
KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiąza-
nie Płatność Zobowiązanie Płatność

21 03 PODMIOTY NIEPUBLICZNE —
ROZWÓJ

21 03 01 „Podmioty niepubliczne — roz-
wój” — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficz-
nego zasięgu instrumentu
współpracy w zakresie rozwoju
(DCI)

21 03 01 01 „Podmioty niepubliczne — roz-
wój” — Działania w ramach
horyzontalnego i geograficznego
zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 171 000 000 3 000 000

21 03 01 02 „Władze lokalne — rozwój” —
Działania w ramach horyzontal-
nego i geograficznego zasięgu
instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI) 4 30 000 000 1 000 000

Artykuł 21 03 01 — Razem 201 000 000 4 000 000

21 03 02 „Podmioty niepubliczne —
rozwój” — Działania
w ramach horyzontalnego
i geograficznego zasięgu
instrumentu na rzecz
europejskiej polityki sąsiedztwa
i partnerstwa (ENPI) 4 6 852 900 1 036 513 p.m. p.m.

21 03 03 „Podmioty niepubliczne —
rozwój” — Zakończenie
wcześniejszej współpracy 4 p.m. 145 000 000 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

Rozdział 21 03 — Razem 207 852 900 150 036 513 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

Uwagi

Nowy rozdział
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 01 „Podmioty niepubliczne— rozwój”—Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentuwspółpracy
w zakresie rozwoju (DCI)

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na wspieranie inicjatyw podejmowanych w krajach rozwijających się przez organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego i władze lokalne wywodzące się ze Wspólnoty i krajów partnerskich w dziedzinie rozwoju, jak również
w celu wzmocnienia ich zdolności z zakresu wypracowywania polityki. Ma to na celu:

— wspieranie integracyjnego i silniejszego społeczeństwa, aby: (i) faworyzować społeczeństwo zbyt oddalone od głównego
ośrodka usług i zasobów oraz wyłączone z procesu wypracowywania polityki; (ii) wzmacniać zdolność organizacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w krajach partnerskich, w celu ułatwienia im udziału w opracowywaniu
i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju; (iii) ułatwiać współdziałanie w różnych dziedzinach między podmiotami
publicznymi a niepublicznymi,

— zwiększenie u Europejczyków poziomu świadomości społecznej w kontekście rozwoju oraz uzyskanie w Europie aktyw-
nego poparcia społecznego dla ograniczania ubóstwa i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich w celu
zapewnienia sprawiedliwszych stosunków między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz umocnienia roli społe-
czeństwa obywatelskiego jako czynnika przyspieszającego postęp i zmiany,

— usprawnienie współpracy, wzmacnianie efektu synergii i zapewnienie zorganizowanego dialogu między samymi sieciami
społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi sieciami a instytucjami wspólnotowymi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 01 (ciąg dalszy)

21 03 01 01 „Podmioty niepubliczne — rozwój” — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy
w zakresie rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

171 000 000 3 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 171 000 000 3 000 000 168 000 000

Ogółem 171 000 000 3 000 000 168 000 000

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na wspieranie inicjatyw podejmowanych w krajach rozwijających się przez organizacje społeczeń-
stwa obywatelskiego wywodzące się ze Wspólnoty i krajów partnerskich w dziedzinie rozwoju, jak również na wzmacnianie
ich zdolności z zakresu wypracowywania polityki w celu:

— wspierania integracyjnego i silniejszego społeczeństwa, aby (i) faworyzować społeczeństwo zbyt oddalone od głównego
ośrodka usług i zasobów oraz wyłączone z procesu wypracowywania polityki, (ii) wzmacniać zdolność organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego w krajach partnerskich, w celu ułatwienia im udziału w opracowywaniu i wdrażaniu strategii
zrównoważonego rozwoju, (iii) ułatwiać współdziałanie w różnych dziedzinach między podmiotami publicznymi
a niepublicznymi,

— zwiększenia u Europejczyków poziomu świadomości społecznej w kontekście rozwoju oraz uzyskania w Europie aktyw-
nego poparcia społecznego dla ograniczania ubóstwa i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich w celu
zapewnienia sprawiedliwszych stosunków między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz umocnienia roli społe-
czeństwa obywatelskiego jako czynnika przyspieszającego postęp i zmiany,

— ułatwiania i propagowania dialogu między religiami w kontekście kwestii związanych z rozwojem,

— usprawnienia współpracy, wzmacnianie efektu synergii i zapewnienia zorganizowanego dialogu między samymi sieciami
społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi sieciami a instytucjami wspólnotowymi.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 01 (ciąg dalszy)

21 03 01 01 (ciąg dalszy)

Zwraca się uwagę na art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument współpracy w zakresie roz-
woju dotyczący programu tematycznego dotyczącego podmiotów niepublicznych i władz lokalnych, który stwierdza, że „co
najmniej 85 % przewidzianych w niniejszym programie tematycznym funduszy jest przeznaczone dla podmiotów niepublicz-
nych”. Odnosi się to do przydziału wieloletniego obejmującego lata 2007–2013.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

21 03 01 02 „Władze lokalne— rozwój”—Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu współpracy w zakresie
rozwoju (DCI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

30 000 000 1 000 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 30 000 000 1 000 000 29 000 000

Ogółem 30 000 000 1 000 000 29 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwiększenie możliwości podejmowania przez władze lokalne przedsięwzięć oraz działań mobi-
lizacyjnych i organizacyjnych w celu promowania dialogu między rządem a działaczami i organizacjami pozarządowymi. Są
one przeznaczone na pokrywanie kosztów działań w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego, które mają przynieść
poprawę losu najbiedniejszej ludności w krajach rozwijających się, a zwłaszcza szczególnie zagrożonych grup społecznych. Mają
one służyć wspieraniu inicjatyw z dziedziny zrównoważonego rozwoju, podejmowanych przez publiczne władze lokalne w kra-
jach rozwijających się, możliwie we współpracy z ich odpowiednikami w Unii Europejskiej.

W tym kontekście środki te są przeznaczone głównie na finansowanie programów informacyjnych, edukacyjnych, w dziedzi-
nie kapitalizacji i komunikacji, celem umożliwienia potencjalnym podmiotom zaangażowanym w te działania lepszego przy-
swojenia zdecentralizowanego podejścia do współpracy oraz brania bardziej aktywnego udziału w konsultacjach w sprawie pro-
gramów wspólnotowych oraz wdrażaniu zdecentralizowanej współpracy.

Środki te posłużą do sfinansowania technologii informatycznych i komunikacyjnych, które mogą wspierać proces zdecentra-
lizowanej współpracy.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 01 (ciąg dalszy)

21 03 01 02 (ciąg dalszy)

Zwraca się uwagę na art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument współpracy w zakresie roz-
woju dotyczący programu tematycznego dotyczącego podmiotów niepublicznych i władz lokalnych, który stwierdza, że „co
najmniej 85 % przewidzianych w niniejszym programie tematycznym funduszy jest przeznaczone dla podmiotów niepublicz-
nych”. Odnosi się to do przydziału wieloletniego obejmującego lata 2007–2013.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

21 03 02 „Podmioty niepubliczne — rozwój” — Działania w ramach horyzontalnego i geograficznego zasięgu instrumentu na rzecz
europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI)

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

6 852 900 1 036 513 p.m. p.m.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006

Środki 2007 6 852 900 1 036 513 5 816 387

Ogółem 6 852 900 1 036 513 5 816 387

Uwagi

Nowy artykuł

Środki te są przeznaczone na wspieranie inicjatyw podejmowanych w krajach sąsiadujących przez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego i władze lokalne wywodzące się ze Wspólnoty i krajów partnerskich w dziedzinie rozwoju, jak również w celu
wzmocnienia ich zdolności z zakresu wypracowywania polityki. Ma to na celu:

— wspieranie integracyjnego i silniejszego społeczeństwa, aby: (i) faworyzować społeczeństwo zbyt oddalone od głównego
ośrodka usług i zasobów oraz wyłączone z procesu wypracowywania polityki; (ii) wzmacniać zdolność organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w krajach partnerskich w celu ułatwienia im udziału w opracowywaniu i wdra-
żaniu strategii zrównoważonego rozwoju; (iii) ułatwiać współdziałanie w różnych dziedzinach między podmiotami
publicznymi a niepublicznymi,
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 02 (ciąg dalszy)

— zwiększenie u Europejczyków poziomu świadomości społecznej w kontekście rozwoju oraz uzyskanie w Europie aktyw-
nego poparcia społecznego w celu ograniczania ubóstwa i strategii zrównoważonego rozwoju w krajach partnerskich
z myślą o zapewnieniu sprawiedliwszych stosunków między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się oraz umocnieniu
roli społeczeństwa obywatelskiego jako czynnika przyspieszającego postęp i zmiany,

— ułatwianie i propagowanie dialogu między religiami,

— usprawnienie współpracy, wzmacnianie efektu synergii i zapewnienie zorganizowanego dialogu między samymi sieciami
społeczeństwa obywatelskiego oraz między tymi sieciami a instytucjami wspólnotowymi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).

21 03 03 „Podmioty niepubliczne — rozwój” — Zakończenie wcześniejszej współpracy

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 145 000 000 210 000 000 186 000 000 200 283 737,79 117 437 023,90

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2006 2007 2008 2009 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2006

593 795 858 150 000 000 120 000 000 160 000 000 163 795 858

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2005

Środki 2006 210 000 000 36 000 000 25 000 000 60 000 000 89 000 000

Środki 2007 p.m.

Ogółem 803 795 858 186 000 000 145 000 000 220 000 000 252 795 858

Uwagi

Dawny artykuł 21 02 03

Środki te przeznaczone są na pokrycie, wspólnie z europejskimi organizacjami pozarządowymi:

A. współfinansowania operacji związanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym, przynoszących korzyści najuboższym
warstwom społeczeństw krajów rozwijających się, w szczególności grup najbardziej narażonych na ubóstwo,

B. współfinansowania programów podnoszenia świadomości europejskiej opinii publicznej odnośnie do zagadnień rozwo-
jowych w krajach rozwijających się, w szczególności relacji między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się,

C. współfinansowania instrumentów zacieśniania współpracy i koordynacji między europejskimi organizacjami pozarządo-
wymi i ich partnerami w krajach rozwijających się oraz partnerstwa między organizacjami pozarządowymi z krajów roz-
wijających się a instytucjami wspólnotowymi, w szczególności w formie udziału we wspólnym budżecie operacyjnym Kon-
federacji pomocy i rozwoju organizacji pozarządowych.
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KOMISJA
TYTUŁ 21 — ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP

ROZDZIAŁ 21 03 — PODMIOTY NIEPUBLICZNE — ROZWÓJ (ciąg dalszy)

21 03 03 (ciąg dalszy)

Europejskie organizacje pozarządowe, które zamierzają się zakwalifikować do współfinansowania w ramach tych środków,
muszą spełniać odpowiednie wymogi odnośnie do przejrzystości i odpowiedzialności oraz ograniczyć swoje wydatki admini-
stracyjne do niezbędnego minimum w stosunku do kosztów całkowitych.

Priorytet będzie przyznany działaniom realizowanym wspólnie przez organizacje pozarządowe z UE-15 oraz organizacje poza-
rządowe z nowych państw członkowskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41).
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