VIII spotkanie narodowych koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh
7-9 listopada 2009, Goteborg, Szwecja
Spotkanie stanowiło podsumowanie działań podejmowanych przez Fundację im. Anny Lindh
w 2009 roku oraz prezentację planów Fundacji na kolejny rok. W spotkaniu wzięli udział
koordynatorzy sieci narodowych z 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza, Sekretariat
Fundacji, jak równieŜ tegoroczni laureaci Eurośródziemnomorskiej Nagroda w Dziedzinie
Dialogu Międzykulturowego: działacze organizacji izraelsko-palestyńskiej Combatants for
Peace oraz przedstawiciele History in Action Project Team. Specjalny wieczór poświęcony
został szwedzkiej sieci Fundacji oraz działaniom podejmowanym przez jej członków.
Jeśli chodzi o miniony okres zdaniem Prezydenta Fundacji Andre Azoulaya oraz Dyrektora
Wykonawczego Andreu Clareta do sukcesów 2009 roku naleŜy zaliczyć inicjatywę „Restore
Trust, Rebuild Bridges”, a takŜe szereg mniejszych działań, które miały na celu zwiększenie
widoczności
Fundacji
(m.in.
Eurośródziemnomorska
Nagroda
Dziennikarska,
Eurośródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego). Podkreślono po
raz kolejny, Ŝe Fundacja była jedyną instytucją Unii dla Śródziemnomorza, która nie
przerwała swojej działalności po wybuchu konfliktu w Gazie i zawieszeniu spotkań WyŜszych
Urzędników, a wręcz elastycznie dostosowała swoją działalność do zaistniałej sytuacji
(inicjatywa „Restore Trust, Rebuild Bridges”). Większa część spotkania poświęcona była
jednak działaniom planowanym na przyszły rok, zwłaszcza Forum Fundacji im. Anny Lindh w
Barcelonie w marcu 2010 oraz Raporcie o Trendach Międzykulturowych przygotowywanym
przez Sekretariat we współpracy z międzynarodowymi ekspertami oraz Instytutem Gallupa.
Szerzej poruszano takŜe kwestie zarządzania i finansowania sieci oraz konkursów
grantowych, jak równieŜ inicjatywom podejmowanym w ramach głównych obszarów
tematycznych (m.in. Media, Religie i Duchowość, Produkcja kulturalna).
Wsparcie sieci narodowych Fundacji
W trakcie spotkania poinformowano o planach kontynuacji wsparcia sieci narodowych w
ramach Network Suport and Development Plan, zapewniając finansowanie koordynacji oraz
wspólnych projektów sieci od maja 2010 do października 2011 (Step 4). Zasady
przyznawania dofinansowania mają być zbliŜone do dotychczas istniejących. Zrezygnowano
jednak z zasady, Ŝe organizacje publiczne z budŜetem wyŜszym niŜ 1 mln euro nie mogą
ubiegać się o wsparcie. Organizacje, które w sposób szczególnie efektywny zrealizują swoje
działania w ramach Step 3 mogą liczyć na dodatkowe środku (bonus) w kolejnym okresie
finansowania.
Konkurs grantowy Fundacji w 2010
W lutym 2010 Fundacja im. Anny Lindh planuje rozpisanie konkursu grantowego
skierowanego do członków sieci, zgodnie z kryteriami przyjętymi w konkursach ogłoszonych
w 2009 roku (granty w wysokości 10 tys. - 25 tys. euro, co moŜe stanowić maksymalnie 60%
budŜetu projektu, zasada 1+1). Przyjęto następujący zakresy tematyczny konkursu: 1.
Miasta, Migracje i RóŜnorodność oraz 2. Współistnienie i Kultura Pokoju. Projekty będą
mogły trwać maksymalnie 15 miesięcy (ostateczna data zakończenia projektów 31 sierpnia
2011). Termin składania wniosków minie w kwietniu 2010. Sekretariat zaproponował
ułatwienia proceduralne i administracyjne w procesie składania wniosków: skrócenie wniosku
aplikacyjnego, wnioski składane on-line, rady jak wypełniać wniosek będą zamieszone w
wytycznych konkursu. Wprowadzoną nowością będzie moŜliwość
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rozliczania kosztów przygotowania projektu (do 3% budŜetu projektu), poniesionych od
momentu ogłoszenia konkursu. Sekretariat Fundacji obiecał w najbliŜszym czasie
skonsultowanie formy nowych wniosków aplikacyjnych z koordynatorami sieci krajowych.
Plany Fundacji na rok 2010
Przedstawiciele Fundacji zaprezentowali plany działania Fundacji na następny rok. Głównym
wydarzeniem przyszłego roku ma być Forum Fundacji w Barcelonie (marzec 2010) oraz
publikacja Raportu o Trendach Międzykulturowych. Podczas spotkania zwrócono szczególna
uwagę na potrzeby większej transparentności działań podejmowanych bezpośrednio przez
Sekretariat, zwłaszcza w kontekście realizacji obszarów tematycznych – obecnie projekty i
organizacje je realizujące wybierane są bezpośrednio przez Sekretariat bez
przeprowadzenia jakichkolwiek procedur. Polski koordynator zwrócił uwagę na niezbędność
zastosowania innej formuły wyboru projektów (call for ideas/projects), które zagwarantują
przejrzystość realizowanych działań. Dyrektor Claret poparł tę propozycję, dodając
jednocześnie, Ŝe nie moŜe ona całkowicie ograniczyć moŜliwości realizacji przez Sekretariat
własnych projektów.
ALF Forum 2010
Pierwszy z projektów ma na celu zebranie kilkuset przedstawicieli instytucji i organizacji
działających w obszarze eurośródziemnomorskim w sferze dialogu międzykutlurowego. Ma
to być namiastka Zgromadzenia Ogólnego członków sieci krajowych Fundacji. Trzydniowe
spotkanie ma być połączeniem formuły seminarium, warsztatów i swego rodzaju targów,
podczas których uczestnicy będą mieli szanse na pokazanie i wypromowania swojej
działalności. Wśród ok. 220 osób, których pobyt zostanie pokryty przez Fundacje Polska
moŜe liczyć na reprezentacje 5-osobową – zdaniem polskiego Koordynatora waŜnym jest by
procedura selekcji uczestników była czytelna i wiązał się z wykorzystaniem doświadczenia i
wiedzy narodowych przedstawicieli (zaproponowano konsultacje narodowych koordynatorów
przy wyborze uczestników z poszczególnych państw). Wkładem polskiego koordynatora do
Forum będzie premiera ksiąŜki „W poszukiwaniu utraconej Rzeczpospolitej”, która jest
efektem działań podejmowanych przez MCK w ramach wspólnego projektu sieci.
Raport o Trendach Międzykulturowych
Raport o Trendach Międzykulturowych jest pierwszą publikacją Sekretariatu, która ma na
celu całościowe i krytyczne spojrzenie na problematykę międzykulturowości. Trzynaście
krajów zostało objęte badaniami Instytutu Gallupa, a międzynarodowi eksperci dokonali
jakościowej i ilościowej analizy zawartości. Polska ma znaleźć się w drugiej grupie krajów,
którym będzie poświęcony kolejny raport Fundacji.
Reprezentacja sieci narodowych podczas posiedzeń Rady Gubernatorów
W celu zapewnienia reprezentacji punktu widzenia koordynatorów krajowych oraz
nawiązania ściślejszej współpracy z organem decyzyjnym Fundacji im. A. Lindh zebrani
koordynatorzy zaproponowali (zgodnie ze wcześniejszą propozycją przewodniczącej Rady
Gubernatów, Veroniki Stabej) wyłonienie reprezentacji narodowych koordynatorów, którzy
uczestniczyć będą w posiedzeniach Rady Gubernatorów. W wyniku głosowania pierwszymi
reprezentantami będą koordynatorzy z Austrii, Danii oraz Maroka.
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