
PROGRESS – SKECJA: WALKA Z  DYSKRYMINACJ Ą I RÓśNORODNOŚĆ 

 

 

Program unijny PROGRESS w sekcji 4: Walka z dyskryminacją (ze względu na rasę 

lub pochodzenie etniczne, religię czy wiarę, niepełnosprawność, wiek czy orientację 

seksualną) i róŜnorodność, wspiera efektywne wdraŜanie zasady niedyskryminacji i promuje 

włączanie jej do wszystkich dziedzin polityk wspólnotowych poprzez (zgodnie z decyzją 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1672/2006/WE): 

 

• poprawę zrozumienia sytuacji związanej z dyskryminacją, w szczególności poprzez 

analizy i studia oraz, w odpowiednich przypadkach, opracowywanie danych 

statystycznych i wskaźników, jak równieŜ ocenę skuteczności i wpływu istniejących 

przepisów, polityk i praktyk (finansowanie działań takich jak: zbieranie danych, 

tworzenie metodologii badań, badania, ekspertyzy, studia i popularyzacja ich 

wyników, opracowanie materiałów edukacyjnych); 

• wspieranie wdraŜania wspólnotowych przepisów antydyskryminacyjnych poprzez 

efektywne monitorowanie, organizację specjalistycznych szkoleń dla osób 

pracujących w tej dziedzinie i współpracę sieciową wyspecjalizowanych organów 

zajmujących się zwalczaniem dyskryminacji (działania prowadzone głównie przez 

Komisję Europejską); 

• podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promocję dyskusji na temat 

głównych wyzwań i kwestii politycznych mających związek z dyskryminacją oraz 

włączenie walki z dyskryminacją do wszystkich dziedzin polityk wspólnotowych, 

takŜe wśród partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych 

zainteresowanych stron (finansowanie działań takich jak: kampanie medialne, akcje, 

wydarzenia, konferencje, seminaria, spotkania, warsztaty, treningi); 

• rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim do wspierania  

i dalszego rozwijania celów polityk wspólnotowych oraz strategii w dziedzinie 

zwalczania dyskryminacji (finansowanie sieci partnerów europejskich, ich 

działalności związanej z wdraŜaniem programu PROGRESS, organizacją grup 

monitorujących wdraŜanie praw unijnych, finansowanie sieci eksperckich, wymianę 

personelu, współpraca z instytucjami międzynarodowymi). 

 

 



Na działania w ramach sekcji 4, w latach 2007-2013 przewidziano kwotę około 162,92 

mln Euro (23 % budŜetu ogólnego). W roku 2007 przewiduje się dofinansowanie akcji  

w wysokości 19,6 mln Euro. Z czego 10,5 mln przeznaczono na działania dofinansowywane 

w ramach procedury przetargu (call for tenders), 8,5 mln w ramach procedury konkursów 

(call for proposals) natomiast pozostałe 0,5 mln przyznawane będą przez Komisję na 

wskazane przez nią cele. Poszczególne ogłoszenia mogą być kierowane do szerokiego grona 

odbiorców (open call) lub do podmiotów wybranych (restricted call).  

 
W 2007 planowane są następujące procedury przetargowe/konkursowe: 
 

Lp. Działanie Opis Procedura 
1 VT/2007/021 - Sieć 

ekspertów z zakresu 
prawa 

Gromadzenie informacji na temat wdraŜania 
legislacji dotyczącej równości płci i 

przeciwdziałania dyskryminacji 

Call for 
tender 

2 VP/2007/006-  
Ogólnokrajowe 

działania podnoszące 
świadomość na temat 

przeciwdziałania 
dyskryminacji 

Promocja debaty dotyczącej wyzwań na polu 
przeciwdziałania dyskryminacji i wzmocnienie 

działań w zakresie informowania o polityce 
przeciwdziałania dyskryminacji 

Open call 
for proposals 

3 VT/2007/004- 
Konferencja z okazji 
Europejskiego dnia 

osób 
niepełnosprawnych 

Podnoszenie świadomości i promowanie 
debaty na tematy związane z 

niepełnosprawnością 

Call for 
tender 

4 VT/2007/05 -
Akademicka sieć 

Ekspertów z zakresu 
niepełnosprawności 

(ANED) 

Wypracowanie nowych koncepcji polityk 
dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych 

Call for 
tender 

5 VT/2007/06 - Badania 
nad sytuacją 

niepełnosprawnych 
kobiet w Europie w 
świetle konwencji 

ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych 

Przedstawienie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych w Europie, szczególnie w 
odniesieniu do zatrudnienia, edukacji, dostępu 

do usług społecznych i zdrowotnych oraz 
analiza narzędzi, jakimi posługują się Państwa 
Członkowskie w celu realizacji zapisów art. 6 

Konwencji ONZ 

Call for 
tender 

6 VT/2007/07 -Badania 
nad warunkami 
mieszkalnymi 

Wskazanie dobrych praktyk w relacjach 
między pracodawcami a pracownikami 

Call for 
tender 

7 VT/2007/08 – Ocena 
Europejskiego 

programu dotyczącego 
niepełnosprawności 

Przewidziany w planie działania Komisji na 
rok 2008 

Call for 
tender 

8 Działalność 
informacyjna 

Podnoszenie świadomości i wzbudzenie 
debaty  na tematy związane z 

Call for 
tender 



przeciwdziałaniem dyskryminacji 
9 VT/2007/037 - 

Badania dotyczące 
tzw. akcji 

pozytywnych 
(pozytywna 

dyskryminacji) 

Opisanie i identyfikacja istniejących akcji 
pozytywnych i roli, jaką odgrywają one w 
zapewnianiu równych szans dla wszystkich 

Open call 
for tenders 

10 Organy ds. Równości Finansowanie działań sieci i wspieranie 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

Commission 
subsidy 

11 Koszty operacyjne 
Wspierające działanie 

europejskich sieci 
działających na polu 

przeciwdziałania 
dyskryminacji i 

niepełnosprawności – 
umowa partnerska na 

lata 2008-2010 

Wsparcie działalności organizacji w zakresie 
rozwoju polityk dotyczących osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania 
dyskryminacji 

Open call 
for proposals 

12 VT/2007/035 -
Działania w zakresie 

promowania 
róŜnorodności w 

biznesie 

Utworzenie sieci szkół biznesowych 
promujących zasadę  róŜnorodności w 

przedsiębiorstwach oraz szkolenia 
nakierowane na pracodawców 

Call for 
tender 

13 VT/2007/036 - 
Badania dotyczące 
róŜnorodności w 

mediach 

Rola mediów w promowaniu róŜnorodności Call for 
tender 

14 Jednakowe i 
efektywne wdraŜanie 

prawa unijnego 

Badania, analizy, grupy robocze składające się 
z przedstawicieli narodowych monitorujących 

wdraŜanie praw unijnych 

Call for 
tender 

15 VT/2007/038 - 
Szkolenie dla osób 

zajmujących się 
prawem unijnym i 

politykami unijnymi 
na poziomie 

Wspólnotowym 

UmoŜliwienie jednolitej interpretacji i 
wdraŜania praw wspólnotowych 

Open call 
for tenders 

16 VT/2007/047 - 
Badania dotyczące 

istnienia 
dyskryminacji innej 

niŜ wskazana w 
przepisach unijnych 

Poznanie sytuacji osób dyskryminowanych z 
innych powodów niŜ te, które wskazane 

zostały w prawie unijnym 

Framework 
Contract 

17 VT/2007/026 - Sieć 
ekspertów społeczno-

ekonomicznych z 
zakresu róŜnorodności 

i dyskryminacji 

Współpraca i zbieranie informacji z zakresu 
dobrych praktyk i równego traktowania. 

Open call 
for tenders 

 
 



Ogłoszenia o konkursach oraz przetargach, jak i zasady dotyczące przystępowania do nich, 
będą zamieszczane na oficjalnej stronie programu PROGRESS: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/docs_en.html 

 

Przygotował i opracował: 

Łukasz Gabler 

 

 


