
ZAŁOŻENIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

„Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014” 

I. Cele konkursu i wymagania dotyczące wniosków projektowych zgłoszonych w konkursie 

1. Celem zadania jest wyłonienie wniosków projektowych, których realizacja wpłynie na: 

a) rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej; poprzez włączenia możliwie 
szerokich kręgów społecznych i eksperckich do dyskusji w obszarach komunikacyjnych 
wskazanych w regulaminie konkursu, 

b) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej, poprzez 
wypracowanie koncepcji kierunków i priorytetów współpracy międzynarodowej istotnych z 
punktu widzenia poszczególnych regionów i zgodnych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej 
i priorytetami komunikacyjnymi MSZ oraz wypracowanie mechanizmów i narzędzi wspólnej 
realizacji przez partnerów w regionie piorytetów polskiej polityki zagranicznej i priorytetów 
komunikacyjnych MSZ na poziomie obywatelskim i samorządowym. 

2. Wymagane jest, aby przedmiotem wniosku projektowego były realizowane w Polsce działania o zasięgu 
co najmniej regionalnym (wojewódzkim). 

3. Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących 
obszarów komunikacyjnych wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016: 

a) doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających  
z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn. 

 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,  

 15 lat członkostwa Polski w NATO,  

 10 lat członkostwa Polski w UE oraz z wyborów do Parlamentu Europejskiego; 

ich wpływu na rolę i pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a także możliwości ich 
wykorzystania w relacjach ze społeczeństwami innych krajów, szczególnie przechodzących proces 
demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

b) rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności: 

 członkami Grupy Wyszehradzkiej, 

 państwami regionu Morza Bałtyckiego, 

 krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, 

 Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych, 

 Rosją, w związku z przygotowaniem do obchodów Roku Polsko-Rosyjskiego w 2015 r.; 

c) istotnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na arenie 
międzynarodowej, jak też w kraju, w tym: 

 procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy 
Unii Gospodarczo-Walutowej, 

 sytuacji na rynku światowym oraz relacji i zależności ekonomicznych w kontekście wspierania 
interesów przedsiębiorstw i gałęzi gospodarki o znaczeniu strategicznym, a także otwarcia  
na współpracę z partnerami z nowych regionów, 

 tematyki polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie w kontekście 
problematyki wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych na terytorium UE, prezentowania 
doświadczeń i rozwiązań technologicznych i prawnych stosowanych w innych krajach, a także 



analiz dotyczących ich wpływu na wybrane gałęzie gospodarki, środowisko, sytuację na rynku 
pracy i rozwój przedsiębiorstw. 

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

1. W konkursie mogą uczestniczyć  

a) organizacje pozarządowe spełniające warunki określone 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.) oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, 

b) jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. 

III. Finansowanie projektów 

1. Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 
wynosi 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych zero groszy) PLN. 

2. Udzielone dotacje będą miały formę wsparcia realizacji zadania publicznego. 

3. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż  

a) 200.000,00 zł dla projektów z zakresu rozwoju debaty publicznej na temat polskiej polityki 
zagranicznej, 

b) 100.000,00 zł dla projektów z zakresu wzmocnienia zaplecza merytorycznego regionalnej 
współpracy międzynarodowej. 

4. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż  

a) 100.000,00 zł dla projektów z zakresu rozwoju debaty publicznej na temat polskiej polityki 
zagranicznej, 

b) 50.000,00 zł dla projektów z zakresu wzmocnienia zaplecza merytorycznego regionalnej 
współpracy międzynarodowej. 

5. Wkład własny oferenta musi stanowić co najmniej: 

a) 10% kosztów kwalifikowanych zadania publicznego dla oferentów innych niż jst, 

b) 20% kosztów kwalifikowanych zadania publicznego dla jst. 

6. Wkład własny oferenta musi mieć charakter finansowy. 


