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SHARE SIRA: Zwiększenie orientacji społecznej i integracji
nowo przybyłych migrantów i uchodźców na obszarach
wiejskich w Europie
Zapytanie ofertowe
Opis zakresu zadań:
Pilotowanie nowych podejść do integracji na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim

Termin składania wniosków: 20 sierpnia 2021

1. SHARE SIRA 2021–2022

Utworzona w marcu 2012 i prowadzona przez Międzynarodową Katolicką Komisję ds. Migracji w
Europie, sieć SHARE stanowi ogólnoeuropejską platformę wymiany i wzajemnego uczenia się wśród
regionalnych i lokalnych podmiotów, ukierunkowanych na pogłębianie pozytywnego przyjmowania,
włączania i integracji nowo przybyłych migrantów i uchodźców w Europie.
Projekt SHARE SIRA, współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
(FAMI), wspiera integracyjne podejścia terytorialne na obszarach wiejskich w Europie, które odgrywają
coraz ważniejszą rolę w przyjmowaniu cudzoziemców1. Projekt wzmacnia i pogłębia orientację
społeczną i ogólną integrację nowo przybyłych na 10 obszarach wiejskich we Francji, Grecji, Polsce i
Hiszpanii, poprzez innowacyjne podejście polegające na aktywnym udziale społeczności lokalnych, w
tym samych uchodźców i migrantów, oraz pilotowanie oddolnych działań na rzecz orientacji społecznej.
2. Cele i priorytety tematyczne

Społeczności lokalne są w centrum tworzenia przyjaznego środowiska lokalnego, w którym nowo
przybyli (migranci i uchodźcy) mogą się osiedlać i rozwijać, a także stanowią nieocenione zasoby
podnoszące jakość i zakres lokalnych możliwości orientacji i integracji, z których mogą korzystać.
Ponadto wzajemne zrozumienie i możliwości pozytywnych spotkań między migrantami a lokalnymi
społecznościami stanowią zasadniczy element udanej wczesnej integracji. Poprzez pilotowanie i ocenę
nowych podejść do angażowania lokalnych społeczności we wczesną integrację, te pilotażowe projekty
umożliwią umieszczanie społeczności w centrum innowacyjnych działań i inicjatyw mających na celu
wspieranie nowo przybyłych na obszarach wiejskich oraz poprawę ich orientacji i wczesnej integracji ze
społecznościami.

1Migranci,

osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy
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W kontekście platform regionalnych uruchomionych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji w
województwie dolnośląskim ogłasza się zapytanie ofertowe dotyczące jednego 10-miesięcznego
innowacyjnego działania pilotażowego na rzecz orientacji nowo przybyłych, które ma być zrealizowane
w jednej lub kilku miejscowościach na Dolnym Śląsku.
Działania pilotażowe
Działania pilotażowe:
•
•

•

•
•

Będą wspierać orientację społeczną i potrzeby w zakresie wczesnej integracji nowo przybyłych
(uchodźców i migrantów) w danym regionie, zgodnie z ustaleniami platformy regionalnej.
Mogą obejmować: naukę języka, wczesne osiedlanie się (w tym zakwaterowanie) i doradztwo,
wspieranie wolontariatu i działań związanych z orientacją społeczną na poziomie
gminnym/(sub)regionalnym, działania podnoszące świadomość, budowanie potencjału i/lub
szkolenia, zaangażowanie społeczności przyjmujących i pracodawców, działania kulturalne i
sportowe, usługi informacyjne dla nowo przybyłych, specjalne działania dla dzieci i młodzieży
oraz kobiet, działania ułatwiające dostęp do usług transportowych, działania promujące
dobrostan psychospołeczny, budowanie sieci z udziałem wielu zainteresowanych stron oraz
inne działania uwzględniające szczególny kontekst danego obszaru wiejskiego.
W realizację i ocenę tych działań mogą być zaangażowane społeczności lokalne, pracodawcy,
kluby sportowe, firmy świadczące usługi transportowe, ośrodki nauki języków lub instytucje
kulturalne, np. w charakterze mentorów, wolontariuszy lub współbeneficjentów.
Będą wspierać pozytywną wymianę, zwiększać wzajemne zrozumienie i budować sieci
społeczne pomiędzy uchodźcami/migrantami a społecznościami lokalnymi.
Projekty uwzględniające kwestie płci będą promowane.
3. Kryteria wyboru i kwalifikowalność

Aby organizacja mogła zakwalifikować się do otrzymania Dotacji na działania pilotażowe, musi spełnić
następujące kryteria:
-

-

Podmiot prawny: Wnioskodawcy muszą być legalnymi organizacjami zarejestrowanymi w kraju
Tematyczny obszar wspierania: Wnioski muszą spełniać wszystkie wymagania wymienione w sekcji
2 powyżej.
We wniosku należy określić rodzaj i liczbę beneficjentów, którzy mają być objęci pomocą.
Kraj docelowy: Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę lub posiadać lokalne biuro w województwie
dolnośląskim.
Wspólne wnioski: Wspólne wnioski kwalifikują się (składane przez nie więcej niż 2 wnioskodawców),
jeśli nie przekraczają całkowitego budżetu wynoszącego 12 000 EUR; wniosek powinien jasno
określać podział działań i podział budżetu dla każdego wnioskodawcy.
Partnerstwa: wniosek musi być złożony przez jedną organizację, jednak działania mogą być
realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego lub w
partnerstwie z innymi interesariuszami. Działania, w których uczestniczą migranci i organizacje
migrantów będą traktowane priorytetowo.
Ramy czasowe: działania muszą być realizowane pomiędzy 1 października 2021 a 31 lipca 2022 (10
miesięcy)
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-

Budżet: Wniosek musi zawierać szczegółową ofertę finansową. Całkowita oferta finansowa nie
powinna przekraczać 12 000 EUR.
4. Procedura składania wniosków i selekcji

Zainteresowane organizacje powinny złożyć wypełniony formularz wniosku oraz propozycję budżetu
(Załącznik 1) do 6 sierpnia 2021.
Wszystkie wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres egierszewska@iom.int
Wnioskodawcy otrzymają ostateczną decyzję od Komisji Kwalifikacyjnej najpóźniej w ciągu dwóch
tygodni po upływie terminu składania wniosków.
5. Informacja i Promocja

Wszelkie działania komunikacyjne związane z projektem (w tym komunikaty przekazywane na
konferencjach, seminariach, w materiałach informacyjnych, takich jak broszury, ulotki, plakaty,
prezentacje, itp., w formie elektronicznej, za pośrednictwem mediów społecznościowych itp.) oraz
infrastruktura, sprzęt lub główny rezultat finansowany przez dotację musi:
o
o

zawierać emblemat UE oraz
następujący tekst:

„[podać odpowiedni opis, np. sprawozdanie, publikację, konferencję, infrastrukturę, sprzęt, rodzaj
wyniku itp.] został sfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej”.
W przypadku umieszczenia emblematu obok innego logo, należy go odpowiednio wyeksponować.
Wszystkie niezbędne materiały wizualne zostaną dostarczone Państwu przez Międzynarodową
Organizację ds. Migracji na początku realizacji działania.
6. Sprawozdania

Wnioskodawca jest proszony o przedłożenie sprawozdania dotyczącego kwestii finansowych i środków
działania nie później niż dwa miesiące po zakończeniu działania, przy użyciu wzoru sprawozdania (który
zostanie dostarczony).

7. Monitorowanie i ocena

Ocena projektów pilotażowych w każdym z 10 uczestniczących regionów zostanie zlecona
zewnętrznemu podmiotowi. Podmiot oceniający opracuje ramy oceny dla projektów pilotażowych,
obejmujące konkretne wskaźniki, które posłużą do zmierzenia wyników jakościowych.
Od wnioskodawcy oczekuje się pełnej współpracy z podmiotami oceniającymi przy wykonywaniu ich
zadań.
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ZAŁĄCZNIK 1
SHARE SIRA: Pogłębienie orientacji społecznej i integracji
nowo przybyłych migrantów i uchodźców na obszarach
wiejskich w Europie
Pilotowanie nowych podejść do orientacji na obszarach wiejskich

Formularz wniosku
Wypełniony formularz wniosku należy przesłać na adres egierszewska@iom.int do 6 sierpnia 2021.

Jako podstawę wniosku należy przyjąć kryteria kwalifikacji określone w opisie koncepcji niniejszego
zapytania.
A. DANE KONTAKTOWE

Nazwa organizacji
Osoba kontaktowa
Stanowisko
osoby
kontaktowej
Adres e-mail
Kraj
Region
Adres
Numer telefonu
Numer
telefonu
komórkowego
(nieobowiązkowo)
Strona internetowa
Facebook
B. INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI
B.1 Profil Państwa organizacji (maks. 200 słów)
Należy krótko opisać profil swojej organizacji (mandat/cel/grupy
geograficzny/strukturę organizacji oraz liczbę i rodzaj pracowników/sieci)
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B.2 Doświadczenie w pracy w zakresie migracji, orientacji społecznej i wczesnej integracji? (maks. 150
słów)
Czy Państwa organizacja ma doświadczenie w pracy z nowo przybyłymi w zakresie ich społecznej
orientacji i ogólnej integracji? Czy Państwa organizacja angażuje w aktywne działania samych
uchodźców i migrantów? Czy lokalne społeczności (w tym pracodawcy, kluby sportowe, firmy
świadczące usługi transportowe, ośrodki nauki języków i instytucje kulturalne) są zaangażowane w
Państwa prace (np. jako mentorzy lub wolontariusze)?

C. PROPOZYCJA DZIAŁANIA PILOTAŻOWEGO

C.1 Nazwa działania

C.2 Region, poziom wdrożenia i język
Gdzie w tym regionie/gminie będzie realizowane Państwa działanie?

C.3 Opis działania (maks. 500 słów)
Należy podać szczegółowe wyjaśnienie proponowanego przez Państwa działania pilotażowego. Co
zamierzają Państwo zrobić? Oraz z jakim samorządem (władzami) i kluczowymi interesariuszami
planują Państwo nawiązać współpracę i w jaki sposób? W jaki sposób zamierzają Państwo
zaangażować lokalne społeczności? W jaki sposób zamierzają Państwo zaangażować uchodźców i
migrantów?

C.4 Okres i terminy realizacji
Jaki jest proponowany przez Państwa harmonogram? W stosownych przypadkach należy określić
potencjalną datę docelową/daty docelowe Państwa działania pilotażowego.

C.5 Cele, rezultaty, wskaźniki i wpływ (maks. 200 słów)
W kilku punktach należy wymień cele Państwa działania pilotażowego. Należy również opisać jakie
Państwo przwidują rezultaty i wpływ działania pilotażowego, na orientację społeczną migrantów i
społeczności.
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C.6 Partnerstwo
Czy planują Państwo współpracę z innymi organizacjami w ramach tego działania pilotażowego? Jeśli
tak, należy krótko opisać partnerstwo i profil wybranej organizacji/sieci.

D. PROPOZYCJA BUDŻETU
Prosimy o przedstawienie szczegółowej propozycji budżetu w walucie EUR (na życzenie wybranego
wnioskodawcy możliwa będzie płatność w PLN, po operacyjnym kursie publikowanym na stronie ONZ).
Prosimy o wyszczególnienie całkowitego budżetu dla każdego zrealizowanego działania, który będzie
podstawą do określenia harmonogramu płatności w Umowie o Świadczenie Usług.
Uprzejmie informujemy, że IOM jest zwolniony z podatku VAT, dlatego proszę nie uwzględniać podatku
VAT w projekcie budżetu.
Poniżej znajduje się przykładowy formularz, z którego mogą Państwo skorzystać. W przypadku
składania wspólnego wniosku (2 organizacji), należy przedłożyć oddzielne budżety o łącznej wartości
12 000 EUR.
Pozycja budżetu

A
A
B
B.1

Zasoby Ludzkie
Koszty personelu
Koszty podróży
Bezpośrednie koszty podróży personelu,
uczestników, pracowników i wolontariuszy (w
tym koszty transportu publicznego i paliwa do
samochodów prywatnych)

B.2

Koszty utrzymania (uczestników, personelu,
wolontariuszy)

E
E
E
E
E
E

Kwota (w EUR)

Pozostałe koszty bezpośrednie
Opłaty za wynajem sal konferencyjnych
Catering
Koszty druku
Tłumaczenia pisemne/ustne
Opłaty dla instruktorów (usługodawców)
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Uzasadnienie
(należy
wyjaśnić pozycję budżetu i
jej kwotę)
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E
E
E
E
E

Usługi kontraktowe (promocja, podnoszenie
świadomości, media itp.)
Licencje na oprogramowanie (webinary, itp.)
Koszty internetu/telefonu
Sprzęt2
Koszty
wolontariuszy
(wyżywienie,
ubezpieczenie, itp.)

Zrealizowane działania
1. Kursy językowe
2. Warsztaty
3. Doradztwo
………………………

2

Suma w EUR

maks. 30% całkowitego budżetu może zostać wykorzystane na sprzęt
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