanowiła wsparcie dla działań międzynarodowych organizacji 

humanitarnych w odpowiedzi na nagłe i nieprzewidziane kryzysy. Wybór regionu, organizacji 

oraz sektora, na które przeznaczone będą środki MSZ, nastąpi po zaistnieniu sytuacji 

kryzysowej, na podstawie apelu kraju-beneficjenta, UN OCHA lub MKCK/IFRC oraz oceny 

potrzeb. 

− Trzecia grupa wpłat będzie miała na celu wsparcie działań międzynarodowych organizacji 

humanitarnych w odpowiedzi na przedłużające się / wieloletnie kryzysy. Celem zwiększenia 

przewidywalności polskich działań humanitarnych, przedłużające się kryzysy, na które 

potencjalnie może zareagować MSZ w 2013 r., zostaną określone decyzją Krajowego 

Koordynatora Współpracy Rozwojowej po publikacji skonsolidowanych apeli ONZ (CAP) 

i ICRC Emergency Appeals.  

Z uwagi na prawdopodobne podpisanie przez Polskę Konwencji o Wsparciu Żywnościowym, łączne 

wpłaty na Światowy Program Żywnościowy (WFP) realizowane w grupie wpłat 2. i 3.2 będą nie 

mniejsze niż kwota minimalnego zobowiązania przyjętego przez Polskę w ramach Konwencji.  

Dotacje na projekty humanitarne polskich organizacji pozarządowych mogą być udzielne przez MSZ  

w oparciu o art. 10.2. ustawy o współpracy rozwojowej (Dz.U.2011 r. Nr 234, poz.1386) i art. 11 a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010 r. Nr 234, poz. 1536), tj. bez 

otwartego konkursu ofert. W przypadku decyzji MSZ ws. udzielenia pomocy humanitarnej  

za pośrednictwem organizacji pozarządowych w odpowiedzi na konkretny kryzys humanitarny, MSZ 

publikuje na stronie www.polskapomoc.gov.pl zaproszenie do składania wniosków projektowych 

                                                           
1 W związku z członkostwem Polski w UN OCHA Donor Support Group łączna suma wpłat do budżetu ogólnego tej 

organizacji wyniesie co najmniej równowartość 500 000 USD. 

 
2
 Działania WFP finansowane poprzez polską wpłatę będą jednocześnie kwalifikowane w ramach Konwencji o 

Wsparciu Żywnościowym. 
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zawierające określony termin składania wniosków, wzór wniosku projektowego, informację o puli 

środków przeznaczonych na ten cel oraz kryteria oceny wniosków projektowych. 3 

Ze środków rezerwy celowej mogą być również finansowane działania humanitarne realizowane 

przez Komendę Główną Straży Pożarnej.  

 

3. Edukacja globalna i wolontariat 
 

Edukacja globalna obejmuje inicjatywy edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające 

na celu przybliżenie problemów rozwojowych i współzależności globalnych wpływających na procesy 

rozwoju na świecie. Projekty z dziedziny edukacji globalnej będą służyły zwiększeniu jej obecności  

w programach i praktyce nauczania na wszystkich szczeblach edukacji formalnej, w edukacji 

pozaformalnej, jak również w obszarze edukacji nieformalnej, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków komunikacji oraz w mniejszych miejscowościach. Współpraca MSZ  

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz partnerami 

społecznymi będzie służyła podnoszeniu jakości oraz spójności działań w obszarze edukacji globalnej. 

Szczególny nacisk położony zostanie na realizację projektów o charakterze systemowym z efektem 

multiplikacji.  

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 będących biorcami 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, tym 

samym przyczyniając się do większego zrozumienia problemów rozwoju na świecie w polskim 

społeczeństwie.  

 

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 (w tym m.in. UN Women i UNAIDS). Wsparcie finansowe udzielone będzie również 

programom i funduszom administrowanym np. przez OECD (w tym Centrum Rozwoju OECD).  

  

                                                           
3
 Za wyjątkiem szczególnych okoliczności wymagających działania w trybie natychmiastowym. 



18 

 

Podstawowe przesłanki przy podejmowaniu decyzji o wpłatach wielostronnych: 

− 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 sektorów wsparcia: 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 (zmniejszanie liczby wpłat przy jednoczesnym zwiększaniu wpłacanych 

kwot). 

 

5. Ewaluacja i działania informacyjno-administracyjne 
 

Celem ewaluacji prowadzonej w roku 2013 będzie obiektywna ocena zrealizowanych projektów i/lub 

programów.   

Ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej w roku 2013 będzie się skupiała na działaniach 

wynikających z zatwierdzonego rocznego planu ewaluacji. Obejmie wybrane projekty realizowane  

w krajach priorytetowych oraz działania w zakresie edukacji globalnej podejmowane w Polsce. 

W roku 2013 nastąpi dalsza modernizacja informacyjnego serwisu internetowego 

www.polskapomoc.gov.pl. Kontynuowana będzie, na bazie umów koprodukcyjnych, współpraca  

z rozgłośniami radiowymi służąca dalszemu popularyzowaniu tematyki rozwojowej  

w mediach. Planowana jest produkcja filmu telewizyjnego prezentującego wybrany projekt polskiej 

współpracy rozwojowej. Jak co roku, przy pomocy badań opinii publicznej, MSZ będzie analizowało 

zmiany stosunku Polaków do finansowanej przez Polskę współpracy rozwojowej. Zostanie wydany 

raport poświęcony polskim działaniom rozwojowym w poprzedzającym roku. 
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6. Konkursy MSZ 

 

Projekty wyłaniane w ramach konkursów MSZ są realizowane przez organizacje pozarządowe4, 

jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, 

Polską Akademię Nauk i jej jednostki organizacyjne.  

W roku 2013 planowane jest ogłoszenie następujących konkursów:  

„Polska pomoc rozwojowa 2013” 

Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim kwartale 2012 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi po 

ostatecznym przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2013. Kwoty przeznaczone na poszczególne 

kraje/regiony mogą ulec zmianie, w zależności od ostatecznej wielkości 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.  

Istnieje możliwość zgłaszania projektów o okresie wdrażania dłuższym niż jeden rok, składających się 

z dwóch niezależnych i realizowanych sekwencyjnie modułów: pierwszy do realizacji w roku 2013  

i finansowany w ramach limitów środków, a drugi finansowany warunkowo5 –  

w 2014 r. Łączny budżet projektów modułowych nie może przekraczać 50% dostępnej kwoty dla 

danego kraju/regionu. 

Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku 

projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty 

badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.  

„Konkurs Edukacja globalna 2013”  

W konkursie zostaną wyłonione projekty edukacyjne (każdy o minimalnej wartości dotacji 80 000 

PLN) mające na celu wzmocnienie edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej 

i obszarze edukacji 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.  

Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne  

i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.  

 

Konkurs „Wolontariat polska pomoc 2013” 

Szósta edycja konkursu będzie obejmowała wolontariat długoterminowy (powyżej 3 miesięcy)  

o charakterze ogólnym i krótkoterminowy (do 6 tygodni), który adresowany jest do 

                                                           
4
 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) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy. 
5
 Pod warunkiem zagwarantowania w ustawie budżetowej na rok 2014 odpowiednich środków i prawidłowej 

realizacji oraz złożenia sprawozdania z modułu przewidzianego na rok 2013. 
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wykwalifikowanych specjalistów. Zgłaszani przez organizacje pozarządowe wolontariusze będą mogli 

ubiegać się o dofinansowanie wykonywania zadań wolontariackich we wszystkich krajach 

znajdujących sie 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 będą przeprowadzać działania edukacyjne adresowane 

do mieszkańców Polski. 

Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe. 

 

Konkurs „Współfinansowanie projektów rozwojowych i dotyczących edukacji globalnej 

dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP”  

Celem konkursu będzie wsparcie polskich podmiotów w pozyskiwaniu finansowania na projekty 

rozwojowe i dotyczące edukacji globalnej ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze źródeł 

zagranicznych) poprzez zapewnienie części wymaganego przez grantodawców wkładu własnego. 

Podpisanie umowy dotacyjnej i realizacja projektu będą uwarunkowane potwierdzeniem pozyskania 

środków od zewnętrznego grantodawcy. W konkursie priorytetowo będą traktowane działania na 

rzecz krajów i regionów wskazanych w Programie wieloletnim współpracy rozwojowej na lata  

2012-2015.  

 

Podmioty uprawnione: organizacje pozarządowe.  

 

W zależności od sytuacji polityczno-gospodarczej konkretnego obszaru objętego Planem współpracy 

rozwojowej w 2013 r. oraz od poziomu wydatkowania zaplanowanych środków, możliwe będzie 

ogłoszenie w 2013 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 Partnerstwa Wschodniego, na które przeznaczone zostanie 

około 60% dwustronnej pomocy realizowanej przez MSZ i partnerów zewnętrznych MSZ.  W krajach 

Partnerstwa Wschodniego na wsparcie procesów demokratyzacyjnych i transformacyjnych 

przeznaczone zostanie co najmniej 70% środków, w pozostałych obszarach geograficznych – co 

najmniej 60%.  
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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.  

Podział środków w ramach rezerwy celowej opiera się na założeniu zachowania poziomu rezerwy 

zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów z 27 września 2012 r. W przypadku, gdy w wyniku prac nad 

budżetem państwa na rok 2013 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 roku 

2013 przez organy administracji rządowej finansowane ze środków, których 

są dysponentami  
Poniższe dane stanowią przybliżone szacunki6. 

 

Ministerstwo Finansów 

Działanie: 

• Kredyty preferencyjne (rządowe kredyty 
eksportowe w ramach pomocy wiązanej) 

• Pomoc techniczna w zakresie 
kompetencji Ministerstwa Finansów: 
„Współpraca z państwami objętymi 
Partnerstwem Wschodnim, w 
szczególności z państwami sąsiednimi” 

• Redukcja zaległych należności Skarbu 
Państwa RP od Sudanu 

• Redukcja zaległych należności Skarbu 
Państwa RP od Mozambiku  

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Udział Polski w finansowaniu Oficjalnej 
Pomocy Rozwojowej Unii Europejskiej za 
pośrednictwem składki członkowskiej do 
budżetu UE7  

• Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Rozwoju (International Development 

Association, IDA) z tytułu 15 i 16 
uzupełnienia funduszy 

• Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Rozwoju z tytułu Wielostronnej 
Inicjatywy Umorzenia Długów 
(Mulitlateral Debt Relief Initiative, MDRI) 
 

 
- 9 892 723 USD oraz + 31 324 082 EUR  
 
950 000 PLN 
 
 
 
 
87 000 000 USD 
 
23 000 000 USD 
 
 
 
237 000 000 EUR 
 
 
 
1 590 000 SDR 
 
 
 
750 000 PLN 

Razem 1 431 495 813 PLN 
 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Działanie: 

• Wpłata do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (European Development Fund)8 

 
 72 000 000 EUR 

Razem 296 193 600 PLN 

                                                           
6
 Kwoty w walutach zostały przeliczone wg średnich kursów walut NBP z dnia 28 września 2012 r.    

7
 Por. Część III Planu 

8
 Por. Część III Planu 
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Ministerstwo Środowiska  

Działanie: 

• Wsparcie finansowe projektu 
dotyczącego modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Brześciu 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Konwencja o Międzynarodowym Handlu 
Dzikimi Zwierzętami i Roślinami 
Gatunków Zagrożonych Wyginięciem 
CITES – Konwencja Waszyngtońska 

• Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian 
klimatu wraz z Protokołem z Kioto 

• Protokół Montrealski w sprawie 
substancji zubożających warstwę 
ozonową - Fundusz Wielostronny (UNEP) 

• 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)- składka z tytułu członkostwa 
PROP. 

 
1 265 000 PLN 
 
 
 
 
145 000 PLN 
 
 
 
494 100 PLN (stanowi 61% składk; 61% 

kontrybucji kwalifikowane jest jako ODA) 
 
3 079 000 PLN 
 
 
480 000 PLN 
 
 
240 000 PLN 
 
 
 
 
2 000 PLN  

Razem  5 705 100 PLN 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Działanie: 

• Współpraca bilateralna z krajami Azji i 
Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie 
rozwoju regionalnego. 
 

 
-  
 
 
 
 
 

Razem - 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Działanie: 

• Działania realizowane przez polski zespół 
ekspertów cywilnych w Zespole 
Odbudowy Prowincji (Provincial 

Reconstruction Team, PRT) w prowincji 
Ghazni w Afganistanie 

• Finansowanie kursów j. polskiego  

 
6 000 000 PLN 
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i angielskiego dla słuchaczy z krajów 
rozwijających się 

• Finansowanie stypendiów dla słuchaczy 
uczelni wojskowych z krajów 
rozwijających się 

223 000 PLN  
 
120 000 PLN 

Razem 6 343 000 PLN 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Działanie: 

• Reagowanie na kryzysy humanitarne  
i prowadzenie działań ratowniczych przez 
Państwową Straż Pożarną 

• Finansowanie pobytu cudzoziemców 
ubiegających się o status uchodźcy 

• Finansowanie Biura UNHCR w Warszawie 

• Kontynuacja projektu „Prawa migrantów 
w praktyce” realizowanego na rzecz 
obywateli Armenii, Białorusi i Ukrainy 

• 4 szkolenia dla państw Partnerstwa 
Wschodniego w ramach „Oferty 
szkoleniowej polskiej Policji dla 
policji/milicji z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej” 

• Wkłady własne w 5 projektach 
rozwojowych Polska Pomoc 
finansowanych ze środków MSZ  

• 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 z państwami 

trzecimi przy identyfikacji cudzoziemców 

finansowanego ze środków UE 

• Współfinansowanie projektu 

 
 
 1 000 000 PLN9  
 
48 842 000 PLN10 
 
225 000 PLN11 
2 750 277 PLN  
 
 
40 000 PLN  
 
 
 
 
140 795 PLN  
 
 
125 000 EUR (Ok. 25% z 500 000 EUR) 
 
 
 
27 500 EUR (Ok. 25% z Ok. 110 000 EUR) 
 
 
 
 
500 000 PLN (Ok. 25% z 2 mln PLN) 
 
 
75 000 PLN (Ok. 25% z 300 tys. PLN) 
 
 
 
723 000 PLN 

                                                           
9
 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. 
10

 Podana kwota jest kwotą przeznaczoną na finansowanie wszelkich kosztów związanych z pomocą na rzecz uchodźców, 

również pochodzących spoza państw- biorców ODA. Rzeczywiste koszty zależeć będą od liczby cudzoziemców oraz ich 
obywatelstwa, którzy w 2013 r. zwrócą się w Polsce o udzielenie im ochrony międzynarodowej.  
11

 Wydatki będą zależeć od rzeczywistych kosztów. 
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realizowanego przez IOM dot. pomocy 
cudzoziemcom w dobrowolnym powrocie 
i ich reintegracji.  
 

Razem 54 923 427 PLN 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) 
 

 
 
1 800 000 CHF (stanowi 60% składki MPiP; 60% 

kontrybucji  kwalifikowane jest jako ODA)  

Razem  6 121 440 PLN 

 

Kancelaria Premiera Rady Ministrów 

Działanie: 

• Seminarium dla wyższych urzędników 
służby cywilnej z państw Partnerstwa 
Wschodniego w ramach Platformy I 
Partnerstwa Wschodniego ds. 
demokracji, dobrego zarządzanie i 
stabilności – Panelu ds. Reformy 
Administracji Publicznej 

• Wizyta w celu określenia zakresu i 
szczegółowej tematyki współpracy w 
2014 r. z odpowiednikiem 
Departamentu Służby Cywilnej KPRM w 
Gruzji   

• Wizyta studyjna w Polsce wysokich 
urzędników Narodowej Agencji Służby 
Cywilnej Ukrainy w celu określenia 
zakresu i szczegółowej tematyki 
współpracy w 2014 r. 

• Współpraca bilateralna z pozostałymi 
krajami Azji i Europy Środkowo-
Wschodniej (w szczególności Armenia i 
Kazachstan) w celu określenia zasad 
dalszej współpracy 

 

 
30 000 PLN 
 
 
 
 
 
 
15 000 PLN 
 
 
 
 
20 000 PLN 
 
 
 
 
15 000 PLN 

Razem 80 000 PLN 

 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Europejska Komisja Gospodarcza ONZ 
 

 
 
20 000 USD 

Razem  63 400 PLN  
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Ministerstwo Zdrowia 

Działanie: 

• Finansowanie nauki na uczelniach 
medycznych studentów, naukowców oraz 
lekarzy. Większość stypendystów 
stanowią cudzoziemcy polskiego 
pochodzenia z Europy Środkowo-
Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdowa) 
i azjatyckich republik byłego ZSRR 
(Kazachstan, Uzbekistan) 

 
749 700 PLN 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  

• Komitet ds. Chemikaliów OECD 

• Fundusz Powierniczy Konwencji 
Rotterdamskiej ws. Międzynarodowego 
Handlu Niektórymi Substancjami 
Chemicznymi i Pestycydami (United 
Nations Environment Programme) 

• Ramowa konwencja w Sprawie Kontroli 
Wyrobów Tytoniowych (FCTC – 
Framework Convention on Tobacco 
Control) - składka w ramach WHO 
(2012/2013) 

• Wspólny Program ONZ ds. HIV/AIDS 
(UNAIDS) 

 
 
3 845 860 USD 
28 000 EUR 
15 500 USD 
 
 
 
 
60 000 USD 
 
 
 
 
30 000 USD 

Razem 12 640 998 PLN 

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Międzynarodowa Unia 
Telekomunikacyjna 

• Światowy Związek Pocztowy 
 

 
 
318 000 CHF 
 
208 850 CHF 

Razem 1 791 711 PLN 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Działanie: 

• Przeszkolenie pracowników Lwowskiej 
Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy 
im. Wasyla Stefanuka w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich 

• Międzynarodowa Podyplomowa Letnia 
Szkoła „Akademia Nieświeska” – 
przedsięwzięcie polsko-białoruskie, 
którego celem jest kształcenie kadr 

 

50 000 PLN 
 
 
 
95 000 PLN 
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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 
powołanego na mocy porozumienia 
między Krajowym Ośrodkiem Badań i 
Dokumentacji Zabytków a Państwowym 
Historyczno-Architektonicznym 
rezerwatem w Żółkwi 

• 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, w pierwszej 
kolejności z Białorusi i Ukrainy 

• 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) 

 
 
 
90 000 PLN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 000 PLN 
 
 
320 000 PLN  
 
 
 
2 171 000 PLN 
 
 
 
300 000 PLN  
 
 
 
 
 
 
 
 
27 034 USD 
 
27 034 USD 
 
 
 
34 188 CHF 

Razem 3 326 662 PLN 

 

Ministerstwo Gospodarki 

Składki i wpłaty do organizacji 
międzynarodowych: 

• Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. 
Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) 

 
 
908 000 EUR 
 



28 

 

• Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. 
Bawełny (ICAC) 

21 000 USD 

Razem 3 801 900 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 

 
600 000 PLN 
 
 
100 000 PLN 
 
 

Razem 700 000 PLN 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Działania: 

• Finansowanie świadczeń stypendialnych 
dla studentów lub uczestników staży 
naukowych oraz realizacja programów 
(brak wyodrębnienia dla krajów z listy 
DAC OECD) 

• Kierowanie nauczycieli akademickich do 
zagranicznych ośrodków akademickich - 
specjalistów w dziedzinie języka 
polskiego oraz przekazywanie pomocy 
dydaktycznych do nauki języka polskiego 
(w te puli również mogą być kraje spoza 
listy OECD DAC)   

 
4 800 000 PLN 
 
 
 
 
1 300 000 PLN 

Razem 6 100 000 PLN 

 

 

Narodowy Bank Polski 

Działanie: 

• Pomoc techniczna i szkoleniowa na rzecz 
banków centralnych krajów z listy DAC 
OECD 

 
800 000 PLN 

Razem 800 000 PLN 

 

RAZEM  1 830 093 051 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 Unii Europejskiej  

Polska pokrywa corocznie ok. 3 procent budżetu UE.  Według prognoz, część polskiej składki 

przeznaczonej na współpracę rozwojową prowadzoną w ramach UE w 2013 r. wyniesie  

ok. 237 000 000 EUR, czyli ok. 1 mld PLN.   

 

• 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 przypada na lata 2008-2013. 

Według szacunków polska składka na Europejski Fundusz Rozwoju w roku 2013 może wynieść ponad 

72 000 000 EUR, czyli ok. 297 000 000 PLN. Ostateczna kwota składki zostanie ustalona decyzją Rady 

Unii Europejskiej.  

 

 

 

 



Działania własne i zlecone przez MSZ 20 220 000 zł

12 300 000 zł

400 000 zł

Program SENSE 2 000 000 zł

Programy stypendialne 4 320 000 zł

200 000 zł

1 000 000 zł

45 923 700 zł

3 250 000 zł

Kraj Nazwa priorytetu Kwota Nazwa priorytetu Kwota Nazwa priorytetu Kwota

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie Ochrona środowiska Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

240 000 zł

Projekt wdrażany przez MZ                                                  

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń 

dla specjalistów w zakresie gospodarowania 

chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii - 

projekt modułowy 2012

285 800 zł

525 800 zł Suma 285 800 zł Suma 240 000 zł

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie Ochrona środowiska Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

240 000 zł

240 000 zł Suma 240 000 zł

Wsparcie niezależnych mediów, organizacji i 

społeczeństwa obywatelskiego i współpracy 

w obszarze młodzieży

Wsparcie  grup  defaworyzowanych  społecznie 

Projekty wdrażane za pośrednictwem 

Fundacji "Wiedzieć Jak"

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc 

Rozwojowa w 2013 r." 

1 000 000 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

Projekt polsko-duński dla dziennikarzy 100 000 zł

Europejski Uniwersytet Humanistyczny 500 000 zł

System Małych Grantów

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego
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ANEKS I Podział środków w ramach rezerwy celowej 
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Działania na rzecz transformacji  - działania własne MSZ

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r." 

Działania realizowane  za pośrednictwem Polskiej Fundacji 

Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć 

Jak"

Monitoring wyborów

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r." 

Partnerstwo Wschodnie

Strona 1



Projekt wdrażany przez  MEN                             

Poznaj swojego sąsiada - edycja druga                                                     

800 000 zł

24 000 000 zł Suma 23 000 000 zł Suma 1 000 000 zł

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie Rozwój regionalny, budowa potencjału 

administracji publicznej i samorządowej

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

5 500 000 zł

Projekt wdrażany przez MEN                             

One są wśród nas

200 000 zł Projekt wdrażany przez GUS                                              

Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji     w 

obszarze rachunków regionalnych. Transfer 

wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń 

wybranych kategorii makroekonomicznych w 

przekroju terytorialnym  

250 000 zł

Projekt wdrażany przez MPiPS                           

Podstawy prawne, finansowe                                                    

i administracyjne systemu wsparcia  osób 

niepełnosprawnych

200 000 zł Projekt wdrażany przez MF                                                

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.

127 000 zł

Projekt wdrażany przez MZ                                          

Przeciwdziałanie problemowi narkotyków    i 

narkomanii

200 000 zł Projekt wdrażany przez MRR               

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 

administracji publicznej w Gruzji w zakresie 

tworzenia instrumentów wsparcia do 

programów operacyjnych w ramach Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 

2010-2017 - kontynuacja

250 000 zł

Projekt wdrażany przez MSW                                             

Gruzja: Szkolenia z zakresu ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego, technicznego, 

ratownictwa wodnego i przygotowania do 

współpracy w zakresie ratownictwa

200 000 zł

6 927 000 zł Suma 600 000 zł Suma 827 000 zł Suma 5 500 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie 

granicami

Rozwój  regionalny, budowa potencjału 

administracji publicznej i samorządowej

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

3 000 000 zł

Projekt wdrażany przez MSW                       

Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz 

wybrane aspekty i techniki szkolenia w policji  

jako narzędzie wykorzystywane w 

zapewnianiu i zwalczaniu przestępczości - 

kontynuacja projektu realizowanego w 2012 

r.

190 000 zł Projekt wdrażany przez MF                           

Zwalczanie przemytu towarów, w tym wyrobów 

tytoniowych z zastosowaniem systemu analizy 

ryzyka

222 000 zł

G
R

U
ZJ

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r." 

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r." 
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Projekt wdrażany przez MSW                 

Zarządzanie informacją w systemie 

zwalczania przestępczości transgranicznej - 

szkolenia na rzecz przedstawicieli Służby 

Granicznej Republiki Mołdawii - Projekt 

modułowy realizowany od 2013 r. 

300 000 zł Projekt wdrażany przez MRR                                  

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej 

administracji publicznej w Mołdawii w zakresie 

przygotowania dokumentów strategicznych i 

projektów rozwoju regionalnego - kontynuacja 

projektu realizowane w 2012 r.

300 000 zł

Projekt wdrażany przez MSW                                      

Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w 

czasie pożarów, ratownictwa chemicznego                           

i technicznego - szkolenia dla strażaków z 

Mołdawii - Projekt modułowy realizowany 

od 2012 r.

35 600 zł Projekt wdrażany przez MZ                                                 

System zarządzania chemikaliami-zbliżenie 

legislacji krajowej Mołdawii oraz jej instytucji do 

standardów unijnych oraz międzynarodowych

205 000 zł

Projekt wdrażany przez UKNF                                            

Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego 

Republiki Mołdawii - Projekt modułowy 

realizowany od 2013 r.

500 000 zł

4 752 600 zł Suma 525 600 zł Suma 1 227 000 zł Suma 3 000 000 zł

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie 

granicami

Rozwój  regionalny, budowa potencjału 

administracji publicznej i samorządowej

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

4 000 000 zł *

Projekty wdrażane przez  MSW                     

Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi 

jako wspólne wyzwanie Polski i Ukrainy

305 000 zł Projekt wdrażany przez  KPRM                                 

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu 

Rady Ministrów Ukrainy w KPRM RP

43 300 zł Projekt wdrażany przez  MEN                        

Szkolna Akademia Przedsiębiorczości 2

750 000 zł

Projekt wdrażany przez MSW                                    

Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej 

wynikające z zagrożeń chemiczo-

ekologicznych przy zdarzeniach masowych - 

Projekt modułowy od 2012 r.

68 000 zł Dofinansowanie kosztów kształcenia obywateli 

Ukrainy w Kolegium Europejskim     w Natolinie

300 000 zł Projekt wdrażany przez MG                            

Wspieranie Ukrainy w zakresie wdrażania 

Small Business Act oraz dostosowanie 

ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego 

MŚP do standardów prawnych UE

134 000 zł

Projekt wdrażany przez  MSW                                     

Akademia liderów 2 - wsparcie systemu 

szkolenia strażaków z województwa 

tarnopolskiego z zakresu ratownictwa 

medycznego - Projekt modułowy od 2012 r. 

100 000 zł Projekt wdrażany przez MG                           

Implementacja polskiego doświadczenia w 

obszarze przyciągania bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych w wybranych 

obszarach Ukrainy

378 000 zł

Projekt wdrażany przez MZ                 

Szkolenie diagnostyków ukraińskich w 

zakresie najnowszych technik 

laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich 

laboratoriach referencyjnych - podwyższanie 

standardów opieki nad osobami żyjącymi z 

HIV/AIDS na Ukrainie

150 000 zł

6 228 300 zł Suma 623 000 zł Suma 343 300 zł Suma 5 262 000 zł

Afryka, Azja, Bliski Wschód 14 970 000 zł

1 920 000 zł

Kraj Nazwa priorytetu Kwota Nazwa priorytetu Kwota Nazwa priorytetu Kwota
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System Małych Grantów

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r." 
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Projekty wdrażane przez MSZ (w tym KSAP 1 

mln)

2 000 000 zł

Projekt wdrażany przez MSW                                                                                      

Szkolenia podstawowe z zakresu taktyki 

ratowniczo-gaśniczej i prewencji - Projekt 

modułowy od 2012 r. 

170 000 zł

Wspólpraca w ramach organizacji 

międzynarodowych (Wpłata ICRC, WFP)

1 500 000 zł

3 670 000 zł Suma 2 170 000 zł Suma 1 500 000 zł

Profesjonalizacja i rozwój administracji 

publicznej

Ochrona środowiska Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Polsko-Tunezyjski Instytut Demokracji             

i Rozwoju

350 000 zł Projekty wdrażane za pośrednictwem Fundacji 

"Wiedzieć Jak"

Projekt wdrażany przez  MSW                                        

Wzmocnienie systemu zarządzania 

migracjami w Tunezji w obszarze ochrony 

granic

200 000 zł

550 000 zł Suma 550 000 zł

Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i 

społeczna

Ochrona środowiska Ochrona zdrowia

6 000 000 zł

6 000 000 zł 6 000 000 zł

Edukacja Gospodarka wodno-sanitarna MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

950 000 zł

500 000 zł

1 450 000 zł Suma 1 450 000 zł

Samorządność i wzmacnianie wspólnot 

lokalnych 

Gospodarka wodno-sanitarna MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

800 000 zł
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Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych (Wpłata UNRWA)
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Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r."                                   
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Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r."                                   

A
FG

A
N

IS
TA

N
A

FR
Y

K
A

 W
SC

H
O

D
N

IA
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r."                                   
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Projekt wdrażany przez  PKN                       

Pomoc PKN dla Kirgistanu dot. 

umiędzynarodowienia działalności 

przedsiębiorstw kirgiskich poprzez wdrażanie 

norm europejskich we współpracy z kirgiskim 

Ministerstwem Gospodarki i Polityki 

Antymonopolowej

180 000 zł

980 000 zł Suma 980 000 zł

Samorządność i wzmacnianie wspólnot 

lokalnych 

Gospodarka wodno-sanitarna MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy 

200 000 zł

Projekt wdrażany przez MG                              

Wspieranie Tadżykistanu w dziedzinie 

rozwoju sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw  - przekazanie polskiego 

doświadczenia                       

200 000 zł

400 000 zł Suma 400 000 zł

2 815 000 zł

2 815 000 zł

PROGRAM WSPARCIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PAŃSTW PARTNERSKICH REALIZOWANY PRZY UDZIALE SEKTORA PRYWATNEGO 1 000 000 zł
System Małych Grantów 1 000 000 zł

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH I EDUKACJI GLOBALNEJ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ BUDŻET RP 1 000 000 zł
 Dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym w 2012 r. 1 000 000 zł

POMOC HUMANITARNA 6 500 000 zł

3 000 000 zł

Reagowanie na kryzysy humanitarne 3 500 000 zł

3 600 000 zł

1 150 000 zł

650 000 zł

500 000 zł

50 000 zł

1 250 000 zł

Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w 

konkursie regrantingowym "Edukacja globalna 2013"
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Stałe wpłaty do budżetów ogólnych/wielostronne działania 

humanitarne (UNOCHA, CERF, MKCK, UNHCR)
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Projekty wdrażane przez MEN

Projekty wdrażane w konkursie "Polska Pomoc Rozwojowa w 2013 r."                                   

INNE OBSZARY GEOGRAFICZNE

EDUKACJA GLOBALNA I WOLONTARIAT

System Małych Grantów

Projekty wdrażane przez MSZ

Projekty wdrażane przez organizacje pozarządowe w 

konkursie "Wolontariat polska pomoc 2013"

Projekty wdrażane w konkursie "Edukacja globalna 2013" 

przez:                                                                                                                                                  

- organizacje pozarządowe 

- publiczne szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, 

instytuty badawcze, PAN i jej jednostki organizacyjne
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3 000 000 zł

500 000 zł

Ewaluacja 
200 000 zł

300 000 zł

3 471 300 zł

RAZEM 103 000 000 zł
* W tym budżet projektu modułowego realizowanego od 2012 r. przez Fundację-Agencję Rozwoju Regionalnego "Obwód Lwowski jako region nowoczesnego zarządzania gospodarką komunalną" w wysokości 274 955 PLN  

REZERWA

WSPÓŁPRACA w ramach organizacji międzynarodowych 

Działania informacyjno-administracyjne

Inne działania realizowane przez MSZ
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ANEKS II System Małych Grantów – Podział środków 

Kraj/Region Kwota (w PLN) 

Partnerstwo Wschodnie 

Armenia 300 000 

Azerbejdżan 300 000 

Białoruś 350 000 

Gruzja 800 000 

Litwa (na rzecz Białorusi) 300 000 

Mołdawia 400 000 

Ukraina 800 000 

Razem 3 250 000 

Afryka, Azja, Bliski Wschód (wybrane kraje) 

Afganistan 400 000 

Autonomia Palestyńska 500 000  

Etiopia 300 000 

Kazachstan (na rzecz Kirgistanu) 80 000 

Kenia 400 000 

Libia 80 000 

Tunezja 80 000 

Uzbekistan (na rzecz Tadżykistanu) 80 000 

Razem 1 920 000 

Inne obszary geograficzne 

Albania 50 000 

Algiera 80 000 

Angola 150 000 

Australia (PNG) 80 000 

Bośnia i Hercegowina 50 000 

Chiny 80 000 

Czarnogóra 50 000 

Egipt 80 000 

Indie 100 000 

Indonezja 120 000 

Irak 200 000 

Jordania 80 000 

Korea Północna 100 000 

Kolumbia 80 000  

Kuba 80 000 

Macedonia 50 000 

Maroko 80 000 

Meksyk  80 000 

Liban 80 000 

Nigeria 150 000 

Pakistan 80 000 

Peru 80 000 

RPA 250 000 

Serbia 50 000 

Syria 80 000 

Tajlandia 250 000 

Wenezuela 80 000 

Wietnam 125 000 

Razem 2 815 000 

Program wsparcia rozwoju gospodarczego państw 

partnerskich realizowany przy udziale sektora 

prywatnego 

1 000 000 

Razem System Małych Grantów 8 985 000 

 


