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Priorytety polskiej polityki zagranicznej  
2012-2016 

 Silna Polska w silnej unii politycznej 
 Polska jako wiarygodny sojusznik w stabilnym ładzie 

euroatlantyckim 
 Polska otwarta na różne wymiary współpracy regionalnej 
 Strategia polskiej współpracy rozwojowej, promocji 

demokracji i praw człowieka 
 Promocja Polski za granicą 
 Nowa jakość w relacjach z Polonią i Polakami za granicą 
 Skuteczna służba zagraniczna 



Współpraca regionalna 

Współdziałanie państw w obrębie określonego regionu, któremu  
przyświeca realizacja wspólnych celów: zapewnienia pokoju, 
stabilizacji, bezpieczeństwa, rozwoju itp. oraz chęć pogłębiania  
wzajemnych kontaktów. 
 
Współpraca regionalna od lat zajmuje zasadnicze miejsce pośród  
priorytetów polskiej polityki zagranicznej. 





Polska otwarta na różne wymiary współpracy 
regionalnej 
 Współpraca bilateralna oraz wielostronna w ramach struktur  
regionalnych oraz inicjatyw europejskich. 
 

 współpraca z Zachodem na rzecz bezpieczeństwa i silnej 
gospodarki  

 otwarcie i solidarność ze Wschodem  
 korzystanie z wzorców Północy w trosce o jakość życia 

obywateli  
 partnerstwo z Południem w celu realizacji wspólnych celów 

cywilizacyjnych 
 

Utrzymywanie i rozwijanie stosunków dobrosąsiedzkich jako 
gwarant bezpieczeństwa Polski. 
 



Struktury 
regionalne 

TRÓJKĄT 
WEIMARSKI 

GRUPA 
WYSZEHRADZK
A (V4) 

INICJATYWA 
ŚRODKOWOEUROP
EJSKA 

RADA PAŃSTW 
MORZA 
BAŁTYCKIEGO 

Członkowie UE Polska, 
Niemcy, 
Francja 

Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry 

Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, 
Austria, Bułgaria, 
Rumunia, Słowenia, 
Włochy 

Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia, 
Niemcy, Dania, 
Finlandia, Szwecja, 
Komisja Europejska 

Państwa 
członkowskie 
nienależące do UE 

Albania, Białoruś, 
Bośnia i Hercegowina, 
Chorwacja, 
Macedonia, Mołdawia, 
Czarnogóra, Serbia, 
Ukraina 

Islandia, Norwegia, 
Rosja 

Państwa 
posiadające status 
obserwatora 

Francja, Holandia, 
Słowacja, USA, 
Ukraina, Wielka 
Brytania, Włochy, 
Białoruś, Rumunia, 
Hiszpania 





Dlaczego warto współpracować? 
   nawiązanie nowych kontaktów 
  bardziej ambitne projekty dzięki łączeniu zasobów i wiedzy 
  większy potencjał 
  większa skala, zasięg – lepsze efekty upowszechniania    
      rezultatów projektu 
  wymiana doświadczeń 
   rozwijanie tożsamości terytorialnej i podnoszenie świadomości    
       – reprezentowanie własnego regionu prowadzące do odkrycia  
      go na nowo, utożsamiania się z nim i bycia jego ambasadorem,  
      lokalny patriotyzm 
   … itp. 
 

 



Grupa Wyszehradzka 
 
 

  nieformalna forma współpracy zawiązana 15.02.1991 r.  
  zrzesza Polskę, Czechy, Słowację i Węgry 
  ideą, która przyświecała jej powstaniu było pogłębienie   
     współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur  
     państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej   
     perspektywie członkostwo w UE i NATO 
  od kiedy kraje V4 stały się członkami UE, stanowi forum   
     wymiany doświadczeń  oraz wypracowywania wspólnych   
     stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE 
 



Fundusze Wyszehradzkie 
Małe granty 
   maksymalna kwota dofinansowania: 6000 € 
   wymagany wkład własny w wysokości 20% całkowitej wartości projektu  
   max czas realizacji projektu wynosi 6 m-cy 
   nabory wniosków odbywają się kwartalnie, najbliższy: 01.12.2014 , kolejne: 01.03. 
       2015, 01.06.2015, 01.09.2015 
 

Źródło: http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 
 

Granty standardowe 
   minimalna kwota dofinansowania: 6001 €, średnia wynosi około 10 - 15 000 €  
       na projekt  
   wymagany wkład własny w wysokości 20% całkowitej wartości projektu  
   max czas realizacji projektu wynosi 12 m-cy 
   nabory wniosków odbywają się co pół roku, najbliższy: 15.03.2015 , kolejny:  
      15.09.2015 
 

Źródło: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/ 
 
 

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/


Fundusze Wyszehradzkie 

Granty strategiczne 
   nie ma ograniczeń co do max kwoty dofinansowania,  średnia wynosi około 30 000 €  
       na projekt   
   wymagany wkład własny w wysokości 30% całkowitej wartości projektu 
   max czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy 
   najbliższy planowany termin naboru wniosków: kwiecień 2015 

 

Źródło: http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/ 
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Fundusze Wyszehradzkie 

Małe granty (deadline 1.06.2014) 
  Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union, Uniwersytet   
      w Białymstoku, 6000 € 
  Young firefighters investment in safety on cross-border area, Ochotnicza Straż   
      Pożarna w Szczawnicy, 6000 € 
 
Granty standardowe (deadline 15.03.2014) 
   Visegrad Festival of Literature, Książnica Beskidzka  Bielsku-Białej, 11 000 € 
   Best Practice in Laboratory and Science for Engineers, Politechnika Łódzka, 11 650 € 

 
Granty strategiczne (deadline 15.04.2014) 
   Change comes from the bottom up - community foundations’ role in 25 years of   
      building civil society, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 40 000 € 
  Making cities resilient: chance for urban areas in the Central European Countries,  
      Fundacja Na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 25 000 € 

 
 

 



Forum Polsko-Czeskie 
     rozpoczęło działalność w 2009 r. na podstawie memorandum   
       podpisanego 14 listopada 2008 r. przez ministrów spraw   
       zagranicznych Polski i Czech, początkowo miało funkcjonować    
       przez dwa lata, ale w 2010 r. jego działalność przedłużono   
       bezterminowo 
    podstawowym zadaniem Forum jest  stymulowanie dalszego   
       rozwoju i intensyfikacji wzajemnych stosunków poprzez    
       wspieranie działalności istniejących oraz powstawania    
       nowych wspólnych inicjatyw wśród społeczeństw  
       obywatelskich obydwu państw 

 



Konkurs „Wspieranie rozwoju stosunków polsko-
czeskich” w ramach Forum Polsko-Czeskiego 

 
   maksymalna kwota dofinansowania: 80 000 zł 
   wymagany wkład własny w wysokości 15% całkowitej wartości projektu 
   konkurs jest ogłaszany na początku roku kalendarzowego na stronie polskiego   
      MSZ a do 31 grudnia danego roku partnerzy mają czas na realizację i rozliczenie   
      projektu 
 
Źródło: 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/ 
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/forum_polsko_czeskie/
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/pl/index.html


O gazie łupkowym po czesku. Polsko-czeska kampania  
informacyjna nt. bridlicoveho płynu 
Wnioskodawca: Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej 
Kwota dofinansowania: 70 000 zł 
 
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy obu krajów w obszarze energetyki,  
w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju sektora gazu łupkowego w UE, głównie 
w wymiarze naukowo-technicznym, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych 
praktyk, oraz budowania dialogu społecznego z udziałem środowiska mediów  
i młodzieży.  
 
Projekt jest realizowany w formie debat tematycznych poprzedzonych prezentacjami 
zaangażowanych w realizacje projektu studentów oraz pokazem filmu FrackNation. 
Spotkania odbędą się w Brnie i Ostrawie. 
 
Źródło: 
https://www.facebook.com/InstytutKosciuszki/photos/a.209486429112449.53408.1
16233838437709/692154670845620/?type=1 
 

https://www.facebook.com/InstytutKosciuszki/photos/a.209486429112449.53408.116233838437709/692154670845620/?type=1
https://www.facebook.com/InstytutKosciuszki/photos/a.209486429112449.53408.116233838437709/692154670845620/?type=1


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
    istnieje od ponad 20-tu lat 
   jej celem jest nadanie nowej jakości stosunkom   
      polsko-niemieckim poprzez udzielanie finansowego   
      wsparcia wspólnym przedsięwzięciom, stanowiącym   
      przedmiot obopólnego zainteresowania Polski i   
      Niemiec  

 



Dotacje Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na 
projekty realizowane w ramach współpracy polskich i 
niemieckich instytucji/organizacji 
 
 

 

   maksymalna kwota dofinansowania: 80 000 zł (20 000 €) 
   wymagany wkład własny w wysokości min 40% całkowitej wartości projektu 
   wnioski o dotację do 10 000 zł (2 500 €) można składać na bieżąco, jednak nie     
       później niż 2 m-ce przed terminem rozpoczęcia projektu 
   wnioski powyżej 10 000 zł (2 500 €) można składać max raz na 3 m-ce, jednak nie   
       później niż 4 m-ce przed terminem rozpoczęcia projektu 
 
Źródło: http://fwpn.org.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://fwpn.org.pl/
http://fwpn.org.pl/


„W podróży po Polsce – w domu w Europie. 
Mój prywatny Trójkąt Weimarski” - WYSTAWA 

 
 

 

Organizatorzy: Galerie der Ort w Berlinie i Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku  
 

Projekt składał się z dwóch równoległych komunikatów: wizualnego – wystawy malarstwa 
Wielanda Zeitlera oraz werbalnego, czyli forum dyskusyjnego Quo Vadis Trójkącie 
Weimarski z udziałem przedstawicieli dyplomacji Polski, Niemiec i Francji, władz regionu 
pomorskiego i mediów. 
 

Tematem debaty była rola i przyszłość działalności Trójkąta Weimarskiego w kontekście 
ciągle zmieniającej się sytuacji politycznej Europy, a przede wszystkim sytuacji na 
Ukrainie. 
 

Źródło: 
http://www.nck.org.pl/pl/wydarzenie/2235/w-podrozy-po-polsce-w-domu-w-europie-
moj-prywatny-trojkat-weimarski-wystawa  
http://fwpn.org.pl/kalendarium/-quo-vadis-trojkacie-weimarski-quo-vadis-weimarer-
dreieck-forum-v9lQ4p 
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Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  
i Porozumienia 

   funkcjonuje od czerwca 2011 r. 
   jego celem jest inicjowanie i wspieranie działań    
      podejmowanych w Polsce i Rosji na rzecz dialogu i porozumienia   
      w stosunkach wzajemnych m.in. poprzez udzielanie im   
      finansowego wsparcia 
  w Rosji działa bliźniacza placówka: Centrum Rosyjsko-Polskiego   
      Dialogu i Porozumienia 

 



Otwarty konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć 
podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia  
w stosunkach polsko-rosyjskich  

   nie ma wyznaczonej max kwoty dofinansowania, dotychczas przydzielano dotacje   
      w wysokości +/- od 2 do 20 000 zł, w zależności od wnioskowanej sumy  
   wymagany wkład własny w wysokości 20% całkowitej wartości projektu; dotacja   
      może obejmować całość albo część wnioskowanej kwoty dofinansowania 
   dotychczasowe terminy ogłoszenia konkursu różniły się w zależności od edycji,      
       różny był też deadline realizacji i rozliczenia projektu 
 
Źródło: http://www.cprdip.pl/ 
 

 
 

 

http://www.cprdip.pl/


Wystawa - rosyjskimi śladami po Włocławku 
Wnioskodawca: Fundacja Ari Ari 
Kwota dofinansowania: 14 000 zł 
 
Po kongresie wiedeńskim (1815 rok), granice zaborów zostały przesunięte. 
Znajdujące się do tej pory w obrębie Prus miasto, stało się częścią Cesarstwa 
Rosyjskiego. Częścią przygraniczną, bo leżącą zaledwie 40 km od granicy prusko-
rosyjskiej. Celem wystawy było ukazanie przy pomocy archiwalnych zdjęć jak rosyjski 
okres historii Włocławka wpłynął na obraz miasta.  
 
Źródło: 
http://ariari.org/pl/projekty/kujawy/aktualnoci/465-wystawa-rosyjskimi-ladami-po-
wocawku 
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Dziękuję za uwagę 

Imię i Nazwisko 
Informacje dodatkowe 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


