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Streszczenie  
 
Niniejszy Raport Strategiczny stanowi wypełnienie zobowiązania nałoŜonego na Polskę  

w art. 5 załącznika A Memorandum of Understanding (MoU) oraz art. 2.2 Regulacji  

w sprawie wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (zwanymi dalej 

Regulacjami). Przedstawia on przygotowania do korzystania przez Polskę środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a takŜe prezentuje działania  zaplanowane na 

kolejny okres sprawozdawczy: styczeń – grudzień 2012 r.  

 

Przygotowania do wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmowały zarówno 

programowanie wykorzystania środków, budowę systemu wdraŜania, jak i przygotowanie  

do działań promocyjno-informacyjnych. Do końca okresu sprawozdawczego tj do końca 

grudnia 2011 r., większość propozycji programów była na zaawansowanym etapie 

przygotowania, a takŜe - w przypadku niektórych działań - uzgodnień  z partnerami 

programów po stronie państw darczyńców. Zgodnie z treścią postanowień Regulacji, 

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) we współpracy z pozostałymi instytucjami przygotował 

projekty dokumentów programowych, takich jak m.in. Opis systemu zarządzania i kontroli dla 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014, czy Wytyczne  ws. wdraŜania Funduszu Współpracy 

Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Wytyczne ws. wdraŜania Pomocy Technicznej. 

Ponadto, powołany został Komitet Monitorujący dla Mechanizmów Finansowych 2009-2014, 

większość Komitetów Współpracy z udziałem partnerów, a takŜe wskazani zostali 

Operatorzy Programów, Instytucja Certyfikująca (IC) oraz Instytucja Audytu (IA). Istotnym 

elementem działań przygotowawczych było takŜe opracowanie przez KPK projektu Strategii 

komunikacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

 

Przejście do etapu programowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

stało się moŜliwe z momentem zaakceptowania przez Radę Ministrów  24 maja 2011 r.  

uzgodnionego ze stroną darczyńców tekstu Memorandum of Understanding oraz jego 

oficjalnego podpisania w dniu 10 czerwca 2011 r. w Gdańsku, przez Ministra Rozwoju 

Regionalnego ElŜbietę Bieńkowską oraz ambasadora Norwegii w Polsce, Enoka Nygaarda. 

Formalne zawarcie umowy oznaczało rozpoczęcie procesu przygotowywania przez stronę 
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polską propozycji programów w ramach alokacji opiewającej na kwotę 287,86 mln euro  

(w tym koszty zarządzania darczyńców i strony polskiej)1. 

 

W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowano zakończenie prac nad budową  

systemu zarządzania i kontroli finansowej i audytu, ostateczne przekazanie wszystkich 

propozycji projektów do oceny przez stronę darczyńców, a po jej zakończeniu rozpoczęcie 

etapu wdraŜania.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 28 lipca 2010 r. podpisano porozumienie pomiędzy państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: 
Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz Unią Europejską w sprawie uruchomienia nowej perspektywy 
Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Państwami - 
beneficjentami grantów z EOG będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, 
Grecja i Hiszpania, natomiast oddzielne fundusze norweskie trafią do dwunastki nowych państw członkowskich 
UE. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 578 mln euro  
(tj. łącznie z Mechanizmem Finansowym EOG oraz kwotą na koszty zarządzania)  
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Wstęp 

 
Zgodnie z art. 5 Memoradum of Understanding w sprawie wdraŜania Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniąc funkcję 

KPK dla wdraŜania Mechanizmów Finansowych w Polsce, przygotowało dokument pt. 

Raport Strategiczny z wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce za okres 

czerwiec  – grudzień 2011 r. (zwany dalej Raportem Strategicznym).  

 

Niniejszy Raport Strategiczny został sporządzony przez Krajowy Punk Kontaktowy  zgodnie 

z treścią art. 2.2 Regulacji, na potrzeby planowanego w 2012 r. corocznego spotkania 

przedstawicieli strony polskiej i państw-darczyńców Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

oraz Mechanizmu Finansowego EOG - Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtensteinu oraz 

Republiki Islandii. Przed przekazaniem dokumentu stronie darczyńców, będzie on jeszcze 

wymagał zaopiniowania przez Komitet Monitorujący dla obu Mechanizmów Finansowych.  

 

Z racji wstępnej fazy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, która w okresie 

sprawozdawczym objęły głównie kwestie programowania i budowania systemu zarządzania  

i kontroli, prezentowany układ pierwszej edycji Raportu Strategicznego obejmuje 

następujące zagadnienia: analiza kwestii horyzontalnych (np. ocena przewidywanych 

efektów wsparcia w skali kraju, tematy przekrojowe i stosunki dwustronne), kwestie związane 

z przygotowaniem systemu zarządzania i kontroli, informacja na temat stopnia 

zaawansowania prac nad przygotowaniem poszczególnych programów, przegląd działań 

informacyjno-promocyjnych, a takŜe plan działań przewidzianych w kolejnym okresie 

sprawozdawczym oraz podsumowanie i rekomendacje.   

 

ZwaŜywszy na treść postanowień art. 2.2 Regulacji, prezentowany Raport Strategiczny 

uwzględnia informacje dotyczące wyłącznie tego Mechanizmu Finansowego. KPK przedłoŜy 

oddzielny Raport Strategiczny dla Mechanizmu Finansowego EOG. 
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1. PRZEWIDYWANE EFEKTÓW W SKALI KRAJU 

 
1.1 Spójno ść społeczna i gospodarcza  

Polityka spójności jest wyrazem rozwoju społeczno-gospodarczego, którego efektem jest 

równomierna społecznie i przestrzennie poprawa warunków Ŝycia, wzrost kapitału ludzkiego 

(kwalifikacji i zdrowia) oraz wzrost społecznej partycypacji. Zapewnienie spójności 

społecznej warunkuje wzrost gospodarczy, w którym wszyscy obywatele uczestniczą  

i z którego wszyscy korzystają. 

Niemniej, dynamicznemu rozwojowi Polski towarzyszyć moŜe rozwarstwienie, które 

przebiegać moŜe w wielu wymiarach: dochodowym, generacyjnym, zdrowotnym oraz 

terytorialnym. Zatem, zapobieganie dalszemu pogłębianiu społecznego zróŜnicowania moŜe 

stać się barierą utrzymania dynamicznego rozwoju kraju w przyszłości. Dlatego działania 

słuŜące zapewnieniu spójności społecznej w ujęciu przestrzennym stanowią zasadniczy 

sposób na zwalczanie potencjalnych zagroŜeń. Instrumenty finansowe mają na celu 

wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych 

we wszystkich regionach.  

Środki finansowe w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-2014, mają równieŜ wspierać 

realizację przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszania róŜnic 

ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG. Osiągnięcie celu spójności społecznej  

i gospodarczej jest jednym z najwaŜniejszych zadań, jakie stoją przed Polską w obecnej 

perspektywie Mechanizmów Finansowych. Pracom programowym, które w okresie 

sprawozdawczym koordynował KPK, towarzyszyło zatem dąŜenie, aby przedsięwzięcia 

odpowiadały priorytetom polityki społeczno-gospodarczej kraju oraz celom poszczególnych 

polityk Unii Europejskiej. W efekcie, wykorzystanie środków będzie pełnić - wzorem 

poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych - funkcję wspierającą w stosunku do działań 

podejmowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.  

W działaniach na rzecz spójności społecznej i gospodarczej, które przewidziano  

w Mechanizmach Finansowych, potrzeba zapewnienia komplementarności  

z interwencją funduszy strukturalnych rodzi konieczność celowościowego podejścia  

zarówno do inwestycji twardych jak i projektów miękkich, co oznacza potrzebę koncentracji 

celów określanych w konkretnych obszarach. Podejście to jest istotne  

w kontekście osiągania zamierzonych efektów wsparcia z obecnej perspektywy 

Mechanizmów Finansowych.  

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomoc finansowa słuŜąca 

osiąganiu celu spójności społecznej i gospodarczej będzie przeznaczona na precyzyjnie 

określone działania, a w szczególności na realizację przedsięwzięć o charakterze 
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inwestycyjnym, nakierowanych na rozwój infrastruktury, a takŜe działań o charakterze 

miękkim, polegających na budowaniu potencjału instytucjonalnego, rozwoju społecznym i 

współpracy badawczej. Do pierwszej kategorii działań przewidzianych do realizacji naleŜy 

zaliczyć przede wszystkim budowę infrastruktury słuŜącej wychwytywaniu i składowaniu CO2. 

Wśród działań miękkich naleŜy wyróŜnić z kolei takie przedsięwzięcia jak: ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze 

względu na płeć, inicjatywy na rzecz godnej pracy i rozwijanie dialogu trójstronnego, 

budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości, 

czy wreszcie norwesko-polska współpraca badawcza.  

 Wykaz poszczególnych obszarów programowych z przypisaniem poszczególnych alokacji 

przestawia tabela poniŜej.  

Obszar programowy Środki Norweskiego 
Mechanizmu 
Finansowego 

Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 137 000 000 EUR 

Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego  3 112 000 EUR 

Dwustronna współpraca badawcza 36 830 000 EUR 

Dwustronny program stypendialny 5 000 000 EUR 

Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia  60 000 000 EUR 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 3 000 000 EUR 

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością 
transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi 
oraz migracjom grup przestępczych 

10 000 000 EUR 

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości 

14 000 000 EUR 

Wsparcie SłuŜby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000 EUR 

Pozostałe alokacje  

Fundusz Pomocy Technicznej dla Państwa - Beneficjenta (Art. 1.9) 4 362 000 EUR 

Fundusz współpracy dwustronnej na poziomie krajowym (Art. 3.5.1) 1 556 000 EUR 

Alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej 287 860 000 EUR 

 

W uzupełnieniu do wspominanych wyŜej działań, które strona polska uznaje za istotny 

czynnik niwelowania róŜnic ekonomicznych i społecznych, programy w nowej perspektywie 

Mechanizmów Finansowych zostaną dodatkowo oparte na tzw. zagadnieniach 

horyzontalnych. Są nimi: po pierwsze - zrównowaŜony rozwój, będący integralną koncepcją 

podnoszenia standardów Ŝycia w wymiarze środowiskowym, ekonomicznym  i społecznym, 

po drugie - dobre zarządzanie ukierunkowane na uczestnictwo i integrację podmiotów, 

działających w poczuciu odpowiedzialności i zgodnie z zasadami skuteczności, 

przejrzystości oraz z poszanowaniem przepisów prawa, po trzecie -  równość szans kobiet  

i męŜczyzn rozumiana jako poszukiwanie równości płci na kaŜdym etapie wdraŜania 

programów oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. 
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1.2 Relacje dwustronne 

Wzmacnianie długookresowej współpracy dwustronnej pozostaje jednym z tematów 

horyzontalnych w ramach obecnej edycji Mechanizmów Finansowych. Jeszcze w trakcie 

dyskusji na temat moŜliwych obszarów współpracy partnerskiej, które poprzedziły podpisanie 

Memorandum of Understanding,  strona norweska wskazała na wymóg istnienia partnerstw 

na poziomie programów. Propozycja ta oznaczała zatem zmianę w stosunku do poprzedniej 

edycji Mechanizmów Finansowych, w której partnerstwa były realizowane głównie na 

poziomie projektów. W rozmowach z darczyńcą strona polska argumentowała, Ŝe 

partnerstwa powinny mieć charakter dobrowolny i faktyczną  wartość dodaną dla 

realizowanych przedsięwzięć oraz beneficjentów polskich, do których kierowane jest 

wsparcie. W wyniku rundy spotkań z darczyńcą i po konsultacjach międzyresortowych  

w marcu i kwietniu 2011 r. uzgodniono zakres poszczególnych partnerstw na poziomie 

programów, a ich  wykaz zawarto w Aneksie B do Memorandum of Understading .  

PoniŜsza tabela przedstawia listę wybranych programów w poszczególnych obszarach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego wraz z przypisaniem partnerów z państwa 

darczyńcy.   

Obszar programowy Program Partner programu  
z państwa Darczy ńcy   

 
Technologie wychwytywania  
i składowania CO2 (CCS) 

Wsparcie rozwoju  
i szerokiego stosowania technologii 
CCS w Polsce 

Gassnowa SF 

Dwustronna współpraca 
badawcza 

Norwesko - Polska Współpraca 
Badawcza  

Norweska Rada Nauki  

Dwustronny program 
stypendialny2 

Norwesko - Polski Program 
Stypendialny  

Norweskie Centrum Współpracy 
Międzynarodowej w Szkolnictwie 

WyŜszym (SIU) 
 
Inicjatywy na rzecz ochrony 
zdrowia  

II. Ograniczanie społecznych 
nierówności  
w  zdrowiu  

 
Norweski Dyrektoriat do 

Spraw Zdrowia  

Budowanie potencjału 
instytucjonalnego 
 i współpraca w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości 

Budowanie potencjału 
instytucjonalnego i współpraca w 
obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 
Poprawa skuteczności wymiaru 
sprawiedliwości 

Norweska Krajowa Administracja 
Sądów   

Wsparcie SłuŜby Więziennej,  
w tym sankcji pozawięziennych 

Wsparcie SłuŜby Więziennej,  
w tym sankcji pozawięziennych 

Norweskie SłuŜby Więzienne 

 

 

                                                
2 Dwustronny program stypendialny ustanowiony w ramach NMF (obszar programowy nr 24)  
oraz Fundusz Stypendialny ustanowiony w ramach MF EOG (obszar programowy nr 19) są wdraŜane  
w Polsce łącznie jako jeden program operacyjny pod wspólną nazwą Fundusz Stypendialny  
i Szkoleniowy. 
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Istotnym elementem budowania relacji dwustronnych z państwami – darczyńcami w ramach 

obecnej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie Fundusz Współpracy 

Dwustronnej. Na poziomie krajowym Fundusz ten wspiera działania mające na celu 

wzmacnianie współpracy dwustronnej pomiędzy państwem darczyńcy oraz stroną polską w 

zakresie obszarów programowych wskazanych w załączniku nr 1 do Regulacji.  

W 2011 roku, po podpisaniu Memorandum of Understanding, rozpoczęto działania 

zmierzające do uruchomienia Funduszu. W związku z tym przedłoŜono do Biura 

Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli projekt budŜetu na cały okres trwania 

Funduszu, w tym na lata 2011 i 2012. W dniu 3 listopada br. pomiędzy stroną polską  

a stroną darczyńców zawarta została Umowa ws. finansowania Pomocy Technicznej  

oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. W związku z faktem,  

iŜ wydatki w ramach Funduszu są kwalifikowalne od 11 czerwca 2011 roku (wejście  

w Ŝycie Memorandum of Understanding dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego), 

beneficjenci Funduszu tj. KPK oraz Operatorzy Programów rozpoczęli realizację działań. 

Celem spotkań było przede wszystkim omówienie kwestii związanych z opracowaniem 

kształtu propozycji programów, ustalenie zakresu współpracy Operatorów Programów  

z partnerami, jak równieŜ przedstawienie instytucji zaangaŜowanych w przygotowanie 

poszczególnych propozycji programów.  

 

2. PRZYGOTOWANIE ZARZĄDZANIA I WDRAśANIA  

Przygotowania do wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmowały zarówno 

programowanie wykorzystania środków w tym uzgodnienie dokumentów programowych, 

przygotowanie poszczególnych propozycji programów, przygotowanie systemu zarządzania  

i kontroli, jak równieŜ opracowanie działań promocyjno-informacyjnych. 

 

2.1. Programowanie Wykorzystania Środków 

2.1.1 Przygotowanie dokumentów programowych 

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego prace programowe w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009–2014 dotyczyły przede wszystkim ostatecznego 

uzgodnienia treści dokumentów programowych tj. postanowień Regulacji oraz Memorandum 

of Understanding. Rozmowy na temat dystrybucji funduszy pomiędzy obszarami 

priorytetowymi zakończyły się ostatecznie w kwietniu 2011 r. Łączna alokacja przewidziana 

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniosła 287,86 mln euro i znalazła 

odzwierciedlenie w postanowieniach Załącznika B Memorandum of Understanding, w części 

poświęconej finansowym aspektom wdraŜania.  
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Tekst Memorandum of Understadnig w sprawie wdraŜania Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 24 maja 

2011 r. Memorandum zostało następnie oficjalnie podpisane w dniu 10 czerwca 2011 r.,  

w Gdańsku, przez Ministra Rozwoju Regionalnego ElŜbietę Bieńkowską oraz Ambasadora 

Norwegii Enoka Nygaarda.   

 
2.1.2 Przygotowanie propozycji programów   

Od chwili podpisania Memorandum of Undwerstanding, KPK realizował zadania koordynacji 

przygotowania i oceny 8 programów dot. obszarów tematycznych przewidzianych do 

wsparcia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W przypadku 

większości propozycji programów ustalenia dotyczące ich strony formalnej oraz zakresu 

merytorycznego dokonywane były na roboczo między Operatorami Programów, KPK  

i partnerami z państwa darczyńcy do końca okresu sprawozdawczego. Z uwagi na fakt, Ŝe 

elektroniczny system dokumentowania, raportowania i informacji (Documentation, reporting 

and Information system – DoRIS), który umoŜliwi m.in. składanie elektronicznych wniosków, 

nie był jeszcze dostępny w okresie sprawozdawczym, Operatorzy korzystali  

z tymczasowego wzoru propozycji programu, odpowiadającemu wzorowi zawartemu  

w Podręczniku Operatora Programu (Załącznik nr 9  do Regulacji) oraz załącznika 

statystycznego, pozwalającego na wprowadzenie danych kontaktowych, finansowych  

i wskaźników. Ponadto, w celu usprawnienia procesu przygotowania propozycji programów, 

KPK odbył w drugiej połowie 2011 r., serię spotkań i szkoleń z Operatorami Programów, 

zarówno grupowych jak i indywidualnych, w ramach których zostali oni zaznajomieni z takimi 

istotnymi kwestiami jak: szczegółowe zasady wdraŜania programów w ramach nowej 

perspektywy Mechanizmów Finansowych, zakres wymagań i obowiązków Operatora 

Programu, zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego, istota i zasady korzystania  

z Funduszy Współpracy Dwustronnej, zakres współpracy partnerskiej oraz powoływanie 

Komitetów Współpracy. W spotkaniu zorganizowanym dla Operatorów w sierpniu 2011 r. 

wzięli udział równieŜ przedstawiciele Biura Mechanizmów Finansowych z Brukseli. Ponadto, 

Biuro Mechanizmów Finansowych zorganizowało warsztaty dla Krajowych Punktów 

Kontaktowych we wrześniu i grudniu 2011r.  

 

Stopień zaawansowania prac nad poszczególnymi propozycjami programów w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 do końca okresu sprawozdawczego 

przedstawiał się w sposób zróŜnicowany w odniesieniu do poszczególnych programów.  

W związku z tym, w procesie programowania naleŜy wyróŜnić następujące kategorie 

programów:   
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a) program w fazie wdra Ŝania:  

 

Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu tr ójstronnego 

Funduszem na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego zarządza norweska organizacja 

Innovation Norway, w związku z czym rola KPK jest tutaj ograniczona. Strona polska 

włączyła się w kształtowanie programu poprzez zgłaszanie komentarzy oraz sugestii do 

dokumentów programowych oraz przeprowadzenie procesu konsultacji z interesariuszami 

działającymi w obszarze, którego dotyczy Fundusz. W ramach konsultacji 27 września  

2011 r. zorganizowane zostało spotkanie z udziałem Operatora Programu, po którym uwagi 

podnoszone przez uczestników zostały zebrane i przekazane Operatorowi. Uruchamiając 

nabór, Operator nie odpowiedział jednak na uwagi zgłoszone wcześniej do programu przez 

stronę polską.  

Program został zaakceptowany przez darczyńców i w okresie sprawozdawczym rozpoczęto 

jego wdraŜanie. W październiku 2011 r. Operator Programu (Innovation Norway) 

poinformował o uruchomieniu funduszu, w ramach którego nabór potrwa do 22 kwietnia 2012 

r. (wnioski będzie moŜna składać od 2012 r.). W 2011 r. Operator Programu nie 

przeprowadził kampanii promocyjnej i informacyjnej o Funduszu oraz o trwającym konkursie, 

polegając jedynie na stronie internetowej, stworzonej na potrzeby tego przedsięwzięcia oraz 

stronie internetowej KPK. Z pewnością wpłynęło to na niewielkie zainteresowanie 

Funduszem. W związku z tym KPK podjął kroki zmierzające do poinformowania jak 

największej ilości potencjalnych beneficjentów o trwającym naborze oraz prowadził rozmowy 

z Operatorem oraz przedstawicielami darczyńców w celu zorganizowania w Polsce 

seminarium informacyjnego na temat programu. W wyniku tego działania Innovation Norway 

zaplanowało spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się  

w Polsce w marcu 2012 r.  

 

b) programy w przygotowaniu:   

 
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do tr endów demograficzno-

epidemiologicznych  

Zasadnicze prace przygotowawcze dotyczące propozycji programu trwały do końca okresu 

sprawozdawczego. W drodze wymiany listów prowadzonej w listopadzie i grudniu 2011 r. 

pomiędzy KPK i KMF uzgodniono podział alokacji pomiędzy przedmiotowy program oraz 

program finansowany w całości ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

(Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu). Uzgodniono, Ŝe na program pt. Poprawa 

i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 

przeznaczone zostaną 52 mln euro (ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz ze 
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środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego) z zastrzeŜeniem, Ŝe środki wynikające  

z niezrealizowania zobowiązań programu pt. Ograniczanie społecznych nierówności  

w zdrowiu, zostaną przekazane na program pt. Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony 

zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych..  

 

Ograniczanie społecznych nierówno ści w zdrowiu    

Problemem, jaki odnotowano w okresie sprawozdawczym, było właściwe przygotowanie 

spójnej koncepcji programu oraz części predefiniowanej, w tym określenie podziału ról w 

programie. W celu ustalenia kształtu programu w 2011 r. odbyły się spotkania strony polskiej 

i norweskiej, zorganizowane w Warszawie i Oslo oraz prowadzona była wymiana 

korespondencji mająca na celu wypracowanie kształtu programu.  

Podczas spotkania 28 lutego 2011 r. Operator Programu zaprezentował załoŜenia programu, 

przedstawiono ekspertów po obu stronach, którzy mieliby być zaangaŜowani w jego 

realizację. Ustalono, Ŝe konieczne są dalsze prace mające na celu uzgodnienie kształtu 

programu. W maju 2011 r. Operator przekazał partnerowi norweskiemu szczegółową 

koncepcję programu. W trakcie spotkania zorganizowanego w Warszawie 4-5 lipca 2011 r. 

omówione zostały poszczególne komponenty programu oraz ustalono, Ŝe strona norweska 

przekaŜe Operatorowi programu uwagi do treści programu. W dniu 25 lipca 2011 r. strona 

polska otrzymała ogólne spostrzeŜenia dotyczące programu od jednego eksperta 

norweskiego.  

Na początku września 2011 r. ustalony został ostateczny skład Komitetu Współpracy, do 

którego wyznaczono przedstawicieli strony norweskiej i polskiej.   

21 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Współpracy, którego tematem była 

koncepcja programu przekazana uprzednio stronie norweskiej. Partner norweski przekazał 

kilka ogólnych uwag podczas spotkania. Jednocześnie ustalono, Ŝe bardziej szczegółowe 

komentarze zostaną przesłane do końca listopada 2011r.  

Uwagi strony norweskiej wpłynęły 13 grudnia 2011 r. W dniach 15-16 grudnia 2011 r. odbyło 

się spotkanie robocze dotyczące programu. Podczas spotkania ustalono, Ŝe program 

zostanie zmodyfikowany w zakresie np. wskaźników oraz zaprezentowano bardziej 

szczegółowo część predefiniowaną. Kolejne spotkanie dotyczące kształtu programu 

zaplanowano  w styczniu 2012 r., w Oslo.  

Do końca okresu sprawozdawczego nie udało się wypracować ostatecznego kształtu 

programu, w tym nie ustalono szczegółów zaangaŜowania przedstawicieli norweskich.  

 

W wyniku ustaleń dotyczących podziału środków pomiędzy oba programy realizowane  

w obszarze Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, na program pt. Ograniczanie społecznych 

nierówności z zdrowiu przeznaczono 18 mln. euro,  z zastrzeŜeniem, Ŝe środki wynikające  
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z niezrealizowania zobowiązań tego programu zostaną przeznaczone na drugie 

przedsięwzięcie z omawianego obszaru tematycznego.   

 

Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS)  

Zasadnicze prace na propozycją programu trwały od września 2011 r. do końca okresu 

sprawozdawczego. W okresie sierpień – grudzień 2011 r. Operator utrzymywał roboczy 

kontakt z partnerem ws. elementów programu. Wstępna wersja propozycji programu została 

przekazana przez Operatora pod koniec października 2011 r., jednak dopiero na początku 

grudnia 2011 r. partner przedstawił swoje uwagi w tym zakresie. W dniu 13 grudnia 2011 r. 

odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Współpracy, podczas którego szczegółowo 

omówiono uwagi partnera i KPK. Przekazanie ostatecznej propozycji programu przez 

Operatora Programu nastąpi na początku 2012 r.  

 

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przest ępczością transgraniczn ą 

i zorganizowan ą w tym przeciwdziałanie handlowi lud źmi oraz migracjom grup 

przest ępczych   

Propozycja programu była w przygotowaniu, od września 2011 r. do końca okresu 

sprawozdawczego. W tym czasie miały miejsce spotkania robocze pomiędzy KPK  

a operatorem ws. przygotowania programu, z których najwaŜniejsze zorganizowane przez 

KPK dotyczyło omówienia uwag KPK do kompletnej propozycji programu miało miejsce 21 

grudnia 2011 r. Memorandum of Understanding przewiduje moŜliwość przygotowania 

projektu w partnerstwie z Radą Europy. W związku z tym spotkanie w tej sprawie z Radą 

Europy i Operatorem Programu zaplanowano na styczeń 2012 r. Przekazanie ostatecznej 

propozycji programu przez Operatora Programu nastąpi najpóźniej na początku lutego  

2012 r. 

 

Dwustronna współpraca badawcza  

Propozycja programu była w przygotowaniu do końca okresu sprawozdawczego we 

współpracy z partnerem - Norweską Radą Nauki (NRN). 29 czerwca 2011 r. KPK 

zorganizował spotkanie Operatorem programu oraz partnerem programu, podczas którego 

omawiane były kwestie związane z dziedzinami naukowymi wpieranymi przez  

program oraz współpracą partnerską na poziomie programu. Operator zobowiązał się do 

przekazania ostatecznej wersji programu wraz z tłumaczeniem na język angielski  

w styczniu 2012 r. Na styczeń 2012 r. przewidziano równieŜ pierwsze posiedzenie Komitetu 

Współpracy.  

 

Fundusz Stypendialny  i Szkoleniowy.   



 15 

W okresie sprawozdawczym Operator Programu przygotował Program Operacyjny wraz  

z załoŜeniami do współpracy partnerskiej. Operator powołał Komitet Współpracy na 

spotkaniu uzgodnieniowym z udziałem partnerów (norweskie Centrum Współpracy 

Międzynarodowej w Szkolnictwie – SIU i Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego - 

AIBA), które odbyło się w dniu 18 listopada 2011 r. Po konsultacjach z partnerami, jakie 

przeprowadzono pod koniec okresu sprawozdawczego i po ocenie KPK, propozycja 

programu zostanie przekazana stronie darczyńców w styczniu 2012 r.  

 

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca  w obszarze wymiaru 

sprawiedliwo ści  

W 2011 r. zorganizowano kilka spotkań dotyczących obszaru wymiaru sprawiedliwości, do 

udziału w których byli zaproszeni przedstawiciele darczyńców, Operatora i partnera 

programu. Pierwsze spotkanie pomiędzy Operatorem a partnerem, początkujące ich 

konkretną współpracę, zostało zorganizowane przez KPK w czerwcu 2011 r. i słuŜyło 

zaprezentowaniu przez Operatora Programu proponowanych projektów predefiniowanych i 

koncepcji wdraŜania programu. Prace merytoryczne nad propozycją programu, przy stałym 

kontakcie z KPK, trwały od września do końca okresu sprawozdawczego (w tym pod koniec 

października 2011 r. KPK wzięło udział w dwudniowym spotkaniu uzgodnieniowym pomiędzy 

oboma partnerami). Operator Programu na bieŜąco konsultował propozycję programu takŜe 

z partnerem - Norweską Krajową Administracją Sądów. Dalsza dyskusja z partnerem będzie 

kontynuowana na forum Komitetu Współpracy, którego pierwsze posiedzenie przewidziano 

na styczeń 2012 r. Niemniej, ostateczna wersja programu, po uzgodnieniu z parterem, ma 

być przedłoŜona przez Operatora Programu pod koniec stycznia lub na początku lutego 

2012 r.  

   

Wsparcie Słu Ŝby Wi ęziennej  

Pierwsze spotkanie na temat koncepcji i harmonogramu wdraŜania programu pomiędzy 

Operatorem a partnerem zostało zorganizowane przez MRR w lipcu 2011 r. W okresie 

wakacyjnym SłuŜba Więzienna na roboczo przekazywała do KPK elementy 

opracowywanego programu. Prace nad pełną propozycją programu, takŜe w drodze 

kontaktów roboczych i spotkań z KPK, trwały od września 2011 r. do końca okresu 

sprawozdawczego. Operator na bieŜąco konsultował propozycję programu z partnerem - 

Norweskimi SłuŜbami Więziennymi. W dniu 9 listopada 2011 odbyło się pierwsze 

posiedzenie Komitetu Współpracy, podczas którego omawiano z Partnerem pierwsze uwagi 

do propozycji programu. W pracach programowych odnotowano potencjalny dla dalszej 

realizacji problem, związany ze zmianą personelu po stronie partnera. Efektem tej zmiany 

było m.in. kwestionowanie określonych juŜ projektów predefiniowanych, proponowanie 
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nowych działań, a takŜe zmiana członków Komitetu Współpracy, zgłoszonych na jego 

pierwszym posiedzeniu w dniu 9 listopada 2011 r. Pod koniec grudnia 2011 r., Operator 

przekazał do partnera finalną wersję propozycji programu z załącznikami. Na początek 

stycznia 2012 r. zaplanowano posiedzenie Komitetu Współpracy, celem którego będzie 

omówienie propozycji programu. PrzedłoŜenie jej ostatecznej wersji jest przewidziane na 

koniec stycznia 2012 r. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płe ć  

Do końca okresu sprawozdawczego program został przygotowany i przetłumaczony na język 

angielski, jednak po spotkaniu z Radą Europy w styczniu 2012 r. zostanie ponownie 

przeanalizowany pod kątem szczegółowych kwestii wdraŜania. Po otrzymaniu niezbędnych 

informacji z Rady Europy, propozycja programu powinna zostać przedłoŜona przez 

Operatora Programu najpóźniej na początku lutego 2012 r.  

 

2.2 Przygotowanie systemu zarz ądzania i kontroli 
 
Zgodnie z treścią artykułu 4.1 Regulacji, państwo – beneficjent odpowiada za zarządzanie  

i kontrolę programów. Rolę wiodącą w tym systemie odgrywa KPK, który w imieniu ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego pełni funkcję koordynującą, polegającą na 

wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wszystkich programów w zakresie organizacji  

i prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania, wdraŜania, monitorowania i oceny 

realizacji Mechanizmów Finansowych, a zatem działań adresowanych najczęściej do 

Operatorów Programów i innych zaangaŜowanych instytucji. Ponosi on ogólną 

odpowiedzialność za skuteczne i efektywne wdraŜanie Mechanizmów Finansowych   

w Polsce oraz za osiąganie ich celów. Odpowiada takŜe za przestrzeganie i stosowanie 

odpowiednich zasad i procedur dotyczących zarządzania pomocą oraz zapewnienie ich 

stosowania przez Operatorów Programów.  

W związku ze swoją szczególną rolą w systemie zarządzania i kontroli, KPK podjął  

w okresie sprawozdawczym działania w celu przygotowania dokumentów opisujących dwa 

oddzielne systemy, po pierwsze – system zarządzania i kontroli dla instytucji krajowych 

zaangaŜowanych we wdraŜanie Mechanizmów Finansowych na lata 2009-2014, (tj. KPK, 

Instytucja Certyfikująca (IC),Instytucja Audytu (IA)), a po drugie - systemy zarządzania i 

kontroli dla Operatorów Programów. W przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

ostateczne wersje dokumentów opisujących kaŜdy ze wspominanych systemów, zostaną 

przedłoŜone Norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (NMSZ). 
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Jeśli chodzi o pierwszy z systemów, został on przygotowany zgodnie z ogólnymi załoŜeniami 

systemu zarządzania i kontroli wskazanymi w Regulacjach oraz zaprezentowany w projekcie 

dokumentu Opis systemu zarządzania i kontroli dla Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014. Projekt dokumentu został opracowany w grudniu 2011 r. przez KPK wspólnie  

z odpowiednimi komórkami MRR oraz Ministerstwa Finansów. Uwzględniono m.in. takie 

elementy jak:  

a) szczegółowa struktura systemu, w tym powiązania organizacyjne miedzy instytucjami 

uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli i określenie zakresu i kompetencji; 

b) procedury dotyczące prawidłowego i terminowego dokonywania wydatków oraz 

systemu sprawozdawczości finansowej; 

c) procedury sprawozdawczości i monitorowania nieprawidłowości; 

d) procedury dotyczące działań audytowych na poziomie projektów i programów, jak 

równieŜ audytu sposobu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli.     

Oddzielne systemy zarządzania i kontroli przygotowywane są równieŜ przez Operatorów 

Programu. Obowiązek przygotowania tych systemów wynika z art. 48 ust. 2 Regulacji. 

Zgodnie treścią tego artykułu, Operatorzy Programów za pośrednictwem KPK przedkładają 

do NMSZ szczegółowe opisy systemu i zarządzania w okresie 6 miesięcy od daty 

przekazania pierwszego raportu okresowego dla programu. W związku z powyŜszym,  

w okresie sprawozdawczym, KPK udzielał równieŜ wsparcia wybranym instytucjom  

w przygotowaniu dokumentu Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Operatora Programu. 

Na początku lipca 2011 r., KPK przekazał Operatorom Programów przykładowy, częściowo 

wypełniony szablon tego systemu wzorowany na dokumencie obowiązującym w przypadku 

funduszy unijnych. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności obu systemów i wytycznych do 

dalszych prac programowych, KPK przekaŜe Operatorom Programu ostatecznie uzgodniony 

z IC i IA zatwierdzony tekst Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014.  

W okresie sprawozdawczym strona polska podjęła działania zmierzające do stworzenia 

struktury instytucjonalnej systemu wdraŜania Mechanizmów Finansowych. Wykaz 

najwaŜniejszych podmiotów instytucjonalnych powołanych do pełnienia funkcji przypisanych 

przez odpowiednie artykuły Regulacji zostanie zaprezentowany we wspomnianym opisie 

systemu zarządzania i kontroli przygotowywanym przez KPK.  
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2.3 Przygotowanie działa ń informacyjnych i promocji 
 
W celu realizacji postanowienia zawartego w pkt. 2.3 Aneksu 4 Wymogi dotyczące informacji  

i Promocji do Regulacji w sprawie wdraŜania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-

2014, KPK przygotował dokument pt. Strategia komunikacji w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014. Za główne cele strategiczne uznano m.in.:  

- kontynuację udanej kampanii informacyjnej i promocyjnej realizowanej w poprzedniej 

edycji Mechanizmów Finansowych w Polsce; 

- zapewnienie łatwego dostępu do wszystkich istotnych informacji dla zainteresowanych 

stron, w szczególności do informacji na temat moŜliwości ubiegania się o dotacje  

w ramach Mechanizmów Finansowych i wsparcie dla przygotowania wniosków, 

- opracowanie skoordynowanego i proaktywnego podejścia do informacji i promocji 

skierowanej do podmiotów instytucjonalnych, 

- informowanie opinii publicznej o Mechanizmach Finansowych, osiągniętych w procesie 

wdraŜania rezultatach oraz sposobów, w jaki wspierają one stosunki dwustronne między 

Polską a państwami Darczyńców.  

W zasadniczej części dokumentu Krajowy Punkt Kontaktowy zwrócił uwagę na takie kwestie 

jak: ogólne zasady, załoŜenia i cele działań promocyjnych, analiza środowiska medialnego 

szans z nim związanych, identyfikacja grup odbiorców, przykłady narzędzi i działań 

promocyjnych i informacyjnych, określenie ram czasowych i budŜetu. Zgodnie z terminem 

zawartym w Regulacjach Strategia komunikacji została przekazana do BMF w dniu 14 

października 2011 r.  

BMF opracowało i przekazało wytyczne ws. przygotowania strategii komunikacji dla 

Krajowych Punktów Kontaktowych oraz planów komunikacji dla operatorów programów  

w połowie listopada 2011 r.  W ślad za tym dokumentem BMF zwróciło się z prośbą do KPK 

ws. dostosowania Strategii do ww. wytycznych. 

W piśmie z 12 grudnia 2011, BMF wskazało na potrzebę uwzględnienia nowego celu działań 

promocyjnych w ramach Mechanizmów Finansowych, dotyczącego znaczenia i korzyści 

wynikających ze współpracy dwustronnej z Darczyńcami. We wspomnianej  korespondencji 

zawarto takŜe sugestię modyfikacji dokumentu polegającej na uszczegółowieniu niektórych 

kwestii takich jak: perspektywy dla działań promujących partnerstwa, opis i priorytetyzacja 

działań promocyjnych w poszczególnych obszarach, opis sposobu wykorzystania internetu, 

koordynacja i współpraca z głównymi partnerami instytucjonalnymi m.in. ambasadą 

i Operatorami Programów. W oparciu o powyŜsze uwagi i zalecenia, KPK zmodyfikował 

pierwotną wersję Strategii Komunikacji do końca okresu sprawozdawczego i przekazał ją do 

BMF w pierwszej połowie stycznia 2012 r.   
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W połowie listopada 2011 r., KPK przekazał Operatorom Programu informację  

o przygotowaniu przez BMF roboczej wersji pierwszej części Podręcznika komunikacji oraz 

identyfikacji wizualnej (Communication and Design Manual), a takŜe wytycznych dla 

Operatorów Programów dotyczących sposobu przygotowania Planu komunikacji (Developing  

a communication plan for programmes under  the EEA Grants/Norway Grants 2009-2014 - 

Guidance for the Programme Operators).   

 
Podręcznik ma docelowo stać się narzędziem pomocnym w zakresie informacji i promocji  

dla wszystkich instytucji po stronie państw beneficjentów – np. Punktów Kontaktowych, 

Operatorów Programów, a takŜe pozostałych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie 

Mechanizmów Finansowych, a nie posiadających doświadczenia w tym zakresie. W połowie 

listopada 2012 r., BMF udostępnił pierwszą część tego podręcznika (w wersji roboczej). 

Celem przekazania wstępnej, pierwszej części ww. podręcznika była przede wszystkim 

praktyczna pomoc Operatorom w przygotowywaniu Planów komunikacji, w szczególności  

w przełoŜeniu zapisów Aneksu 4 do Regulacji na konkretne strategie, plany i działania. 

Druga część podręcznika ma z kolei zawierać wskazówki, jak prawidłowo stosować logotypy, 

oraz prezentować wzory broszur, ulotek, plakatów itd. do pobrania z internetu. 

 

3. PLAN PRAC W OKRESIE STYCZE Ń – GRUDZIEŃ 2012 R.   

3.1  Rozpocz ęcie fazy wdra Ŝania 

Z początkiem nowego okresu sprawozdawczego KPK będzie kontynuował działania mające 

na celu zakończenie fazy przygotowań poszczególnych propozycji programów i ich 

przekazanie do oceny przez darczyńców. Biorąc pod uwagę termin wynikający z Regulacji, 

oraz zwaŜywszy na kilkumiesięczny okres przewidziany na dokonanie oceny przez BMF  

i NMSZ, a takŜe przegląd dokumentów przez Komisję Europejską, KPK przewiduje, Ŝe 

wszystkie ostatecznie uzgodnione wersje propozycji programów (oprócz Programu 

wpierającego społeczeństwo obywatelskie, dla którego nie został jeszcze wybrany Operator) 

zostaną przekazane stronie darczyńców w pierwszej połowie lutego 2012 r. Sprawne 

przeprowadzenie oceny przekazanych programów przez stronę darczyńców pozwoli na 

szybkie rozpoczęcie fazy wdraŜania, a tym samym realizację załoŜonych przez Operatorów 

Programów harmonogramów działań. Strona polska stoi na stanowisku, Ŝe dla sprawnego 

przebiegu etapu oceny istotne jest włączenie KPK w proces konsultacji i uwag strony 

darczyńcy kierowanych do Operatorów Programów. 
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3.2  Ustanowienie systemu zarz ądzania i kontroli  

W kolejnym okresie sprawozdawczym, KPK będzie prowadził prace zmierzające  

do ustanowienia procedur zarządzania i kontroli dla KPK, IC oraz IA. W tym celu,  

w pierwszym kwartale 2012 r. przewiduje się ostateczne uzgodnienie treści dokumentu Opis 

systemu zarządzania i kontroli dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Podobnie jak  

w przypadku propozycji programów, przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli 

oraz jego przekazanie do NMSZ nastąpi w pierwszym kwartale 2012 r. (art. 4.8, ust. 1 

Regulacji). w kolejnym okresie sprawozdawczym KPK podejmie równieŜ działania w celu 

zapewnienia zgodności wspomnianego systemu z poszczególnymi opisami systemów 

zarządzania i kontroli Operatorów Programów i ich przekazania stronie darczyńców  

w terminie określonym w Regulacjach, tj. w ciągu 6 miesięcy  od dnia złoŜenia pierwszego 

finansowego raportu okresowego dla danego programu  (art. 4.8. ust. 2).  

 

Pierwsze posiedzenie KM dla nowej edycji Mechanizmów Finansowych 2009-2014 odbędzie 

się w dniu 27 marca 2012 r. Jednym z punktów porządku prac Komitetu będzie ocena 

niniejszego Raportu Strategicznego. 

 

3.3  Informacja i promocja  

W ślad za uwagami BMF, przekazanymi stronie polskiej w grudniu 2011r., KPK  przekaŜe  

w połowie stycznia 2012 r. zmodyfikowaną wersję dokumentu pt. Strategia komunikacji  

w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Działania promocyjno-informacyjne będą prowadzone przez KPK oraz Operatorów 

Programów zgodnie z przyjętymi załoŜeniami.  

Ponadto, w kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną podjęte działania promocyjne  

w odniesieniu do dwóch waŜnych wydarzeń związanych z wdraŜaniem Mechanizmów 

Finansowych w Polsce:  

- wizyta Pani Minister ElŜbiety Bieńkowskiej w Oslo w dniach 16-17 kwietnia br. –  

w ramach wizyty planowane jest spotkanie z Norweskim Ministrem Spraw Zagranicznych 

oraz udział w konferencji poświęconej prezentacji rezultatów projektów zrealizowanych  

z poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych oraz podpisanie i otwarcie programu 

Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania 

spójności społecznej. 

- wizyta Króla Norwegii w Polsce w dniach 9-11 maja br. – w ramach wizyty planuje  

się szereg działań towarzyszących o charakterze informacyjno-promocyjnym, organizacji 
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konferencji otwierającej kolejne zaakceptowane programy w ramach Mechanizmów 

Finansowych.  

    3.4    Współpraca dwustronna  
W związku z obowiązkiem nałoŜonym na stronę polską w Umowie w sprawie finansowania 

Pomocy Technicznej i Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym na 

początku przyszłego okresu sprawozdawczego strona polska przedłoŜy stronie darczyńców 

Plan Działania (Work Plan) oraz System wdraŜania (Implementaion System) dla Funduszu 

Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. Przedmiotowe dokumenty będą podlegały 

ocenie darczyńców, włączając w to spotkania, podczas których dyskutowany będzie kształt 

oraz zakres przedmiotowy ww. dokumentów.  

 

4. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

Działania KPK oraz innych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w Polsce w okresie sprawozdawczym: czerwiec – 

grudzień 2011 r. koncentrowały się na przygotowaniu podstaw programowych, budowy 

systemu wdraŜania oraz prowadzeniu wstępnych działań informacyjno-promocyjnych. Prace 

programowe po obu stronach takie jak: przygotowywanie nowych zasad wdraŜania i treści 

Regulacji, etap programowania wykorzystania środków z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego przebiegał sprawnie.  

 

Rozpoczęcie etapu wdraŜania, które według przewidywań nastąpi w drugiej połowie 

przyszłego okresu sprawozdawczego, przesądza o strukturze i treści niniejszego dokumentu. 

W treści raportu nie było zatem moŜliwe dokonanie pełnej oceny Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego pod kątem wpływu na realizację celów Mechanizmu, a takŜe zagadnień 

przekrojowych takich jak: zrównowaŜony rozwój, równouprawnianie płci, dobre zarządzanie. 

 

Pomimo potrzeby kontynuacji prac programowych i systemowych, działania podmiotów 

zaangaŜowanych we wdraŜanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego  w kolejnym 

okresie sprawozdawczym będą ogniskowały się wokół zadań związanych z naborem 

wniosków aplikacyjnych, oceną i wyborem projektów, a następnie monitorowaniem, kontrolą 

i audytem realizowanych projektów. W świetle doświadczeń ze wstępnej fazy 

programowania, KPK stoi na stanowisku, Ŝe wspomnianym działaniom powinno 

towarzyszyć: 

1. Przestrzeganie ustanowionego systemu komunikacji między wszystkimi 

zaangaŜowanymi stronami. Realizacja tego zalecenia ma istotne znaczenie ze 

względu na złoŜoną strukturę wdraŜania Mechanizmów Finansowych, w której 
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wiele podmiotów działa na róŜnych poziomach. Jasny i konsekwentny system 

komunikacji ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia całego programu. Pozwoli to 

na efektywny przepływ informacji oraz przyczyni się do skutecznej koordynacji i 

nadzoru poszczególnych działań. Jest to takŜe szczególnie waŜne na etapie oceny 

programów, gdy ramy dla długoterminowego procesu wdraŜania  

i współpracy są juŜ ustalone. 

2. W przypadku Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego strona polska 

rekomenduje podjęcie szerszych działań informacyjnych i promocyjnych przez 

Operatora Programu (Innovation Norway), co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej 

liczby aplikacji i wsparcie inicjatyw dobrej jakości. Z zadowoleniem przyjęto 

informację o tym, Ŝe Operator Programu przystał na propozycję KPK dotyczącą 

zorganizowania warsztatu informacyjnego, który odbędzie się 9 marca 2012 r.  

3. Przejrzystość dokumentów, zasad i wydatków kwalifikowanych dotyczących działań 

finansowanych z poszczególnych funduszy współpracy bilateralnej.   


