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ESWIP od 20 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
oraz inspiruje i wzmacnia partnerstwa, sieci, porozumienia. 

Województwo warmińsko-mazurskie ma największą w Polsce liczbę
inicjatyw o charakterze partnerskim, czego przykładem są
Federacja Organizacji Socjalnych, Sieć Wspierania Rozwoju
Lokalnego „HEROLD”, Związek Stowarzyszeń Forum Warmia i
Mazury Lokalnie, Partnerstwo dla powiatu iławskiego, Partnerstwo
rozwoju społecznego Elbląga.
 



  PYTANIE NA CZACIE: 
Jakie inne przykłady partnerstw z województwa 
warmińsko-mazurskiego znacie? 
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partnerstwo?
Czym jest



współpraca
kooperacja

współdziałanie

partnerstwo



partnerstwo
Brakuje ustawowych definicji partnerstwa,
częściej wspomina się o zasadzie partnerstwa.

Ustawy sprowadzają partnerstwo do współpracy
podmiotów z danej branży, z danego terytorium,
w obrębie danego zagadnienia.



typy partnerstw
branżowe
sektorowe
lokalne
projektowe
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lokalne
partnerstwo



partnerstwa lokalne
są porozumieniami zawieranymi pomiędzy
instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami 
i innymi partnerami na rzecz rozwoju ich
wspólnoty terytorialnej – gminy, powiatu. 

Są to porozumienia dobrowolne, otwarte na
każdego, kto chce realizować wspólnie
określane cele we współpracy z innymi.



partnerstwa lokalne
Siłą Partnerstw jest oparcie się na poczuciu
własnej wartości i wzajemnym szacunku,
wspólnym doświadczeniu, przyjaźni i trosce oraz
możliwości uczenia się i rozwijania wraz 
z innymi.
W toku diagnozowania lokalnych problemów 
i opracowania projektów naprawczych pojawia
się nowa jakość relacji pomiędzy ludźmi 
i instytucjami działającymi na tym samym terenie.



etapy tworzenia 
partnerstwa lokalnego
tkanie sieci
budowa platformy współpracy
uzyskanie tożsamości
działania
ewaluacja



#1 TKANIE SIECI
RELACJE
WARTOŚCI
POCZUCIE
WSPÓLNEGO CELU

METODY:
spotkania

indywidualne rozmowy
identyfikacja partnerów

obserwacja
aktywne słuchanie

pytania
identyfikacja wspólnych 

problemów, potrzeb, celów



#2 BUDOWA
PLATFORMY
WSPÓŁPRACY
DIAGNOZA
EDUKACJA
INSPIRACJA

METODY:
spotkania
warsztaty
szkolenia

dobre praktyki
wizyty studyjne

udział we wspólnych 
wydarzeniach

mapa zasobów i potrzeb
spacery badawcze



#3 UZYSKANIE 
TOŻSAMOŚCI

WIĘZI
RELACJE
RYTUAŁY METODY:

analiza biograficzna
spotkania integracyjne

fora dyskusyjne 
wzajemne informowanie się

stałe miejsca, terminy spotkań
wspólne logo, hasło

wspólne świętowanie sukcesów
promowanie, mówienie na zewnątrz o 

partnerstwie
dokumentowanie działań partnerstwa

strona internetowa



#4 DZIAŁANIA
PLANOWANIE
PODZIAŁ RÓL I ZADAŃ
INICJATYWY

METODY:
identyfikacja celów

regulamin partnerstwa
plan działania

projekty
wydarzenia



#5 EWALUACJA
REFLEKSJA
WNIOSKI
REKOMENDACJE

METODY:
spotkania
wywiady

obserwacja
fokus

sprawozdanie



  PYTANIE NA CZACIE: 
Jakie zasady i wartości powinnym obowiązywać  
w partnerstwach? 



realizacja wspólnych celów

aktywność Partnerstwa i jego członków 

równość (każdy partner dysponuje jednym głosem) 

dobrowolność udziału 

solidarność w działaniu 

zaufanie  

współodpowiedzialność za podejmowane działania  

transparentność działań 

otwartość na inne podmioty, inicjatywy

dążenie do konsensusu 

stały monitoring i ewaluacja działań



  PYTANIE NA CZACIE: 
Dlaczego warto tworzyć partnerstwa lokalne,  
jakie dają korzyści? 



bardziej rzetelna, pełniejsza diagnoza potrzeb lokalnych 

dzielenie się doświadczeniem  

wzajemne inspirowanie się

wymiana dobrych praktyk

łączenie potencjałów, zasobów

budowanie kapitału społecznego

tworzenie kultury współpracy

budowanie sieci kontaktów

kompleksowość i uzupełnianie się działań

korzystanie ze wsparcia edukacyjnego

wspólna refleksja po działaniu, projekcie
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naprawdę
to się dzieje



przykład
 PARTNERSTWO 
ROZWOJU 
SPOŁECZNEGO 
ELBLĄGA



skąd potrzeba 
tworzenia partnerstwa?

doświadczenia z okresu programowania 2007-2013
modelowy samorząd (3 płaszczyzny współpracy)
łączenie pomysłów, zasobów, kontaktów… 
nowy okres programowania: zasada partnerstwa,
dwufunduszowość, wkłady własne, kompleksowe 
i wielowymiarowe wsparcie 



etapy tworzenia 
partnerstwa

projekty partnerskie elbląskich organizacji 
z samorządem i jego jednostkami organizacyjnymi
wyzwania i potrzeba działań systemowych
projekt „Modelowy samorząd” - np. zarządzenie 
w sprawie tworzenia projektów partnerskich
konferencja plenarna elbląskich organizacji
pozarządowych
5 spotkań grupy roboczej
deklaracje członkostwa - 31 podmiotów



MISJĄ Partnerstwa rozwoju społecznego jest
podnoszenie kompetencji, kwalifikacji,
przedsiębiorczości oraz wspieranie pomysłów
rozwojowych mieszkańców Elbląga. 
Wierzymy, że dzięki współpracy organizacji
samorządów, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców i innych podmiotów będziemy
efektywniej pracować na rzecz społeczności
lokalnej.
Partnerstwo jest otwartą płaszczyzną wymiany
informacji, doświadczeń, planowania i realizacji
wspólnych działań z wykorzystaniem zasobów
partnerów oraz narzędziem do rozwoju każdego z nich.



CELEM głównym Partnerstwa 
jest wzmocnienie kapitału 
ludzkiego i społecznego wśród 
mieszkańców Elbląga w oparciu 
o wysoką jakość i trwałość 
współpracy różnych podmiotów. 



GŁÓWNE OBSZARY 
DZIAŁANIA:
edukacja
rynek pracy i przedsiębiorczość
włączenie społeczne



STRUKTURA
PARTNERSTWA
Rada Partnerstwa
Zarząd
Zespoły Tematyczne
Zespoły Projektowe
Sekretariat
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projektowe
partnerstwo



zasada partnerstwa w 
polityce regionalnej UE
Zasada partnerstwa we wdrażaniu funduszy
strukturalnych została wprowadzona w 1988 r.

Partnerstwo ewoluowało od modelu współpracy
Komisji Europejskiej i państw członkowskich do
modelu współpracy regionów, z uwzględnieniem
partnerów społecznych.



zasada partnerstwa w 
polityce regionalnej UE
Punktem wyjścia dla perspektywy 2014–2020 jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia
2013 r.
Artykuł 5. Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie 
„W odniesieniu do Umowy Partnerstwa i każdego programu
państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami
instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi
instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje
także następujących partnerów: 

…



zasada partnerstwa w 
polityce regionalnej UE

…
a. właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
b. partnerów gospodarczych i społecznych; oraz 
c. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz 
ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz 
podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia 
społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji”.



zasada partnerstwa w 
polityce regionalnej UE

Zgodnie z przytoczonym artykułem Komisja Europejska
wydała Rozporządzenie delegowane nr 240/2014 
z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu
postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (kodeks
postępowania w zakresie partnerstwa). 



prawodawstwo krajowe
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
polityki rozwoju określa partnerstwo projektowe
jako wspólną realizację projektów przez
„podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe,
realizujące wspólnie projekt, zwany dalej
„projektem partnerskim”, na warunkach
określonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej lub na Podstawie odrębnych
przepisów”. 



prawodawstwo krajowe
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
polityki rozwoju określa partnerstwo projektowe
jako wspólną realizację projektów przez
„podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe,
realizujące wspólnie projekt, zwany dalej
„projektem partnerskim”, na warunkach
określonych w porozumieniu lub umowie
partnerskiej lub na Podstawie odrębnych
przepisów”. 



wytyczne 
w zakresie 
realizacji zasady 
partnerstwa na lata 
2014-2020



  Partnerstwo prowadzone na wszystkich 
poziomach, koncentrujące się na pracach nad 
kryteriami wyboru projektów konkursowych  
i pozakonkursowych w ramach KM, wymagające 
zróżnicowanego doboru partnerów w zależności 
od specyfiki PO i obszaru jego interwencji. 

  
  Możliwość angażowania partnerów  

w przygotowywanie i przeprowadzanie naborów 
wniosków o dofinansowanie oraz w prace 
Komisji Oceny Projektów w charakterze 
obserwatorów, a także w działania informacyjno-
promocyjne.



Zasada partnerstwa 
w RPO Warmia 
i Mazury 2014-2020

brak mechanizmu RLKS

ZIT Olsztyn, Elbląg, Ełk

kryteria wyboru projektów



  PYTANIE NA CZACIE: 
Co należy wziąć pod uwagę przygotowując projekt 
partnerski? 



sposób wyboru partnera i celowość udziału partnera

wspólna diagnoza i identyfikacja potrzeb, oczekiwań i barier 
uczestników

rola partnera w projekcie, działania za które odpowiada

podział kosztów w budżecie projektu

doświadczenie partnera

zasoby ludzkie i rzeczowe partnera

model zarządzania projektem

ryzyko wynikające z projektu partnerskiego

finanse (płynność, procedury, zatrudnienie)



  PYTANIE NA CZACIE: 
Jakie kwestie powinna regulować umowa 
partnerska? 



zakres umowy
okres obowiązywania
odpowiedzialność partnerów
zakres zadań partnerów
obowiązki partnerów
sposób zarządzania partnerstwem
personel partnerstwa                                  
zagadnienia finansowe

ochrona danych osobowych
informacja i promocja

zasady gromadzenia i przechowywania 
dokumentacji projektu

postępowanie w sprawach spornych
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