
PROGRESS – SEKCJA: RÓWNOŚĆ PŁCI 

 

 

Program unijny PROGRESS w sekcji 5: Równość płci  wspiera efektywne 

wdraŜanie zasady równości płci oraz promuje włączenie problematyki równouprawnienia płci 

do wszystkich dziedzin polityk wspólnotowych (zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 1672/2006/WE): poprzez: 

a) poprawę zrozumienia sytuacji związanej z kwestiami równouprawnienia i włączanie 

problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki, w szczególności 

poprzez analizy i studia oraz opracowywanie danych statystycznych i, w odpowiednich 

przypadkach, wskaźników, jak równieŜ ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, 

polityk i praktyk; 

b) wspieranie wdraŜania przepisów wspólnotowych dotyczących równości płci 

poprzez efektywne monitorowanie, organizację specjalistycznych szkoleń dla osób 

pracujących w tej dziedzinie i współpracę sieciową wyspecjalizowanych organów 

zajmujących się równouprawnieniem; 

c) podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promowanie dyskusji na 

temat głównych wyzwań i kwestii politycznych związanych z równością płci oraz włączenie 

problematyki równouprawnienia płci do wszystkich dziedzin polityki, takŜe wśród partnerów 

społecznych, organizacji pozarządowych oraz innych grup interesów; 

d) rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim do wspierania i 

dalszego rozwijania celów polityk wspólnotowych oraz strategii w dziedzinie 

równouprawnienia płci. 

 
Na działania w ramach sekcji 58 w latach 2007-2013 przewidziano kwotę około 86, 39 

Euro (12 % budŜetu ogólnego). W roku 2007 przewiduje się dofinansowanie akcji  

w wysokości 7,2 mln Euro. Z czego 5,5 mln przeznaczono na działania dofinansowywane w 

ramach procedury przetargu (call for tenders), 1,4 mln w ramach procedury konkursów (call 

for proposals) natomiast pozostałe 0,05 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 Sieć ekspertów z 
zakresu prawa i 
równości płci 

Gromadzenie informacji na temat wdraŜania 
legislacji dotyczącej równości płci  

call for tender 

2 VP/2007/009 - Sieć 
ekspertów z zakresu 

zatrudnienia i 
równości płci 

Wsparcie Komisji w oszacowaniu rozmiaru 
równości płci w zatrudnieniu i polityce 
ekonomicznej państw członkowskich 

call for tender, 
ogłoszony 13 
marca 2007 

3 VT/2007/010  - 
Sieć ekspertów z 

zakresu równości płci, 
wykluczenia 

społecznego, opieki 
zdrowotnej i 

długoterminowej 

Wsparcie Komisji w oszacowaniu polityk: 
równości płci, wykluczenia społecznego, 
opieki zdrowotnej i długoterminowej w 

państwach członkowskich 

call for tender, 
ogłosozny 16 
marca 2007 

4 Wymiana dobrych 
praktyk 

Wsparcie rozpowszechniania i wymiany 
dobrych praktyk na temat równości płci 

call for tender 

5 VT/2007/23 – 
Kampanie mające na 

celu podnoszenie 
świadomości w celu 

eliminacji 
stereotypów 
płciowych 

Podnoszenie świadomości wśród 
pracodawców i pracowników na temat 
potrzeby przeciwdziałania stereotypów 

płciowych 

call for tender 

6 Badania UE na temat 
równości płci i 

rozmiaru 
dyskryminacji w 
zabezpieczeniu 

społecznym  

Zbieranie informacji i niezaleŜnego wkładu 
na temat dyskryminacji w 3 filarach 

zabezpieczenia społecznego, ze względu na 
te które obecnie są podstawą prawa UE i z 

innych względów 

call for tender 

7 VT/2007/019 – koszty 
operacyjne 

wspierające sieci 
eksperckie UE 

Wsparcie współpracy między organizacjami 
partnerów społecznych 

open call for 
proposals 

8 Koszty operacyjne 
wspierające sieci 

eksperckie UE (2008) 

Wsparcie współpracy między organizacjami 
partnerów społecznych 

open call for 
proposals 

9 VT/2007/010 – 
udoskonalenie 
mechanizmu 

wprowadzania 
polityki równości płci 

do głównego nurtu 

Promowanie mechanizmu wprowadzania 
polityki równości płci do głównego nurtu 
(gender mainstreaming) w politykach i 

programach państw członkowskich 

restricted call for 
proposals 

Ogłosozny 12 
kwietnia 2007  

10 Badania UE na temat 
wymiaru równości 

płci i zabezpieczenia 
społecznego 

(zwłaszcza składki 
emerytalne) 

Udoskonalenie wiedzy na temat społeczno-
ekonomicznego wpływu systemu 

emerytalnego na kobiety 

Open call for 
tender 

11 Badania na temat 
moŜliwości 

MoŜliwości badania współpracy między 
krajowymi organami ds. równości 

Call for tender 



udoskonalenia 
współpracy między 

krajowymi organami 
ds. równości płci (wg 
Dyrektywy 2002/73) 

12  Eksperci administracyjni Kontrakt 
ramowy/restricted 

call  
 

13 Konferencja 
europejskiej 
prezydencji 

Podnoszenie świadomości na temat 
zagadnień równości płci na poziomie UE i 

krajów członkowkich 

Praktycznie 
monopol tej 

prezydencji, która 
akurat będzie, 
spontaniczna 
dotacja KE 

14 Baza danych na temat 
kobiet i męŜczyzn w 

podejmowaniu decyzji 

Zbieranie, analiza i rozpowszechnianie 
danych na temat kobiet w ekonomicznym i 

politycznym podejmowaniu decyzji 

Odnowienie 
istniejącego 
kontraktu 

15 Konferencja UE na 
temat 50-lecia prawa 
dotyczącego równości 

płci 

Podnoszenie świadomości  Kontrakt 
konferencyjny z 

DG ds. 
Zatrudnienia  

16 Badania na temat 
implementacji 

Dyrektywy 86/613 

Badanie na temat implementacji zasady 
równego traktowania kobiet i męŜczyzn 
samozatrudniających się oraz wspólnoty 

majątkowej małŜeństw 

Open call for 
tenders jeśli nie 

uda się 
skorzystanie z 

kontraktu 
ramowego 

17 
 
 
 
 
 

18 
 

Badania UE na temat 
godzenia ról Ŝycia 

rodzinnego, 
prywatnego i 
zawodowego 

 
Sieć na temat kobiet i 
podejmowania decyzji 

Analiza istniejących systemów w państwach 
członkowskich 

 
 
 
 

Konferencja inaugurująca promocję 
uczestnictwa kobiet w gremiach 

podejmujących decyzje 

Call for tender 
jeśli nie uda się 
skorzystanie z 

kontraktu 
ramowego 

 
Kontrakt 

konferencyjny z 
DG ds. 

Zatrudnienia 
 

 
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 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 

Przygotowała i opracowała: 

Monika Ksieniewicz 

 



 
 


