Obszary geograficzne
i priorytety szczegółowe

Pomoc humanitarna

Działania pomocowe Polski w latach 2016–2020 realizowane są
głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz wybranych
państwach Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu:

Białoruś

Polska aktywnie włącza się w zapewnienie pomocy,
opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana
w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub
innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez
naturę lub człowieka. W tym celu Polska udziela wsparcia
poprzez wpłaty na rzecz miedzynarodowych organizacji
humanitarnych, dofinansowanie projektów polskich
organizacji pozarządowych, a także finansuje operacje
ochrony ludności w ramach mechanizmów koordynacyjnych
Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Ukraina
Gruzja

Mołdawia

Palestyna

Senegal

E opia

Współpraca wielostronna realizowana jest głównie
poprzez składki do budżetów wyspecjalizowanych
agencji międzynarodowych oraz UE, w szczególności
do Europejskiego Funduszu Rozwoju (ang. European
Development Fund, EDF). Wszelkie podejmowane
przez Polskę działania na rzecz rozwoju zgodne są z jej
zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w ONZ,
UE oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation
and Development, OECD), jak również wynikającymi
z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.
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Wieloletni program

Polska podejmuje działania edukacyjne na rzecz
podniesienia świadomości i zrozumienia problemów
globalnych wśród mieszkańców Polski. Wspiera również
bezpośrednie zaangażowanie polskich obywateli w pomoc
mieszkańcom państw rozwijających się w ramach
programu „Wolontariat polska pomoc”.

Kontakt:
Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
tel. +48 22 523 84 12, +48 22 523 84 02
e-mail: dwr.sekretariat@msz.gov.pl

Wieloletni program współpracy rozwojowej
na lata 2016–2020 to dokument rządowy obejmujący całość
polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ang. Official Development
Assistance, ODA). Program precyzuje cele, obszary tematyczne
i geograficzne polskiej współpracy rozwojowej oraz określa jej
podstawowe zasady i formy udzielania pomocy za pośrednictwem
instrumentów współpracy dwustronnej i wielostronnej. Priorytety
tematyczne w krajach priorytetowych wybrane zostały w oparciu
o analizę potrzeb tych państw, doświadczenia dotychczasowej
współpracy oraz procesy wspólnego programowania UE.
Podstawą prawną Programu jest ustawa o współpracy
rozwojowej z dnia 16 września 2011 r. Ustawa definiuje działania
podejmowane przez organy administracji rządowej w celu
udzielania państwom rozwijającym się i ich społeczeństwom
pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej oraz realizację działań
w zakresie edukacji globalnej na rzecz podniesienia świadomości
i zrozumienia problemów i współzależności globalnych.
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Na okres 2016–2020 wybrano 6 głównych obszarów
tematycznych pomocy:
dobre rządzenie – w szczególności: rozwój
regionalny, w tym wzmocnienie samorządu,
decentralizacja; sektor bezpieczeństwa
publicznego i ochrony ludności; wzmocnienie
kompetencji i zdolności administracji publicznej;
wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji;
zbliżenie prawa i działań instytucji do standardów
UE i międzynarodowych; dostęp do rzetelnej
i obiektywnej informacji; niezależność mediów;
demokracja i prawa człowieka –
w szczególności: demokratyczny proces wyborczy;
prawa człowieka i swobody obywatelskie;
wzmocnienie organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, dialog obywatelski;

przedsiębiorczość i sektor prywatny –
w szczególności: konkurencyjność i innowacyjność
mikro i małych przedsiębiorstw; ekonomia
społeczna; przedsiębiorczość, szczególnie kobiet
i młodzieży; kształcenie i szkolenie zawodowe;

zrównoważone rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich – w szczególności:
bezpieczeństwo żywnościowe; wydajność
i konkurencyjność produkcji rolnej; dostęp do
rynków zbytu; wykorzystanie nowoczesnych
technologii w rolnictwie; modernizacja
infrastruktury lokalnej;

•
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kapitał ludzki – w szczególności:
poprawa jakości opieki zdrowotnej; edukacja
włączająca i powszechny dostęp do edukacji
na wysokim poziomie; edukacja obywatelska;
integracja społeczna osób z grup zagrożonych
wykluczeniem;

Program zawiera także Inicjatywy Flagowe, czyli działania
realizowane głównie w obszarach dobrego rządzenia i rozwoju
kapitału ludzkiego. Są to:

na lądzie
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Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa
Wschodniego – powołana w celu kształcenia profesjonalnej
kadry urzędniczej państw Partnerstwa Wschodniego,
stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania
zasad demokratycznego państwa prawa i nowoczesnej
gospodarki.

Wybrane priorytety
stanowią odpowiedź
Polski na przyjęte przez
Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych
w 2015 roku Zrównoważone
Cele Rozwoju (ang. Sustainable
Development Goals, tzw.
SDGs) a ich realizacja
stanowić będzie wkład
Polski w osiągnięcie ww.
Celów w ich wymiarze
zewnętrznym.

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii –
ma za zadanie wspierać mołdawskie władze lokalne,
organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne w działalności
na rzecz demokracji lokalnej, w pozyskiwaniu środków
pomocowych oraz budowaniu partnerstw z instytucjami
z Polski i z innych krajów UE.

•

Programy stypendialne – m.in. im. Stefana Banacha
oraz im. Ignacego Łukasiewicza, umożliwiają zagranicznym
studentom zdobycie wykształcenia i umiejętności, które
mogą wykorzystać na rzecz poprawy warunków życia
w swoich krajach.

Narzędzia współpracy rozwojowej
Polska współpraca rozwojowa realizowana jest w formie
programów i projektów adresowanych do konkretnych grup
beneficjentów (pomoc dwustronna) oraz składek i dobrowolnych
wpłat przekazywanych do międzynarodowych instytucji,
funduszy i organizacji (pomoc wielostronna).
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ochrona środowiska –
w szczególności: odnawialne źródła energii;
efektywność energetyczna; zarządzanie
gospodarką wodną; gospodarka odpadami;
zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych
i katastrof wynikających z działalności
ludzkiej; promocja zrównoważonego rozwoju;
przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich
skutkom; ochrona zasobów naturalnych;

•
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Zasadnicza część pomocy dwustronnej wdrażana jest
we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi,
jednostkami sektora finansów publicznych, Polską Akademią
Nauk i szkołami wyższymi. Polska pomoc udzielana jest
również we współpracy z polskimi placówkami
dyplomatycznymi (małe granty).
Szczególnym partnerem we wdrażaniu
pomocy rozwojowej jest Fundacja
Solidarności Międzynarodowej, której
powierzono zadanie wspierania
demokracji (w tym demokracji
lokalnej) w krajach przechodzących
transformację systemową.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

