
PROGRESS – SKECJA 2: ZABEZBIECZENIE I INTEGRACJA SP OŁECZNA 

 

Program Wspólnotowy PROGRESS w sekcji „Zabezpieczenie i integracja społeczna” 

wspiera wdraŜanie otwartej metody koordynacji (ang. open method of coordination  -

OMC) w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej, w szczególności 

poprzez: 

• poprawę zrozumienia kwestii wykluczenia społecznego i ubóstwa, polityk 

zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej, w szczególności poprzez badania, 

analizy oraz rozwój statystyki i wspólnych wskaźników w ramach otwartej metody 

koordynacji; 

• monitorowanie i ewaluację wdraŜania otwartej metody koordynacji w dziedzinie 

zabezpieczenia i integracji społecznej oraz jej wpływu na szczeblu krajowym  

i wspólnotowym, jak równieŜ analizowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 

OMC i innymi obszarami polityki; 

• podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promocję dyskusji na temat 

głównych wyzwań i kwestii politycznych poruszanych w ramach procesu koordynacji 

UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej, włączając  m.in. 

partnerów społecznych, instytucje szczebla regionalnego i lokalnego oraz sektor 

NGO; 

• rozwijanie zdolności kluczowych sieci na szczeblu europejskim do wspierania  

i dalszego rozwijania celów polityk wspólnotowych oraz strategii w dziedzinie  

zabezpieczenia i integracji społecznej. 

 

Na działania w ramach sekcji 2, w latach 2007-2013 przewidziano kwotę około 223 mln 

Euro (30 % budŜetu ogólnego Programu). W roku 2007 przewiduje się dofinansowanie 

działań z zakresu zabezpieczenia i integracji społecznej w wysokości 22,9 mln Euro. Z czego 

5,6 mln przeznaczono na działania dofinansowywane w ramach procedury przetargu  

a 12,6 mln w ramach procedury konkursów. Dalsze 2,75 mln przeznaczone będzie na 

przedsięwzięcia związane ze statystyką i badaniami opinii (działania ESTAT  

i Eurobarometer), natomiast pozostałe 1,25 mln przyznawane będą przez Komisję na 

wskazane przez nią cele.  

 
 
 
 



 
W 2007 planowane są następujące procedury przetargowe/konkursowe: 
 

Lp. Działanie Opis Procedura 
1 VT/2007/003 – 

Badania, analizy 
Wypłaty z systemów emerytalnych  Przetarg 

ograniczony 
2 Badania, analizy Przejściowe dostosowania w ramach reform 

emerytalnych 
Przetarg 

ograniczony 
3 Sieć MISSOC Utrzymywanie i rozwój wzajemnego systemu 

informacji na temat ustawodawstwa w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego Missoc 

Przetarg 

4 Sieć ekspertów UE w 
dziedzinie integracji 

społecznej + seminaria 
Peer Review 

Monitorowanie rozwoju sytuacji w dziedzinie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego na 

szczeblu krajowym + seminaria organizowane 
na temat kluczowych zagadnień integracji 

społecznej, słuŜących wzajemnemu uczeniu 
się, przeglądowi działań krajowych oraz 

rozwiązań instytucjonalnych 

Przetarg 

5 Wsparcie dla sieci 
organizacji 

pozarządowych 
działających na 
szczeblu UE w 

dziedzinie integracji 
społecznej 

Budowanie zdolności kluczowych sieci 
europejskich biorących udział w rozwoju 

polityk integracji społecznej 

Ogłoszenie 
konkursowe 

6 Program 
ponadnarodowy 

Projekty wymiany ponadnarodowej 
koncentrujący się na kluczowych priorytetach 

dla wsparcia procesu zabezpieczenia 
społecznego i integracji społecznej UE 

Ogłoszenie 
konkursowe 

7 Budowanie sieć 
specjalistycznych 

instytucji 

Analiza wykonalności dla opracowania 
dalszych działań 

Przetarg 
ograniczony 

8 Wymiana personelu 
administracji krajowej 

i regionalnej 

Analiza wykonalności – określenie bieŜącej 
sytuacji oraz rozwaŜenie moŜliwości dalszych 

działań 

Przetarg 

9 Badania, analizy Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Przetarg 
10 Sieć MISSOC Zbieranie informacji na temat społecznego i 

ekonomicznego wpływu systemów 
zabezpieczenia społecznego i ich reform 

Przetarg 

11 Badania, analizy Badanie na temat zapobiegania ubóstwu dzieci Przetarg 
12 Badania, analizy Ilościowa analiza systemów dodatkowych 

emerytur 
Procedura 
negocjacji 

 
 

Krajowy punkt kontaktowy dla Sekcji „Zabezpieczenie i integracja społeczna” Programu 
PROGRESS znajduje się w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej – kontakt – email: Ewa.Chylek@mps.gov.pl, tel. (022) 661 14 94, 
fax (022) 661 14 93.  


