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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

I. Kontekst  

Trzyletni projekt pt. „Zrównoważona Europa dla Wszystkich” (Make Europe Sustainable for All) 

finansowany w ramach programu na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości na temat rozwoju 

(DEAR) realizowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Komisji 

Europejskiej łączy wiedzę i doświadczenie 25 partnerów z 14 państw członkowskich Unii Europejskiej 

oraz ogólnoświatowych sieci organizacji społecznych. Przyjęte w projekcie podejście odpowiada 

zapotrzebowaniu na konstruktywne, partycypacyjne i zgodne z prawem wdrażanie Agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 oraz potrzebie podejmowania działań o globalnym, kompleksowym i 

zintegrowanym charakterze, oddziałujących zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym. Celem 

projektu jest wspieranie ambitnej realizacji Agendy 2030 przez Unię oraz w Unii, tak aby Unia oraz 

europejskie rządy kierowały się odpowiedzialnością i ambicją w toku jej realizacji. Wzmacniając 

europejską sieć „SDG Watch Europe” dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju, wspierając 

krajowe międzysektorowe koalicje społeczeństwa obywatelskiego, usprawniając współpracę oraz 

zwiększając zdolności krajowych i lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wspierając 

politykę europejską i krajową oraz kampanie informacyjne, chcemy istotnie zwiększyć u obywateli 

oraz decydentów politycznych w Unii świadomość ich ról oraz odpowiedzialności w sferze działań na 

rzecz zrównoważonej przyszłości, przechodzenia na bardziej zrównoważony styl życia oraz rozwoju i 

promowania spójnej polityki. Zachęcając wszystkie sektory społeczeństwa obywatelskiego do 

uczestnictwa i współpracy, chcemy sprawić, by zrównoważenie stało się centralnym założeniem 

procesów decyzyjnych i tworzenia polityki, gwarantując, że nikt nie zostanie pominięty.  

 

W związku z powyższym jednym z kluczowych składników projektu jest udzielanie dotacji (w systemie 

kaskadowym) dla lokalnych ugrupowań, organizacji działających na poziomie najbliższym 

obywatelowi oraz innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego pracujących na szczeblu 

lokalnym, aby zwiększyć ich zdolności, zintensyfikować wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie 

realizacji i monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uświadomić ich o transformacyjnej 

funkcji tychże celów dla każdego obywatela UE, oraz o roli w promowaniu Agendy 2030.  

  
W Polsce projekt „Zrównoważona Europa dla Wszystkich” jest realizowany przez Fundację Instytut na 

rzecz Ekorozwoju.  

 

Przyjęte podejście zakłada uwzględnienie wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, 

nawiązując do ich wzajemnych powiązań oraz współzależności poprzez zróżnicowane działania na 

szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, koncentrujące się w szczególności na kampaniach 

tematycznych w obszarach zwalczania nierówności, zrównoważonej żywności i rolnictwa, 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji, włączając do poszczególnych zagadnień przekrojowe 

aspekty płci, migracji oraz zmiany klimatu.  Więcej informacji o kampaniach i projekcie znajduje się 

na stronie internetowej pod adresem: www.makeeuropesustainableforall.org 

 

II. Cele, cel szczegółowy, oczekiwane rezultaty i priorytety tematyczne:  

https://makeeuropesustainableforall.org/fight-inequalities/
https://makeeuropesustainableforall.org/good-food-for-all/
http://www.makeeuropesustainableforall.org/
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Celem udzielania dotacji w systemie kaskadowym jest podnoszenie świadomości na temat Celów 

Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu lokalnym oraz zachęcanie ludności lokalnej do aktywizacji 

lokalnych podmiotów i organów władz przy realizacji zobowiązań oraz działaniach praktycznych 

służących osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Beneficjenci dotacji ukierunkują swoje działania zarówno na formalne i nieformalne 

ugrupowania lokalne (efekt mnożnikowy budowania zdolności i świadomości), jak i na 

obywateli, w tym szkoły i uczniów, aby podnosić poziom świadomości na temat Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz wyborów dokonywanych w codziennym życiu. Działania te 

przyczynią się do osiągnięcia następujących rezultatów: 

 - podniesienie świadomości i zaangażowanie obywateli w promowanie Agendy 2030, w 

szczególności wokół obszarów tematycznych stanowiących przedmiot uwagi w projekcie, 

promowanie zrównoważonych zachowań oraz przechodzenia na bardziej zrównoważony styl 

życia,  

- ugruntowanie i/lub utworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń w zakresie realizacji i 

monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza na szczeblu lokalnym,  

- zacieśnienie sojuszy podmiotów zajmujących się wspieraniem Agendy 2030 na szczeblu 

lokalnym,  

 
Priorytet tematyczny:  

Działania o zasięgu lokalnym podejmowane przez beneficjentów dotacji wpiszą się w 

ogólnoeuropejskie obszary tematyczne kampanii dotyczące zwalczania nierówności, zrównoważonej 

żywności i rolnictwa, zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz przemian w kierunku osiągnięcia 

Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także popularyzacji na poziomie lokalnym wśród obywateli UE 

przechodzenia na zrównoważony, godziwy i niskoemisyjny styl życia.   

 

III. Kryteria kwalifikacji    

 

Kto może złożyć wniosek? 

- lokalne organizacje/podmioty działające na poziomie najbliższym obywatelom, 

- członkowie krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działający na szczeblu 

lokalnym, 

- lokalne ugrupowania obywateli, w tym ugrupowania studenckie, kluby, grupy inicjatywy 

obywatelskiej i podobne podmioty. 
  

Aby zakwalifikować się do uzyskania dotacji, wnioskodawca powinien:  

a) Posiadać osobowość prawną i/lub być zarejestrowanym podmiotem.  

b) Być organizacją społeczną. 

c) Mieć siedzibę w Polsce. 

Uwaga: Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w odpowiedzi na to samo zaproszenie do 

składania wniosków na szczeblu krajowym.  
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Kwalifikowalne działania  

 

Czas trwania: okres realizacji działań dofinansowanych dotacjami w systemie kaskadowym 

rozpoczyna się w dniu podpisania umowy i upływa w dniu 31 marca 2020 r. Sprawozdania z 

wykonania działań należy składać w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu wybranych projektów.   

  

Wysokość dotacji: Maksymalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się na podstawie niniejszego 

zaproszenia do składania, wynosi 2000 EUR.  Dotacje wypłacane są w następujących transzach: 

zaliczka wynosząca 85% uzgodnionego budżetu, płatna przy rozpoczęciu projektu, oraz płatność 

salda końcowego wynosząca 15%, płatna po przedłożeniu sprawozdania, na podstawie rzeczywiście 

poniesionych kosztów.  

 

Uwaga: W ramach bieżącego zaproszenia do składania wniosków zostaną przyznane 3 dotacje w 

maks. wysokości 2000 EUR. Prosimy pamiętać, że otwarte jest kolejne zaproszenie do składania 

wniosków dla wnioskodawców z 14 krajów, na 6 dotacji w maks. wysokości 7500 EUR. Szczegóły 

znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.makeeuropesustainableforall.org. 

Organizacje mogą składać wnioski w odpowiedzi na oba zaproszenia.  

Sektor lub tematy: działania objęte dofinansowaniem mają być zgodne z celami oraz priorytetami 

bieżącego projektu dotyczącego podnoszenia świadomości zrównoważonego rozwoju, Celów 

Zrównoważonego Rozwoju oraz Agendy 2030, w szczególności mają to być działania skupione wokół 

3 głównych obszarów tematycznych kampanii: 

 zwalczanie nierówności 

 zrównoważona żywność i zrównoważone rolnictwo - Dobra żywność dla każdego 

 zrównoważona konsumpcja i produkcja  

 

Mile widziane będą wnioski łączące działania lokalne z wyborami do parlamentu europejskiego 

oraz z procesami europejskimi.    
 

Miejsce: działania muszą być prowadzone na szczeblu lokalnym w Polsce. 

 

Rodzaj działań: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI/AKTYWIZACJA/BUDOWANIE ZDOLNOŚCI 

 
Wykaz różnych rodzajów działalności kwalifikujących się do dofinansowania:   

 

 wydarzenia publiczne, 

 szkolenia, 

 dyskusje panelowe, 

 działania edukacyjne (w szkołach, na wyższych uczelniach itp.),  

 akcje służące rozpowszechnieniu informacji, 

 dialogi, w tym wymiana poglądów z decydentami politycznymi, 

 akcje uliczne, 

 warsztaty, 

 działania kreatywne i kulturalne, 

 aktywność młodzieży. 

http://www.makeeuropesustainableforall.org/
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KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW: 
 

Koszty muszą być bezpośrednio związane z realizacją działania. Efektywność kosztowa stanowi 

jedno z kryteriów wyboru. Pierwszeństwo będą mieć projekty o korzystnym stosunku kosztów do 

potencjalnego zasięgu oddziaływania oraz projekty, w których większość przewidywanych 

wydatków ma związek z realizacją działań (m.in. na pokrycie kosztów produkcji materiałów, 

kosztów związanych z miejscem wydarzenia, kosztów dojazdu prelegentów, kosztów 

bezpośredniej robocizny itp.). Koszty pośrednie nie będą objęte dofinansowaniem, natomiast 

koszty personelu bezpośrednio związane z projektem mogą zostać uwzględnione w 

proponowanym budżecie. 

 
 

III. Kryteria wyboru 

W procesie wyboru będą brane pod uwagę między innymi:  

- związek wniosku projektowego z ogólnymi celami projektu „Zrównoważona Europa dla Wszystkich” - 

podnoszeniem świadomości Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizacją Agendy 2030, 

zaangażowaniem obywateli i przechodzeniem na zrównoważony styl życia - przy czym priorytetowo 

będą traktowane działania skupiające się wokół obszarów tematycznych będących przedmiotem 

uwagi projektu,  

- przekrojowe podejście do proponowanych działań,  

- zasięg oddziaływania, w szczególności oryginalność i innowacyjny charakter oraz angażowanie 

obywateli w rozwój działań, 

- znaczenie działań dla społeczności lokalnej,  

- zdolność do zwiększenia świadomości obywateli dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju oraz 

do zaangażowania ich w te kwestie,  

- zaangażowanie innych podmiotów, ruchów społecznych, organizacji pozarządowych i władz 

lokalnych,  

Uwaga:  

Następujące działania uważa się za niekwalifikowalne: 

 • działania dotyczące wyłącznie lub głównie indywidualnego dofinansowania udziału w 

warsztatach, seminariach, konferencjach, kongresach;  

• działania dotyczące wyłącznie lub głównie indywidualnych stypendiów na naukę lub kursy 

szkoleniowe;  

• działania wspierające partie polityczne;  

• działania dotyczące pozyskiwania środków finansowych; 

• finansowanie podstawowej działalności wnioskodawcy;  

• działania polegające wyłącznie lub głównie na wydatkowaniu środków pieniężnych, np. na zakup 

sprzętu komputerowego;  

• działania dyskryminujące poszczególne jednostki lub grupy osób ze względu na płeć, orientację 
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- wpływ projektu i trwałość osiągniętych rezultatów. 

 

Pierwszeństwo zostanie przyznane lokalnym podmiotom działającym na poziomie najbliższym 

obywatelom, które pracują bezpośrednio w społecznościach lokalnych, a także 

podmiotom/organizacjom uczestniczącym w działaniach służących budowaniu zdolności w ramach 

projektu „Zrównoważona Europa dla Wszystkich” na szczeblu krajowym.   Dodatkowe punkty 

otrzymają wnioski przygotowane do realizacji wespół z innymi organizacjami z różnych sektorów. 

Wnioski zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z kryteriami kwalifikacji. Komisja selekcyjna oceni i 

uszereguje wnioski projektowe na podstawie kryteriów wyboru. Wyniki będą ogłoszone na stronie 

internetowej Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a z autorami wyłonionych wniosków zostanie 

nawiązany kontakt.  

 

IV. Sprawozdawczość  

 

Beneficjenci przedłożą wymagane sprawozdania (opisowe i finansowe wraz z dokumentacją 

potwierdzającą) sporządzone według podanych wzorów, wraz ze zdjęciami/ilustracjami oraz 

wskazaniem działań popularyzatorskich (odnośników do stron internetowych, publikacji itp.).  

V. Komunikacja i eksponowanie Wyłonione projekty muszą być w pełni zgodne z wymogami w 

zakresie eksponowania i komunikacji odnoszącymi się do projektu „Zrównoważona Europa dla 

Wszystkich”, w tym dotyczącymi logo projektu i flagi Unii (oraz adnotacji „przy wsparciu finansowym 

Unii Europejskiej” oraz odpowiedniej informacji prawnej), co obejmuje wszystkie publikacje, odnośniki, 

dokumenty, wiadomości oraz inne działania informacyjne i komunikacyjne. 

VI. Jak złożyć wniosek?  

 

Proszę wypełnić formularz wniosku.   

Do formularza należy załączyć projekt budżetu działania. Zob. wzór w Załączniku I.   

Termin składania wniosków 

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lutego 2019 r., o północy czasu środkowoeuropejskiego  

 

V. ORIENTACYJNY HARMONOGRAM 

 

Termin końcowy składania wniosków 15 lutego 2019, o północy czasu 

środkowoeuropejskiego 

Ocena i proces selekcji Do 15 marca 2019 r. 

Ogłoszenie wyboru beneficjentów za rok 2018 Do początku kwietnia 2019 r. 

Okres realizacji działań Kwiecień 2019 r. – Kwiecień 2020 r. 
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Składanie sprawozdań  Sprawozdania należy składać w ciągu 

jednego miesiąca po zakończeniu wybranych 

projektów.   

 

Dodatkowe informacje: Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Wojciechem 

Szymalskim, w.szymalski@ine-isd.org.pl, 22 851 04 04 lub Moniką Jaromin, m.jaromin@ine-isd.org.pl  

mailto:w.szymalski@ine-isd.org.pl
mailto:m.jaromin@ine-isd.org.pl

