
Witamy w modułach szkoleniowych projektu Generativity. 

Projekt “Generativity – manage it!” został sfinansowany z funduszy 
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Współpraca na rzecz 
innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji 
osób dorosłych.

Partnerami w projekcie są: FEANTSA (Belgia)-wnioskodawca, Danmar 
Computers (Polska), Diciannove (Włochy), KEA (Grecja), University of 
Thessaly (Grecja), Europe Evaluation Company (Wielka Brytania), 
FIOpsd (Włochy), FNARS (Francja) oraz Cardet (Cypr).

Prezentacja modułów szkoleniowych składa się z dwóch części: slajdów 
(skupiającego się na kluczowych punktach) i powiązanych notatek (które 
zawierają więcej szczegółów, wyjaśnień i wskazówek).

Slajdy są w języku angielskim, ponieważ ważne jest zapoznanie się z 
terminologią i glosariuszem z perspektywy urzędnika komisji UE; angielski 
jest bardziej powszechnym językiem między wnioskodawcami.

Notatki slajdów są tłumaczone na języki partnerów, aby lepiej zrozumieć 
główne punkty slajdów. 

W odniesieniu do wdrożenia modułów szkoleniowych: oryginalna praca 
przez Paolo Brusa i Federica Cadeddu (Diciannove); moduł opracowany 
przez Cardet; edycja i korekta przez EEC; finalizacja i tłumaczenie przez 
Danmar Computers.
This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ 
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Moduł ten (Moduł 1) dotyczy finansowych i programowych priorytetów strategii "Europa 
2020" w ramach różnych programów i zawiera szczegółowy opis czynników, które należy 
wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem finansowania z UE.
Szkolenie to jest zbiorem pięciu modułów nt. skutecznego pozyskiwania finansowania z UE i 
skierowane jest do obywateli Europy. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu 
Generativity, dofinansowane w ramach programu Erasmus+. 
Moduł 0 stanowi wprowadzenie do projektu Generativity i do podstaw zarządzania cyklem 
projektu (PCM), który jest używany jako podstawowe narzędzie do osiągnięcia sukcesu w 
zarządzaniu projektami UE.
Moduł 2 zawiera informacje o sposobie konstruowania innowacyjnego i zrównoważonego 
projektu.
W module trzecim dowiemy się, jak budować partnerstwo.
W module czwartym dowiemy się o procedurach składania wniosków.
Wreszcie, moduł 5 analizuje problemy związane z partnerstwem podczas realizacji udanego 
projektu, gdy wniosek został już zaakceptowany.



Pierwszy aspekt dotyczy obszarów i priorytetów w programie UE 2020 oraz wyjaśnia jak 
należy osiągnąć tą misję.

Drugi aspekt bada ukierunkowane domeny społeczno-gospodarcze, które UE 2020 chce 
wzmocnić. 

Trzeci aspekt proponuje możliwości, które są dostępne za pośrednictwem tej strategii i 
mogą być wykorzystane w celu wzmocnienia obszarów i priorytetów programu "UE 
2020".



Pierwszy aspekt, który należy rozważyć, to priorytety UE dotyczące równomiernego 
wspierania sektora socjoekonomicznego we wszystkich krajach europejskich.

Strategia Europa 2020 to 10-letnia strategia, zaproponowana przez Komisję Europejską 
3 marca 2010 r.. Jest kontynuacją poprzedniej strategii - lizbońskiej i ukierunkowana jest 
na postęp w gospodarce i innych powiązanych dziedzinach Unii Europejskiej.

Europa 2020 proponuje inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu. Ten rodzaj wzrostu wymaga większej koordynacji na szczeblu krajowym i 
europejskim.

Taki akcent należy postrzegać jako sposób na pokonanie strukturalnych słabości w 
gospodarce europejskiej, poprawę konkurencyjności i wydajności oraz podtrzymanie 
zrównoważonej gospodarki rynkowej.

Europa 2020 jest strategią UE dotyczącą wzrostu, która ma pięć celów, związanych z 
zatrudnieniem, innowacjami, edukacją, integracją społeczną i klimatem / energią. 
Oczekuje się, że sukces zostanie osiągnięty do końca 2020 roku. Aby te cele zostały 
osiągnięte, UE 2020 opracowała listę siedmiu inicjatyw przewodnich. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

  



Zatrudnienie jest jednym z najszerszych zagadnień Strategii UE 2020, gdyż ma na celu 
podniesienie wskaźnika zatrudnienia wśród populacji w wieku 20-64 z 69% na co 
najmniej 75%.

Pomimo tego, że na całym świecie zaostrza się konkurencja o przyciągnięcie inwestycji 
w badania naukowe i innowacje, UE inwestuje w badania ok. 1/3 mniej niż USA. 
Tymczasem kraje wschodzące, takie jak Chiny i Indie, szybko stają się światowymi 
punktami badań i innowacji.

Poprzez strategię 2020, UE zamierza zainwestować 3% PKB w badania i innowacje, 
poprawiając warunki nakładów na badania naukowe prowadzone przez sektor prywatny 
oraz rozwijając nowy wskaźnik do śledzenia procesów innowacji. Zmiany klimatyczne są 
kolejnym kluczowym elementem. Strategia ma na celu redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do poziomów jakie były w 1990r. lub o 
30% jeśli warunki będą odpowiednie. Zamierzeniem jest także wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii z całkowitego zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie 20-
procentowego wzrostu efektywności energetycznej. 

W zakresie edukacji, Strategia UE 2020 ma na celu ograniczenie liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę szkolną z 15% do 10%. Celem jest także zwiększenie 
z 31% do 40% odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadających wykształcenie wyższe. 
Ostatecznie, Strategia UE 2020 zajmuje się kwestiami biedoty i społecznego 
wykluczenia. Celem jest zmniejszenie liczby Europejczyków żyjących poniżej krajowych 
granic ubóstwa o 25%, co pozwoli wyciągnąć z ubóstwa ponad 20 mln ludzi.



Europa zidentyfikowała nowe motory do osiągnięcia celów, które już zostały omówione, 
aby pobudzić wzrost i zatrudnienie. Te obszary zostały zaadresowane przez siedem 
inicjatyw przewodnich, które są podzielone na trzy grupy tematyczne: Inteligentny 
wzrost, Zrównoważony rozwój, Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. W obrębie 
każdej inicjatywy, zarówno UE jak i władze krajowe, muszą koordynować swoje wysiłki, 
wzajemnie się wspierając.

Pierwsza grupa, „Inteligentny rozwój”, zawiera następujące inicjatywy:

„Cyfrowa agenda dla Europy” ma na celu poszerzenie możliwości dostarczenia 
szybkiego Internetu oraz wykorzystania marketingu cyfrowego w domostwach oraz 
firmach. 

„Unia Innowacji” umożliwia dostęp do finansowania badań i innowacji, wzmacniając i 
zwiększając poziomy inwestycji w obrębie UE. 

„Mobilna młodzież” ma na celu zwiększenie szans na znalezienie pracy wśród grupy 
młodych ludzi, studentów i trenerów, poprzez zdobycie doświadczenia w innych krajach 
oraz poprawie jakości i atrakcyjności systemu edukacji i szkoleń w Europie. 



Druga grupa, „Zrównoważony rozwój,” zawiera dwie inicjatywy:

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” definiuje jak Europa może osiągnąć 
bardziej zrównoważone wykorzystanie naturalnych zasobów i przejścia w kierunku 
gospodarki obiegowej efektywnie korzystającej z zasobów. Tworzy to długookresowe 
ramy działania w wielu obszarach polityki, wspierając harmonogram działań związany ze 
zmianą klimatu, energią, transportem, przemysłem, surowcami, rolnictwem, 
rybołówstwem, różnorodnością biologiczną oraz rozwojem regionalnym.

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” podkreśla dziesięć kluczowych działań 
mających na celu poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zalicza się do 
nich małe i średnie przedsiębiorstwa, pobudzone innowacją przemysłową, kontrolujące 
konkurencyjność Europy na globalnym rynku.



Trzecia grupa, „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu,” zawiera następujące dwie 
inicjatywy:

„Agenda nowych umiejętności i zawodów” ma na celu nadanie świeżej dynamiki 
reformom na rynku pracy, pomoc w zdobyciu odpowiednich umiejętności niezbędnych w 
przyszłych pracach, stworzenie nowych zawodów i zbadanie ustawodawstwa w UE w 
zakresie zatrudnienia.

„Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem” ma na celu 
wzmocnienie pracy na wszystkich poziomach, aby osiągnąć zaakceptowany wymierny 
cel UE w postaci zmniejszenia do 2020 r. liczby osób ubogich i wyłączonych społecznie 
o 20 mln.



Drugi aspekt, który należy rozważyć w tym module dotyczy strukturalnych funduszy i 
funduszy na bezpośrednią dostawę. Fundusze te są po to, by rozwinąć określone 
obszary o wielkim znaczeniu, stąd UE zadecydowała o utworzeniu stanowisk pracy dla 
zrównoważonej i zdrowej ekonomii oraz środowiska naturalnego w Europie. 

Na rzecz konkurencyjności we wzroście zatrudnienia, UE stworzyła programy: Horizon 
2020 w zakresie badań i innowacji, Cosme skierowane dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, Erasmus plus w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, itd. 

Na rzecz ekonomicznego, społecznego i terytorialnego wykluczenia powstały takie 
programy jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Socjalny, 
inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, itd.

By zachować i zarządzać wszystkimi zasobami naturalnymi, strategia UE ustawiła 
pierwszy filar Wspólnej Polityki Rolnej, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, granty 
LIFE na środowisko i klimat, itd.  

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa, obywatelstwa, publicznej służby zdrowia są 
zawarte w takich programach jak UE dla obywateli, Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego, Konsumenci, Kreatywna Europa, Wewnętrzne bezpieczeństwo, itd..

Na rzecz obrony demokracji, państwa prawa, powszechności i niepodzielności praw 
człowieka i podstawowych wolności, także na rzecz pomocy humanitarnej, powstały 
takie programy jak Europejski Instrument Demokracji i praw człowieka, program Obrony 
ludności, itd..

Kolejna część dotyczyć będzie rozważeń i sposobów starania się o fundusze. 



Fundusze mogą być składane w oparciu o bezpośrednie lub pośrednie zarządzanie. 

Dyrekcje generalne lub agencje wykonawcze mogą zarządzać funduszem. Ponadto 
Komisja Europejska może zarządzać funduszami korzystając z pomocy zewnętrznych 
ekspertów. Z drugiej strony, regiony państw członkowskich, władz regionalnych / 
krajowych mogą zostać upoważnione do zarządzania funduszami za pośrednictwem 
własnych struktur. 

Programy są w większości tematyczne, z wieloletnim okresem zarządzania 
bezpośredniego lub zmiennego, ze szczególnymi priorytetami określonymi zgodnie z 
krajowymi i europejskimi strategicznymi wytycznymi i programami operacyjnymi.

Fundusze mogą być zgłaszane bezpośrednio poprzez dotację i zaproszenia do 
składania wniosków lub pośrednio poprzez ocenę ewaluacyjną, procedury 
dokumentowania i negocjacji.



Zaproszenie do składania wniosków to etap konkursowy, kiedy należy złożyć podanie o 
projekt, dla którego staramy się o przyznanie dotacji. 

Takie zaproszenie zawiera szczegóły dotyczące możliwości finansowania dla szeregu 
działań w ramach wspólnego tematu. 

Mogą one być przekazane wykonawcom, dostawcom konkretnych usług lub towarów i 
kontrahentom. 

Publikacje znajdują się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także na 
określonych stronach internetowych nt. UE.



Dotacją jest finansowanie przyznawane osobie prawnej po zaakceptowaniu wniosku. 
Finansowanie może obejmować pełną kwotę wartości lub część (od 50% do 80%). 

Szczegółowe warunki zostaną szczegółowo określone w zaproszeniu do składania 
wniosków.

Proces uzyskiwania dotacji polega na wypełnieniu standardowego formularza w języku 
angielskim, francuskim lub niemieckim.

Dotacje przyznawane są wyłącznie projektom ponadnarodowym i wymagają partnerów 
z co najmniej trzech państw europejskich.



Komisja Europejska w programie na lata 2014-2020 skupia wszystkie fundusze strukturalne 
pod jedną wspólną ramą strategiczną. Każdy z tych funduszy przyczyni się do unijnej strategii 
na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Będą wspierać - zgodnie z jego misją - następujące cele tematyczne:

Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji.

Poprawę dostępu do ICT, a także ich wykorzystanie i jakość.

Promowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego, przemysłu 
rybołówstwa i akwakultury.

Poparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem.

Utrzymanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego wykorzystania zasobów.

Promowanie zrównoważonych systemów transportowych i eliminowanie wąskich gardeł w 
głównej infrastrukturze sieciowej.

Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników.

Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji.

Inwestowanie w edukację, kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności i uczenia się przez 
całe życie.

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron.

Przedsiębiorstwa społeczne, fundusze powiernicze, organizacje lokalne i wszystkie 
organizacje trzeciego sektora, w tym organizacje zajmujące się kwestiami mieszkaniowymi, 
powinny określić lokalne potrzeby i sposoby ich dostarczania za pośrednictwem tych 
lokalnych infrastruktur i powinny naciskać na lokalną kontrolę i zaangażowanie w strategie na 
rzecz realizacji wspólnych ram strategicznych .



Ponad połowa funduszy UE jest przekazywana za pośrednictwem pięciu europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Są one wspólnie zarządzane przez Komisję Europejską i kraje UE. 

Celem wszystkich tych funduszy jest inwestowanie w tworzenie miejsc pracy oraz 
zrównoważonej i zdrowej europejskiej gospodarki i środowiska.

Środki te są następujące:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szczegółowy opis jest przedstawiony na następnych slajdach.



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) promuje zrównoważony rozwój w 
różnych regionach UE i koryguje nierówności między regionami Unii Europejskiej, 
umacnia swoją spójność gospodarczą i społeczną.

Koncentruje się na inwestycjach w kilku kluczowych obszarach priorytetowych 
(koncentracja tematyczna), takich jak innowacje i badania, agenda cyfrowa, wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), gospodarka niskoemisyjna.

Działania EFRR mają na celu zmniejszenie problemów gospodarczych, środowiskowych 
i społecznych na obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Przynajmniej 5% środków z EFRR przeznaczono na ten obszar dzięki „zintegrowanym 
działaniom" zarządzanym przez miasta.

EFRR zwraca również uwagę na szczególne cechy terytorialne. Oznacza to, że obszary 
o niekorzystnych warunkach naturalnych z punktu widzenia geograficznego 
(wyspiarskie, górskie lub słabo zaludnione) traktowane są w sposób uprzywilejowany.



Europejski Fundusz Socjalny wspiera europejskie projekty związane z zatrudnieniem i 
inwestuje w europejski kapitał ludzki – pracowników, młodych ludzi oraz tych 
poszukujących pracy. Obejmuje cztery obszary tematyczne: 

Pośrednictwo pracy: projekty mające na celu edukację obywateli i pomagające im 
znaleźć zatrudnienie. Inicjatywy w tej dziedzinie, mają na celu wspieranie 
przedsiębiorców, poprzez fundusze typu start-up, jak również firmy stojące w obliczu 
reorganizacji lub braku wykwalifikowanych pracowników. Pomoc dla młodych ludzi w 
wejściu na rynek pracy jest najważniejszym priorytetem tego funduszu.

Integracja społeczna: co najmniej 20% funduszy przeznaczonych jest na projekty 
zapewniające ludziom potrzebującym i tym, którzy należą do grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, zdobycie umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy i 
korzystania z tych samych możliwości, co inni.

Lepsze wykształcenie: projekty w tym obszarze mają na celu poprawę kształcenia i 
szkolenia oraz zapewnienie, że młodzi ludzie ukończą naukę i zdobędą umiejętności, 
które uczynią je bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Lepsza administracja publiczna: koncentruje się na poprawie jakości zarządzania w 
AP, poprzez wspieranie reform strukturalnych i zapewnienie niezbędnych zdolności 
administracyjnych i instytucjonalnych.



Fundusz Spójności wspiera projekty z zakresu transportu i ochrony środowiska w 
krajach europejskich, gdzie dochód narodowy brutto na mieszkańca wynosi mniej niż 
90% średniej UE. W latach 2014-2020 objętych tym reżimem są Bułgaria, Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Fundusz Spójności wspiera projekty infrastrukturalne w ramach instrumentu "Łącząc 
Europę", kluczowy europejski instrument finansowania, który wspiera wzrost 
gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność poprzez ukierunkowane inwestycje 
infrastrukturalne na szczeblu europejskim.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dzieli swoje cele z 
innymi funduszami europejskimi - strukturalnymi i inwestycyjnymi, koncentrując się na 
rozwiązywaniu konkretnych problemów, w obliczu europejskich obszarów wiejskich. 

Fundusz ten pomaga tym obszarom sprostać szerokiemu gronu wyzwań 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych XXI wieku.

Często nazywany jest "drugim filarem" wspólnej polityki rolnej; uzupełnia system 
płatności bezpośrednich dla rolników oraz środki na rzecz zarządzania rynkami rolnymi, 
(pierwszy filar). 

Poprzez tę politykę zachęca do konkurencyjności sektora rolnego, a także zapewnia 
zrównoważone zarządzanie wszystkimi zasobami naturalnymi i osiąga zrównoważony 
rozwój terytorialny gospodarek i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochronę 
miejsc pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową.



Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera politykę morską i rybołówstwa UE na lata 
2014-2020. 

Fundusz ten w szczególności pomaga rybakom w przejściu na zrównoważone 
rybołówstwo. 

Wspiera społeczności przybrzeżne w dywersyfikacji gospodarek, finansuje projekty, 
które mają na celu utworzenie nowych miejsc pracy i poprawie jakości życia wzdłuż 
wybrzeży europejskich, a także ułatwia wnioskodawcy dostęp do finansowania.

 



Kolejny moduł (moduł 2) dotyczy szczegółów o sposobie konstruowania innowacyjnego i 
zrównoważonego projektu.


