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1 STRESZCZENIE 
 
W ramach II edycji Funduszy norweskich i EOG Polska, jako jedno z 16 państw-beneficjentów, 
otrzymała 578,1 mln euro na realizację 17 Programów oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym i Pomocy Technicznej. Fundusze norweskie i EOG umożliwiły realizację ok. 
1 300 projektów na terenie całego kraju.  

Odnosząc się do realizacji jednego z dwóch głównych celów Funduszy norweskich i EOG, tj. 
przyczyniania się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, stwierdzić 
należy, iż analiza wybranych wskaźników monitorujących (indeks rozwoju społecznego, PKB per 
capita, stopa bezrobocia, odsetek populacji zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
współczynnik Giniego) wskazuje na dokonany w okresie 2009-2017 postęp w grupie 16 krajów-
beneficjentów Funduszy norweskich i funduszy EOG w zakresie zmniejszania różnic 
ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG. W tym zakresie Polska należy do liderów.  

Fundusze miały istotny wpływ na zmniejszanie różnic ekonomicznych na poziomie lokalnym, 
w wybranych obszarach wsparcia oraz dla wybranych grup docelowych. Największe znaczenie 
społeczno-ekonomiczne miały dla województw małopolskiego i mazowieckiego, a następnie dla 
województw dolnośląskiego i pomorskiego, w których zakontraktowanych zostało najwięcej 
środków. Biorąc pod uwagę stosunek kwoty dofinansowania wydatkowanej w danym 
województwie do poziomu jego rozwoju społeczno-ekonomicznego, za najbardziej skuteczną 
i efektywną uznać można interwencję w województwach o najniższym poziomie rozwoju 
ekonomicznego, czyli w województwach: podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a następnie 
lubelskim i podlaskim. Pozytywne zmiany społeczne na poziomie regionalnym dotyczyły 
większości obszarów związanych z ogólną jakością życia mieszkańców tj. ochrony zdrowia, 
partycypacji społecznej w kulturze oraz energetyki i środowiska naturalnego. 

Efekty realizacji poszczególnych Programów Funduszy norweskich i EOG – które bezpośrednio 
przyczyniły się do realizacji celu niwelowania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG 
– ocenić należy jako znaczące. Przykładowo, dla Programu PL02 Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów wskazać należy w tym miejscu szereg działań monitorujących obszary 
Natura 2000, inwentaryzację i monitoring  inwazyjnych gatunków obcych, działania edukacyjne. 
Powstałe w wyniku realizacji projektów Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz 
działań kontrolnych rezultaty tj. m.in. opracowane dane hydrograficzne czy hydrologiczne, czy też 
portale prezentujące wyniki pomiarów w zakresie jakości powietrza, pozwalają na ich 
wykorzystywanie przez decydentów, ale również przez społeczeństwo, które może w łatwy sposób 
sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy. Część alokacji w ramach Programu PL04 
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii została przeznaczona na 
działania związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach oraz zmniejszeniem 
emisji zanieczyszczeń atmosfery przez przedsiębiorstwa. W wyniku Programu PL04 stan jakości 
powietrza poprawił się, co pozytywnie wpływa na środowisko i zdrowie ludzi. Z kolei wpływ 
Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu polega głównie na wypełnieniu 
niszy w postaci zaadresowania problemu społecznych nierówności w zdrowiu, zaś na poziomie 
powiatów – na nawiązaniu współpracy międzysektorowej (systemy zdrowia, edukacji, opieki 
społecznej).  

Nie do przecenienia są rezultaty osiągnięte w obszarze kultury. Dotyczy to zarówno Programu 
PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, który umożliwił prace remontowe  
i konserwatorskie wielu zabytków, a także powstanie nowych placówek kulturalnych, np. Muzeum 
Interaktywnego Teatru Starego w Krakowie – Centrum Edukacji Teatralnej czy Centrum 
Konserwacji Wraków Statków, jak i Programu PL09 Promowanie różnorodności kulturowej  
i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, w ramach którego wsparto  
62 projekty nieinwestycyjne, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, rozwoju współpracy 
oraz wymiany artystów, szkół i uczelni artystycznych. W obszarze edukacji Program PL10 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy imponuje m.in. liczbą zrealizowanych wymian studentów,  
a także – z uwagi na podejmowaną współpracę z partnerami z państw-darczyńców – większym 
umiędzynarodowieniem polskich uczelni. W ramach PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy 
zrealizowano ponad 100 projektów, skoncentrowanych na wybranych dziedzinach 
merytorycznych, w tym projekty promujące kobiety-naukowców w dziedzinach nauk technicznych 
o niskim stopniu feminizacji. Mocną stroną tego Programu było zapewnienie wsparcia na tzw. 
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komponent networkingowy, ułatwiający planowanie dalszej współpracy oraz wymianę 
doświadczeń w zakresie zarządzania przedsięwzięciami badawczymi.  

W odniesieniu do Programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka  
z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 
migracjom grup przestępczych podkreślić należy szczególną wartość działań szkoleniowych, 
wymiany doświadczeń i współpracy między instytucjami, zarówno polskimi, jak  
i międzynarodowymi oraz przeprowadzonych kampanii społecznych, głównie o charakterze 
lokalnym. Cel redukowania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG realizowany był 
też skutecznie dzięki Programowi PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji 
pozawięziennych, co wyraża się w przekraczającej pierwotne założenia liczbie uzyskanych 
certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, 
prowadzących do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych odbiorców wsparcia. 
Należy zwrócić uwagę, że w wyniku realizacji jednego z projektów predefiniowanych nastąpił 
również wzrost poziomu stosowania rozwiązań alternatywnych wobec kary ograniczenia wolności, 
co było jednym z celów określonych dla Programu PL17.  

Drugim priorytetowym celem II edycji Funduszy norweskich i EOG było wzmacnienie stosunków 
dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem beneficjentem, rozumiane jako 
współpraca, wspólne wyniki, wzrost wiedzy i zrozumienia, szersze efekty między nimi. Realizacji 
tego celu służyły w szczególności Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) na poziomie krajowym 
i FWD na poziomie poszczególnych Programów. Ze środków FWD na poziomie krajowym 
zrealizowano ponad 50 inicjatyw bilateralnych w różnorodnych obszarach tematycznych, takich jak 
m.in.: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne i energia odnawialna, rozwój społeczny i zasobów 
ludzkich. Współpracę dwustronną realizowano też w ramach Programów z partnerskimi 
instytucjami z państw-darczyńców. Blisko połowa ze wszystkich 17 Programów była wdrażana we 
współpracy z co najmniej jednym partnerem z państw-darczyńców lub instytucją międzynarodową 
(Rada Europy)1. Ok. 25% (307) wszystkich projektów było realizowanych z partnerami z państw-
darczyńców. Aż 81 projektów partnerskich zostało wdrożonych w ramach obszaru „Wzmacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego”. 

Podkreślenia wymaga pozytywna ocena przez beneficjentów możliwości nawiązania partnerstw 
z podmiotami z państw-darczyńców oraz wzrostu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy 
partnerami na poziomie Programów i projektów, jak również obopólne korzyści w postaci transferu 
wiedzy i umiejętności. Równie pozytywną opinią cieszył się FWD na poziomie krajowym, jak i na 
poziomie Programów. W toku badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego 
Punktu Kontaktowego (KPK) 95% beneficjentów i 86%  partnerów z państw-darczyńców wskazało, 
że partnerstwo przyczyniło się do realizacji efektów projektu. Utrudnieniem była ograniczona liczba 
potencjalnych partnerów po stronie państw-darczyńców. Można jednak bez wątpienia stwierdzić, 
że osiągnięte rezultaty – zacieśnienie sieci kontaktów w wielu obszarach życia społeczno-
ekonomicznego oraz większe zrozumienie wzajemnych potrzeb, uwarunkowań (zwłaszcza 
prawnych i kulturowych) i możliwości (potencjału, kompetencji) potwierdzają realizację celu 
wzmocnienia współpracy bilateralnej, wytyczonego dla  Funduszy norweskich i EOG. 

Zaprojektowany w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZiK) dla Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
(NMF) 2009-2014 system zarządzania i kontroli w Państwie-Beneficjencie funkcjonował w okresie 
wdrażania Mechanizmów Finansowych 2009-2014 prawidłowo. Przyjęte w systemie rozwiązania 
były adekwatne, skuteczne i efektywne, dzięki czemu założone cele zostały osiągnięte. 
Prawidłowość działania systemu potwierdziły audyty przeprowadzane przez Instytucję Audytu.  

Zgodnie z postanowieniami OSZiK dla Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014, w trakcie realizacji Funduszy norweskich i EOG, KPK corocznie 
przeprowadzał kontrole u wybranych Operatorów Programów w zakresie kontroli prawidłowości 
realizacji Programu oraz wydatkowania środków. Łącznie, do końca 2017 r., KPK przeprowadził  
25 kontroli u Operatorów Programów, przy czym każdy z Operatorów był kontrolowany 
przynajmniej dwukrotnie w czasie realizacji Programu. Dodatkowo, od początku istnienia FWD na 
poziomie krajowym do końca 2017 r. przeprowadzono łącznie 14 kontroli projektów wspartych 
w ramach tego źródła. 

                                                           
1 Dotyczy Programów PL03, PL09, PL10, PL12, PL13, PL14, PL16, PL17. 
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Operatorzy złożyli łącznie 214 Finansowych Raportów Okresowych oraz 60 Raportów rocznych. 
Ponadto, złożone zostały Raporty końcowe dla wszystkich zrealizowanych programów. KPK 
potwierdził spełnienie wszystkich warunków nałożonych na Operatorów Programów w umowach 
ws. programu. Dotyczyły one m.in. zachowania zgodności z procedurami pomocy publicznej, 
terminowego przekazania darczyńcom dokumentów, sprawozdawczości, zobowiązań w zakresie 
zakupionego sprzętu, pro-ekologicznego spożytkowania materiałów czy procesu uzgodnienia 
i oceny projektu predefiniowanego. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do BMF 
w latach 2014-2018 łączna kwota nałożonych korekt finansowych wyniosła ponad 800 tys. EUR 
(dane na dzień 18 kwietnia 2018 r.). Należy zauważyć, że wszyscy beneficjenci projektów, 
w których stwierdzono nieprawidłowości dokonali bądź zobowiązali się do rozliczenia nałożonych 
korekt finansowych, a kwoty te wykazywane były przez właściwych Operatorów Programów 
zarówno w Finansowych Raportach Okresowych, jaki i w załącznikach finansowych do Raportów 
końcowych (tzw. Final balance) jako kwoty wydatków niekwalifikowalnych. 

Działania informacyjno-promocyjne, prowadzone w II edycji Funduszy norweskich i EOG, zgodnie 
z przyjętą „Strategią Komunikacji”, cechowały się znaczną różnorodnością i angażowały znaczną 
liczbę odbiorców. Ich zwieńczeniem była kampania promocyjna pod hasłem „Polska TAAK”, 
zrealizowana w 2017 r. w celu podsumowania rezultatów wsparcia. Kampania objęła event 
podsumowujący w Warszawie, flashmob i akcje ambientowe w kilku polskich miastach, emisję 
spotów w telewizji, radiu i internecie oraz opracowanie publikacji podsumowującej.  

Podsumowując, stwierdzić należy, iż II edycja Funduszy norweskich i EOG miała stosunkowo duże 
znaczenie dla sytuacji społeczno-ekonomicznej na poziomie lokalnym, dla wybranych grup 
docelowych i w wybranych obszarach wsparcia (efektywność energetyczna, ochrona zdrowia, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty kulturalnej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
badania naukowe oraz w zakresie planowania i rozwoju współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego). Jako główne czynniki sukcesu Funduszy norweskich i EOG można wskazać duże 
zaangażowanie wszystkich instytucji zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie państw-
darczyńców, korzystanie z doświadczeń partnerów zagranicznych, dobrze sformułowane programy 
opierające się na trafnej diagnozie oraz trafnym doborze grup docelowych, przy zachowaniu 
elastycznego podejścia oraz możliwość równoczesnej realizacji działań „twardych” i „miękkich”. 
W toku badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego na zlecenie KPK, beneficjenci ocenili wsparcie 
w sposób jednoznacznie pozytywny. Według ich opinii interwencja charakteryzowała się dużą 
skutecznością i trwałością uzyskanych efektów społeczno-ekonomicznych, przynosząc pozytywne 
zmiany dla odbiorców ostatecznych, które w większości przypadków nie zaistniałyby bez wsparcia 
funduszy norweskich i EOG.  

Popularność naborów w II edycji Funduszy norweskich i EOG oraz liczba zapytań o obszary 
wsparcia i możliwości uzyskania grantu w edycji 2014-2021 Funduszy dowodzą, iż istnieje duże 
zapotrzebowanie na kontynuację wsparcia, a rozpoznawalność Funduszy norweskich i EOG stale 
rośnie. 

2 OCENA EFEKTÓW MECHANIZMÓW FINANSOWYCH 
 
2.1 Spójność 

W celu oceny zagregowanych efektów powstałych dzięki Funduszom norweskim i EOG oraz 
przyczyniania się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG, posłużono 
się statystykami EUROSTAT i UNDP, dotyczącymi Polski, pozostałych państw-beneficjentów oraz 
państw-darczyńców. 

W procesie monitorowania postępu celu spójnościowego wykorzystane zostały wskaźniki 
makroekonomiczne i społeczne, ilustrujące między innymi poziom rozwoju kraju i jakość życia, 
konwergencję do średniego poziomu UE,  wzrost gospodarczy, bezrobocie, ubóstwo i nierówności 
dochodowe. Celem corocznych raportów jest prezentacja postępu dokonanego w tych dziedzinach 
oraz próba określenia wpływu wymienionych funduszy pomocowych na jego uzyskanie. 

Analizując wskaźniki obrazujące spójność, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, np. znaczne 
zróżnicowanie sytuacji początkowej, którą dla celów monitorowania ustalono na 2005 rok. Luka 
istniejąca wtedy pomiędzy poszczególnymi państwami miała istotny wpływ na tempo konwergencji, 
które powinno być podstawową miarą osiągnięć. Drugim znaczącym czynnikiem oddziaływującym 
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na poziom konwergencji w okresie 2009-2016 miał globalny kryzys gospodarczy, który 
w szczególnie dotkliwy sposób wpłynął na gospodarki niektórych państw członkowskich UE.  

Poniżej prezentujemy kształtowanie się wybranych wskaźników monitorujących postęp uzyskany 
w Polsce  na tle pozostałych  państw- beneficjentów, a także  państw-darczyńców w okresie 2009-
2017. Rok 2008 jest traktowany jako rok bazowy dla analizowanego  okresu 2009-2014 wdrażania 
omawianych funduszy. Źródłem danych dla analizy wskaźników monitorujących jest baza danych 
Eurostatu. 

Syntetyczna miara, jaką jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index, 
w skrócie HDI) – to syntetyczna miara opisująca zmiany w zakresie społeczno-ekonomicznego 
rozwoju poszczególnych krajów. Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: długie 
i zdrowe życie, wiedza oraz dostatni standard życia. Od roku 2010 do ich pomiaru służą 
następujące wskaźniki: oczekiwana długość życia, średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez 
mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci 
rozpoczynających proces kształcenia oraz dochód narodowy per capita w USD, liczony według 
parytetu siły nabywczej danej waluty. 

Tab. 1.   Indeks Rozwoju Społecznego (HDI) 

  

2005 2008 2013 2014 2015 

zmiana 
wska źnika  
w latach 

2009-2015 
Bułgaria 0,75 0,77 0,78 0,78 0,79 0,02 
Chorwacja 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,03 
Cypr 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,02 
Republika 
Czeska 0,84 0,86 0,86 0,87 0,88 0,02 
Estonia 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,04 
Grecja 0,85 0,86 0,85 0,87 0,87 0,01 
Węgry 0,81 0,81 0,82 0,83 0,84 0,03 
Łotwa 0,79 0,81 0,81 0,82 0,83 0,02 
Litwa 0,81 0,83 0,83 0,84 0,85 0,02 
Malta 0,80 0,81 0,83 0,84 0,86 0,05 
Polska 0,80 0,82 0,83 0,84 0,86 0,04 
Portugalia 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,03 
Rumunia 0,75 0,78 0,78 0,79 0,80 0,02 
Słowacja 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85 0,03 
Słowenia 0,85 0,87 0,87 0,88 0,89 0,02 
Hiszpania 0,84 0,86 0,87 0,88 0,88 0,02 
Norwegia 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,01 
Islandia 0,89 0,89 0,89 0,90 0,92 0,03 
Liechtenstein  : : : 0,91 0,91 x 

Źródło: UNDP 

Należy zauważyć, że zmniejszyło się zarówno zróżnicowanie  wskaźników  dla poszczególnych 
krajów, jak i  dystans Polski do Norwegii, która jako lider światowego rankingu, może być 
traktowana jako punkt odniesienia (benchmark) dla ocen postępów we wdrażaniu strategii 
zrównoważonego rozwoju.  Zatem podstawowy cel polityki spójności, jakim jest przyczynianie się 
do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, jest realizowany.  

Kolejnym ważnym wskaźnikiem spójności gospodarczej jest PKB per capita w relacji do średniej 
UE z uwzględnieniem różnic w sile nabywczej walut.  

W grupie analizowanych krajów widać znaczące różnice. W 2008 r. najniższy wskaźnik poziomu 
rozwoju gospodarczego – około 4-krotnie niższy niż w przypadku Norwegii – odnotowywała 
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Bułgaria (43% średniej unijnej) i Rumunia (49% średniej unijnej). W 2016 r. różnice te obniżyły się 
znacząco – wskaźniki dla Bułgarii (49%) i Rumunii (58%) były około 3-krotnie niższe niż dla 
Norwegii (148%). Tym niemniej, różnice te są nadal bardzo duże.  

Tab. 2. PKB per capita (w PPS) w relacji do średniej UE (%) 

  
2005 2008 2013 2014 2015 2016 

zmiana 
2009-
2016 

UE-28 100 100 100 100 100 100 0 
Bułgaria  37 43 46 47 47 49 6 
Chorwacja  55 63 60 59 59 60 -3 
Cypr  101 105 84 81 82 83 -22 
Republika 
Czeska 79 84 84 86 87 88 4 
Estonia  60 69 75 76 75 75 6 
Grecja  93 93 72 72 69 68 -25 
Węgry  62 62 67 68 68 67 5 
Łotwa  50 59 62 64 64 65 6 
Litwa  53 63 73 75 75 75 12 
Malta 81 79 86 90 93 96 17 
Polska  50 55 67 67 68 68 13 
Portugalia  82 81 77 77 77 77 -4 
Rumunia  35 49 54 55 56 58 9 
Słowacja  60 71 77 77 77 77 6 
Słowenia  87 90 82 82 82 83 -7 
Hiszpania  100 101 89 90 91 92 -9 
Norwegia  173 187 184 176 161 148 -39 
Islandia  134 129 117 119 123 128 -1 
Liechtenstein  bd bd bd bd bd bd bd 

Źródło: Eurostat 

W okresie od 2008 r.  Polska – obok Malty, Litwy i Rumunii – jest w grupie krajów, które dokonały 
znaczącego postępu w konwergencji ekonomicznej. W relacji do średniej unijnej straciły natomiast 
kraje południa dotknięte recesją gospodarczą w wyniku kryzysu (Grecja, Cypr, Hiszpania) oraz 
kraje najwyżej rozwinięte (w tym Norwegia), na skutek wolniejszego tempa wzrostu w porównaniu 
z tzw. krajami doganiającymi.    

Spójność w wymiarze gospodarczym jest warunkowana głównie poprzez tempo wzrostu 
gospodarczego. Na poniższym wykresie widoczne jest wyższe tempo wzrostu PKB (skumulowane, 
2016 r. w porównaniu do 2005 r.) w większości krajów-beneficjentów  niż w przypadku Norwegii. 

Wykres. Zmiana PKB w badanej grupie krajów w 2017 r. w relacji do 2005 r. (%) 
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Źródło: Eurostat 

Należy podkreślić, że w latach 2009-2016 zróżnicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego 
pomiędzy grupą krajów-beneficjentów i krajów-darczyńców istotnie zmniejszyło się.  

Znaczące różnice pomiędzy krajami widać także w zmianie sytuacji na rynku pracy. W porównaniu 
z 2008 r. czyli sytuacją sprzed kryzysu, większość krajów rozpatrywanej grupy odnotowała w 2017 
r. znaczący wzrost stopy bezrobocia, przy czym w przypadku Grecji i Cypru był on ponad 
dwukrotny. Polska – która w 2005 r. była krajem o najwyższej stopie bezrobocia  w badanej grupie 
krajów – odnotowała największą obok Węgier poprawę tego wskaźnika w stosunku do okresu 
przed kryzysem gospodarczym. Ponadto, od kilku lat stopa bezrobocia  w Polsce kształtuje się 
poniżej średniej dla krajów UE. Znacząco zmniejszyła się także luka pomiędzy poziomem stopy 
bezrobocia w Polsce oraz Norwegii, będącej punktem odniesienia dzięki najniższej stopie 
bezrobocia w całej grupie krajów.   

Tab. 3. Stopa bezrobocia ogółem (BAEL, %) 

  
2005 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

zmiana 
2009-
2017 

UE-28 9,0 7,0 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 0,6 
Bułgaria  10,1 5,6 13,0 11,4 9,2 7,6 6,2 0,6 
Republika 
Czeska 7,9 4,4 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 -1,5 
Estonia  8,0 5,5 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 0,3 
Grecja  10,0 7,8 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5 13,7 
Hiszpania  9,2 11,3 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 5,9 
Chorwacja  13,0 8,6 17,4 17,2 16,1 13,4 11,1 2,5 
Cypr  5,3 3,7 15,9 16,1 15,0 13,0 11,1 7,4 
Łotwa  10,0 7,7 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 1,0 
Litwa  8,3 5,8 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 1,3 
Węgry  7,2 7,8 10,2 7,7 6,8 5,1 4,2 -3,6 
Malta 6,9 6,0 6,4 5,8 5,4 4,7 4,0 -2,0 
Polska  17,9 7,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 -2,2 
Portugalia  8,8 8,8 16,4 14,1 12,6 11,2 9,0 0,2 
Rumunia  7,1 5,6 7,1 6,8 6,8 5,9 4,9 -0,7 
Słowacja  6,5 4,4 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 2,2 
Słowenia  16,4 9,6 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 -1,5 
Islandia  2,6 3,0 5,4 5,0 4,0 3,0 2,8 -0,2 
Norwegia  4,5 2,5 3,5 3,5 4,4 4,7 4,2 1,7 
Liechtenstein  bd bd bd bd bd bd bd bd 

Źródło: Eurostat 
 
Analizując ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, należy wskazać znaczące zróżnicowanie 
poszczególnych krajów pod tym względem, a także rozbieżny przebieg procesów w latach 2009-
2016. W niektórych krajach sytuacja pogarszała się pod tym względem, np. w Grecji, Hiszpanii i na 
Cyprze. Polska wyróżnia się pozytywnie w tym zakresie, odnotowując największą poprawę 
o ponad 8 p.p. z poziomu ponad 30% w 2008 r. do niespełna 22% w 2016 r.  Tym samym Polska 
przesunęła się  z grupy krajów o najwyższym ryzyku ubóstwa i wykluczenia do grupy krajów 
o wskaźniku poniżej średniej unijnej.  
 
Tab. 4. Odsetek populacji zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym (%) 

  
2005 2008 2013 2014 2015 2016 

zmiana 
2009-
2016 

UE-28 : : 24,6 24,4 23,8 23,5 x 
Bułgaria  : 44,8 48 40,1 41,3 40,4 -4,4 
Republika 19,6 15,3 14,6 14,8 14 13,3 -2 
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Czeska 
Estonia  25,9 21,8 23,5 26 24,2 24,4 2,6 
Grecja  29,4 28,1 35,7 36 35,7 35,6 7,5 
Hiszpania  24,3 23,8 27,3 29,2 28,6 27,9 4,1 
Chorwacja  : : 29,9 29,3 29,1 27,9 x 
Cypr  25,3 23,3 27,8 27,4 28,9 27,7 4,4 
Łotwa  46,3 34,2 35,1 32,7 30,9 28,5 -5,7 
Litwa  41 28,3 30,8 27,3 29,3 30,1 1,8 
Węgry  32,1 28,2 34,8 31,8 28,2 26,3 -1,9 
Malta 20,5 20,1 24 23,8 22,4 20,1 0 
Polska  45,3 30,5 25,8 24,7 23,4 21,9 -8,6 
Portugalia  26,1 26 27,5 27,5 26,6 25,1 -0,9 
Rumunia  : 44,2 41,9 40,3 37,4 38,8 -5,4 
Słowenia  18,5 18,5 20,4 20,4 19,2 18,4 -0,1 
Słowacja  32 20,6 19,8 18,4 18,4 18,1 -2,5 
Islandia  13,3 11,8 13 11,2 12,5 12,2 0,4 
Norwegia  16,2 15 14,1 13,5 15 15,3 0,3 
Liechtenstein  bd bd bd bd bd bd x 

Źródło: Eurostat 
 
Przedział rozwarstwienia dochodów w badanej grupie krajów mierzony współczynnikiem Giniego 
w 2016 r. rozciągał się od  ponad 24% w przypadku Słowacji i Słowenii do ponad 38% dla Bułgarii. 
W okresie 2009-2016 rozwarstwienie to nie zmniejszyło się, a wielu krajach nierówności wzrosły 
(np. Cypr, Węgry, Bułgaria, Estonia). Tylko w czterech krajach rozpatrywanej grupy – w tym  
w Polsce – nierówności dochodowe były mniejsze niż w 2008 r. Współczynnik Giniego dla Polski 
obniżył się z poziomu 32% w 2008 r. do 29,8% w 2016 r. Tym samym skala poprawy nierówności 
była w przypadku Polski najwyższa w tej grupie krajów.  Obecnie jego poziom znajduje się poniżej 
średniej dla całej UE.  

Tab. 5.  Współczynnik Giniego (%) 

  
2005 2008 2013 2014 2015 2016 

zmiana 
2009-
2016 

UE-28 : : 30,5 31 31 30,8 x 
Bułgaria  : 35,9 35,4 35,4 37 38,3 2,4 
Republika 
Czeska 26 24,7 24,6 25,1 25 25,1 0,4 
Estonia  34,1 30,9 32,9 35,6 34,8 32,7 1,8 
Greece 33,2 33,4 34,4 34,5 34,2 34,3 0,9 
Hiszpania  32,2 32,4 33,7 34,7 34,6 34,5 2,1 
Chorwacja  : : 30,9 30,2 30,4 29,8 x 
Cypr  28,7 29 32,4 34,8 33,6 32,1 3,1 
Łotwa  36,2 37,5 35,2 35,5 35,4 34,5 -3 
Litwa  36,3 34,5 34,6 35 37,9 37 2,5 
Węgry  27,6 25,2 28,3 28,6 28,2 28,2 3 
Malta 27 28,1 27,9 27,7 28,1 28,5 0,4 
Polska  35,6 32 30,7 30,8 30,6 29,8 -2,2 
Portugalia  38,1 35,8 34,2 34,5 34 33,9 -1,9 
Rumunia  : 35,9 34,6 35 37,4 34,7 -1,2 
Słowenia  23,8 23,4 24,4 25 24,5 24,4 1 
Słowacja  26,2 23,7 24,2 26,1 23,7 24,3 0,6 
Islandia  25,1 27,3 24 22,7 24,7 24,1 -3,2 
Norwegia  28,2 25,1 22,7 23,5 23,9 25 -0,1 
Liechtenstein  bd bd bd bd bd bd x 

Źródło: Eurostat 
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Zatem, analiza wybranych wskaźników monitorujących wskazuje na dokonany w okresie 2009-
2017 postęp w grupie 16 krajów-beneficjentów Funduszy norweskich i funduszy EOG w zakresie 
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W tym zakresie Polska należy do liderów.  

Na podstawie Raportów końcowych z wdrażania poszczególnych  Programów, jak i w wyników 
ewaluacji, przeprowadzonej w 2017 r. na zlecenie KPK2, stwierdzić należy, iż interwencje 
Funudszy norweskich i EOG charakteryzują się niewielką skalą oddziaływania społeczno-
ekonomicznego w skali makro. Z uwagi na niski – w porównaniu ze środkami unijnymi – poziom 
alokacji, można mówić o niewielkim wpływie funduszy norweskich i EOG na gospodarkę na 
poziomie makroekonomicznym (poziom PKB, poziom zatrudnienia i bezrobocia itp.). Interwencje te 
miały jednak istotne znaczenie na poziomie lokalnym (były to w większości efekty bardziej o 
charakterze społecznym niż ekonomicznym) oraz w takich obszarach wsparcia, jak efektywność 
energetyczna, ochrona zdrowia (efekty systemowe), ochrona dziedzictwa kulturowego (rozwój 
oferty kulturalnej), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, badania naukowe (duża wartość dodana 
w postaci intensyfikacji współpracy międzynarodowej) oraz w zakresie planowania i rozwoju 
współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Oddziaływanie Funduszy było najsilniejsze 
w obszarach, dla których brak jest możliwości finansowania analogicznych przedsięwzięć 
w ramach polityki spójności lub z innych źródeł. 

Fundusze norweskie i EOG miały największe znaczenie społeczno-ekonomiczne dla województw 
małopolskiego i mazowieckiego, a następnie dla województw dolnośląskiego i pomorskiego. Za 
najbardziej skuteczną i efektywną uznać można interwencję w województwach o najniższym 
poziomie rozwoju ekonomicznego w całym okresie realizacji Programów, czyli w województwach: 
podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a następnie lubelskim i podlaskim. 

2.2 Relacje dwustronne 

Działania w zakresie współpracy Polski z państwami-darczyńcami na poziomie Programów  
i projektów w głównej mierze skupiają się na wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, 
głównie poprzez Fundusz Współpracy Dwustronnej i działania uzupełniające, ale także w ramach 
linii budżetowych poświęconych rezultatom oraz zarządzaniu. 

W ocenie współpracy podkreślenia wymaga bardzo pozytywna ocena możliwości nawiązania 
partnerstw z podmiotami z państw-darczyńców oraz wzrost wzajemnego zrozumienia i zaufania 
pomiędzy partnerami na poziomie Programów i projektów, jak również obopólne korzyści w postaci 
transferu wiedzy i umiejętności. Badania ewaluacyjne3 wykazały, że dzięki programom i projektom 
realizowanym w formule partnerstwa znacząco wzmocniono współpracę międzyinstytucjonalną; 
poprawiła się również komunikacja między podmiotami.  

Formuła Komitetu Współpracy w programach partnerskich pozwoliła opracować adekwatne do 
potrzeb obu krajów obszary współpracy. W wielu programach współpraca ta była okazją do 
rozwoju instytucjonalnego po obu stronach (zarówno polskiej, jak i państw-darczyńców)  
i stworzenia trwałych relacji. Przykładem może być trwała współpraca Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z Norweską Radą Sztuki (Arts Council Norway) w sektorze kultury, 
skutkująca wspólnym udziałem obu instytucji w międzynarodowych seminariach i konferencjach, 
m.in. inaugurującej programy z obszaru priorytetowego 17, organizowanej przez Norweską Radę 
Sztuki (2012), spotkaniu dla operatorów programów (2013) czy spotkaniu z instytucjami 
partnerskimi mającymi swoją siedzibę w Oslo (2014). Wzorowy model współpracy wypracowały 
również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Norweska Rada Badań (Research Council Norway- 
RCN) w obszarze badawczym. Wspólnie organizowane konferencje („Gender equality: policy | 
research | society; Polish and Norwegian studies on gender equality: worklife balance – quality of 
life – universities – migration – innovativeness” 2014; „Polish and Norwegian research on climate 
and environment Strategies and actions – polar research – climate change – technology” 2015; 
„Together for innovation in health – Polish-Norwegian Research Programme” 2016) stwarzały 
okazje dla polskich i norweskich uczestników do wymiany doświadczeń i poglądów. 

                                                           
2 https://www.eog.gov.pl/media/44148/Raport_koncowy_ewaluacja_MFEOG_NMF_20092014_PL.pdf 
3 Np. Raport z realizacji badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów programu 
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” (PL09), grudzień 
2015. 
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Dzięki cyklicznym roboczym spotkaniom operatorów w ramach danego obszaru tematycznego 
wymiana wiedzy i doświadczeń miała charakter wielostronny. Operatorzy programów badawczych 
uczestniczyli w 7 warsztatach zorganizowanych przez RCN. Dzięki współpracy i wymianie 
doświadczeń podczas warsztatów sporządzono m.in. listę z propozycjami ulepszeń i zmian we 
wskaźnikach czy upowszechniania rezultatów, w szczególności przy użyciu internetu i mediów 
społecznościowych. 

Warto podkreślić efektywność współpracy bilateralnej i jej trwały charakter. Poprzez działanie 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Programu PL10 zwiększona została 
mobilność pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. Łącznie zrealizowanych zostało 1195 
wymian do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, co przekracza wskaźnik zaplanowany dla tego 
rezultatu. Nastąpił transfer dobrych praktyk w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, wzrosło 
umiędzynarodowienie uczelni.  

Również współpraca naukowa między Polską a Norwegią jest aktywna i wykazuje tendencję 
wzrostową, o czym świadczy liczba wspólnych projektów w programach badawczych UE. 
W programie FP7 złożonych zostało 976 wniosków projektowych z udziałem co najmniej jednego 
partnera z Polski i Norwegii, z czego w praktyce zrealizowanych zostało 269 projektów. 
W Programie Horyzont 2020 do tej pory4 złożono 619 wniosków z udziałem partnerów polskich 
i norweskich (w tym 1809 zespołów/participations), z czego 185 projektów (w tym 675 
zespołów/participations) otrzymało dofinansowanie i są obecnie realizowane. To wartość dodana 
współpracy bilateralnej w projektach wdrażanych w PL12. 

W ramach formalnych partnerstw organizowane były wizyty studyjne i stażowe oraz 
wypracowywane publikacje tematyczne, np. w wyniku międzynarodowego seminarium 
poświęconego finansowaniu działań rewitalizacyjnych przez podmioty prywatne i poprawy jakości 
środowiska w obszarach rewitalizowanych przygotowano podręcznik dobrych praktyk5. Z kolei 
upowszechnieniu rezultatów projektu DOM – Dziedzictwo Obok Mnie. Wartości dziedzictwa 
kulturowego dla społeczności lokalnych: poprawa systemu zarządzania zasobami lokalnego 
dziedzictwa w uczestniczących w nim gminach w Polsce i Norwegii służy poradnik dobrych praktyk 
dla gmin6. 

Istotną rolę odegrał Fundusz Współpracy Dwustronnej w odniesieniu do dzielenia się 
poszczególnych instytucji, wiedzą i doświadczeniem, a także upowszechniania wspólnych 
rezultatów, np. wymiana doświadczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z hiszpańskim operatorem programu promocji różnorodności kulturowej. 

Warto podkreślić zorganizowanie istotnych z punktu widzenia strategii krajów międzynarodowych 
konferencji, służących jako forum eksperckie i wymiana informacji w szerszym gronie. 

Przykładem tego typu inicjatyw jest konferencja „Zdrowe i aktywne starzenie się społeczeństwa” 
poświęcona potencjałowi seniorów, zorganizowana w 2014 roku we współpracy polskiego 
Ministerstwa Zdrowia z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, Norweskim Ministerstwem Zdrowia, 
Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Światową Organizacją Zdrowia. 
W konferencji wzięło udział 250 osób. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. 
Komisji Europejskiej, OECD, WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, wiodących ośrodków 
akademickich w zakresie nauk medycznych w Polsce i Norwegii. Całe wydarzenie wpisało się 
w ogólnopolską dyskusję na temat wyzwań demograficznych nie tylko Polski, ale i Europy. 

Narzędziem zacieśniania współpracy są również wizyty studyjne w innych krajach beneficjentach. 
W ramach projektu predefiniowanego PL17 dotyczącego probacji i stosowania kar nieizolacyjnych 
podjęto wymianę doświadczeń w tym zakresie z Dyrektoriatem Służb Probacyjnych i Urzędem 
Probacyjnym Akershus, zaś w ramach PL16 dwukrotnie odbyła się wizyta studyjna norweskich 
sędziów i prezesów polskich sądów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz 
w Radzie Europy. We współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji utworzono  
i udostępniono dedykowaną funkcjonariuszom Straży Granicznej Internetową Aplikację 
Szkoleniową z zakresu zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi. Prowadzone za jej pomocą 
szkolenia kaskadowe stanowią dobry przykład zapewnienia trwałości rezultatów. 

                                                           
4 Dane z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, stan na 6 marca 2018 roku. 
5 http://www.eog.gov.pl/media/26886/e-book_PL.pdf, http://www.eog.gov.pl/media/26888/e-book_EN.pdf 
6 Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych.pdf, Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych---
wersja-angielska.pdf 



 

11 

 

W końcowej fazie wdrażania funduszy ogłaszane były otwarte nabory wniosków o dofinansowanie 
w ramach FWD na poziomie poszczególnych programów. Najważniejszym efektem partnerstw jest 
samo nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy – w większości bowiem przypadków partnerzy 
nie znali się i nie współpracowali przed rozpoczęciem projektu. Kolejnym istotnym efektem jest 
wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami, ale również konsultowanie konkretnych 
zagadnień związanych bezpośrednio z realizowanymi przedsięwzięciami. Praktyka pokazuje, iż 
nabory te cieszyły się dużą popularnością. Działanie to okazało się efektywne i z pewnością 
przyniesie owoce w kolejnej edycji funduszy norweskich, zwłaszcza, że Fundusz okazał się 
narzędziem jednoznacznie efektywnym tam, gdzie beneficjenci i partnerzy dysponowali 
wystarczającą ilością czasu na wypracowanie wspólnego projektu oraz przy zastosowaniu 
instrumentu seed money. 

Jednym z instrumentów wsparcia wspólnych przedsięwzięć podmiotów z państwa-beneficjenta  
i państw-darczyńców był również Fundusz Współpracy Dwustronnej (FWD) na poziomie krajowym, 
stanowiący elastyczne źródło finansowania inicjatyw o strategicznym znaczeniu, w istotnych dla 
stron obszarach. Poprzez swój główny cel – wzmacnianie współpracy bilateralnej oraz pogłębianie 
wzajemnej wiedzy i zrozumienia, FWD stanowił platformę dla ściślejszych stosunków politycznych, 
kulturowych, gospodarczych i akademickich państw-beneficjentów i państw-darczyńców. 

W ramach FWD finansowane były m.in.: konferencje i seminaria na tematy znajdujące się w sferze 
wspólnych zainteresowań, współpraca techniczna i wymiana ekspertów, budowanie potencjału  
i krótkoterminowe szkolenia, wizyty studyjne i staże, badania, raporty i publikacje, kampanie, 
wystawy i materiały promocyjne. 

W okresie od 2011 r. do końca kwietnia 2018 r. ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym MF EOG i NMF 2009-2014 zrealizowano ponad 50 – mniej lub bardziej 
złożonych – inicjatyw bilateralnych, w różnych obszarach tematycznych, takich jak: ochrona 
środowiska, zmiany klimatyczne i energia odnawialna (w tym: współpraca samorządów w zakresie 
efektywności energetycznej), rozwój społeczny i zasobów ludzkich (w tym: współpraca regionalna  
i rozwój miast, profilaktyka zdrowia, promocja aktywnego ojcostwa i urlopów ojcowskich),  
a także sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne (w tym wsparcie w obszarze sądownictwa  
i więziennictwa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, 
wzmacnianie współpracy w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa energetycznego, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, polityka migracyjna, prawa 
człowieka, wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych, bezpieczeństwo drogowe), godna 
praca i dialog trójstronny (w tym: współpraca z sektorem pozarządowym, równy dostęp do usług 
publicznych), kultura, edukacja, współpraca młodzieżowa i wiele innych. 

Beneficjentami większości wdrażanych przedsięwzięć były podmioty reprezentujące administrację 
szczebla centralnego, tj. ministerstwa i urzędy centralne, w niektórych przypadkach pełniący 
jednocześnie rolę operatorów programów w ramach Mechanizmów Finansowych. Inicjatywy  
ze środków Funduszu realizowały również podmioty spoza tej kategorii, jak np. Związek Miast 
Polskich czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 

Niektóre z realizowanych w ramach FWD działań cechowała cykliczność, jak w przypadku 
inicjatyw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy 
domowej i ze względu na płeć (wymiana wiedzy i dobrych praktyk w ramach wizyt studyjnych do 
Norwegii i Islandii). Inne miały charakter jednorazowy, dając jednak istotny impuls do wzmacniania 
współpracy w kluczowych dla beneficjentów obszarach w przyszłości. Dotyczyło to większości 
działań realizowanych w formule wizyt studyjnych, konferencji, szkoleń, kampanii informacyjno-
promocyjnych, wystaw, konkursów czy wspólnych wydarzeń kulturalnych. Inicjatywy tego typu 
realizowali m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w obszarze zwiększania dostępności 
urzędów (wizyty studyjne do Norwegii i szkolenia dla pracowników służby cywilnej), promowania 
aktywnego ojcostwa i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (kampanie społeczne), Główny 
Inspektorat Pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w obszarze delegowania pracowników  
i legalności zatrudnienia (wizyty studyjne do Polski i Norwegii oraz seminarium eksperckie), Urząd 
do Spraw Cudzoziemców w obszarze polityki wobec migrantów i uchodźców (wizyty studyjne do 
Norwegii) czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze przeciwdziałania i reagowania 
na zagrożenia hybrydowe (wizyty studyjne do Polski, Norwegii, Finlandii/Helsinki i Belgii/Bruksela). 

Część inicjatyw cechowała się znaczną kompleksowością. Do takich przedsięwzięć można 
zaliczyć wspólne badania i analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i jego 
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norweskiego odpowiednika (NUPI) w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w wyniku 
których sformułowano rekomendacje dotyczące polsko-norweskiej współpracy w obszarze polityki 
energetycznej i obronności, jak również polsko-norwesko-ukraiński projekt Związku Miast Polskich, 
którego celem było podniesienie kompetencji personelu miast ukraińskich w obszarze 
efektywności energetycznej, z wykorzystaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii i w Polsce, 
oraz opracowanie modelowej dokumentacji pozwalającej na prawidłowe przygotowanie i realizację 
inwestycji opartych na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w formule ESCO.  

Równie ciekawym przykładem inicjatywy o większym stopniu złożoności był projekt „Solidarność 
Norwesko-Polska”, realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w partnerstwie z Urzędem Miasta Wrocławia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Celem 
podjętych działań było w szczególności przypomnienie historii i działalności organizacji Polsko-
Norweska Solidarność / Solidaritet Norge-Polen (SNP), która udzielała pomocy polskiej opozycji 
antykomunistycznej w latach 1981-1990. Działania objęły m.in.: organizację wystawy historycznej, 
polsko-norweską konferencję z udziałem ekspertów i bohaterów SNP oraz festiwal kultury polskiej 
i norweskiej, składający się z kilku koncertów i spektaklu teatralnego, w które zaangażowani byli 
artyści i młodzi ludzie z obu krajów.  

Z kolei dwudniowe seminarium eksperckie (przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we 
współpracy ze stroną islandzką, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Krajowy Urząd ds. 
Energetyki, Program szkoleń z energii geotermalnej w ramach Uniwersytetu Narodów 
Zjednoczonych) na temat potencjału geotermii w Polsce stanowiło okazję do nawiązania 
kontaktów roboczych. 

Wdrażanie funduszu bilateralnego w Polsce zwieńczył polsko-norweski konkurs edukacyjny „Na 
tropie”, którego celem było przedstawienie wątków łączących Polskę i Norwegię. Do udziału  
w konkursie przystąpiło ponad 60 zespołów uczniów z polskich szkół ponadpodstawowych z gmin 
do 100 tys. mieszkańców, które nadesłały różnorodne i oryginalne prace, często wykraczające 
poza materiał realizowany w ramach programu nauczania. Konkurs był szansą dotarcia do mało 
znanych, ale interesujących wątków w relacjach polsko-norweskich, ich pogłębienia, a także 
szerszego zainteresowania tematem. Trzy najwyżej ocenione zespoły wzięły udział w bilateralnej 
wizycie studyjnej z udziałem norweskich rówieśników ze szkoły w Nesodden, która stała się okazją 
do nawiązania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń i przemyśleń na temat kultury, tradycji, 
historii czy stylu życia Polaków i Norwegów. 

Poprzez różnorodność tematyki i form współpracy inicjatywy realizowane w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym przyczyniały się w dużym stopniu do budowania 
sieci kontaktów, pogłębiania lub poszerzania zakresu współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń  
i dobrych praktyk, wzmacniania kompetencji, a także wspierania współpracy instytucjonalnej 
pomiędzy podmiotami z Polski i państw-darczyńców. 

W toku realizacji niezależnych ewaluacji programów II edycji Mechanizmów Finansowych oraz 
horyzontalnego badania zleconego przez Krajowy Punkt Kontaktowy, odnosząc się do rezultatów 
przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie, respondenci wskazywali głównie na zmianę poziomu 
wiedzy i umiejętności, następnie zmianę zachowania lub sposobu działania w wyniku nabycia 
nowej wiedzy lub umiejętności od partnera. 87% beneficjentów deklarowało, że będzie 
kontynuowało współpracę po zakończeniu realizacji projektu. Spośród partnerów z państw-
darczyńców nieco mniej złożyło taką deklarację (69%). Z jednej strony odpowiedzi te wskazują na 
stosunkowo wysoką trwałość projektów, z drugiej jednak –  sygnalizują lukę występującą pomiędzy 
podmiotami realizującymi projekty w Polsce a potencjalnymi partnerami z państw-darczyńców.  
W ocenie ewaluatorów, może ona wynikać z dysproporcji w liczebności podmiotów oraz ich 
zdolności instytucjonalnej.  

Podsumowując powyższe, można stwierdzić za ewaluatorami, że dotychczas wypracowane 
rozwiązania w zakresie współpracy, zacieśniająca się sieć kontaktów i większe zrozumienie 
wzajemnych potrzeb, uwarunkowań (zwłaszcza prawnych i kulturowych) oraz możliwości 
(potencjału, kompetencji) mają szansę ułatwić przygotowania i realizację programów oraz 
projektów w partnerstwie w przyszłym okresie programowania. 
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3 RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW 

3.1 Podsumowanie osi ągnięć programów 

Programy Funduszy norweskich i EOG charakteryzuje duży poziom skuteczności, co w dużej 
mierze wynikało z adekwatności działań – projekty były odpowiedzią na problemy występujące na 
różnych płaszczyznach i wynikające ze specyfiki danego podmiotu. Wartości docelowe zostały  
w większości osiągnięte lub przekroczone. Wskazuje to jednoznacznie, że realizacja programów 
przebiegała zgodnie z założeniami i przyczyniła się do osiągnięcia planowanych efektów. 
Fundusze mają najistotniejsze znaczenie, a tym samym ich wpływ jest największy, w obszarach, 
dla których stwierdzono brak lub niedostatek możliwości finansowania analogicznych 
przedsięwzięć w ramach polityki spójności lub z innych źródeł. Dotyczy to w szczególności takich 
obszarów wsparcia, jak ochrona dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
czy też działań ukierunkowanych na planowanie i rozwój współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego.  

Największą alokację w Polsce  miał obszar środowiska – 180 mln € łącznie z programów PL02, 
PL03 i PL04 stanowiło 40% środków przeznaczonych na ten cel dla wszystkich krajów-
beneficjentów. Celem PL02 była ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego, zaś PL03 nakierowany był na wzmocnienie  instytucji publicznych 
odpowiedzialnych za zintegrowane planowanie, monitoring i kontrolę stanu środowiska. 
Działaniom towarzyszyły akcje zwiększające proekologiczną świadomość społeczną, w tym 
kampanie społeczne, które dotarły do ponad 7 mln odbiorców. Jedna z nich, skierowana do 
najmłodszych, skupiała się na ochronie ekosystemów. Starszych odbiorców zachęcano do 
oszczędzania energii. Łączna redukcja emisji CO2 uzyskana dzięki realizacji projektów 
termomodernizacyjnych oraz przemysłowych w PL04 wyniosła 490 tys. ton/rok. Wdrażanie m.in. 
programów środowiskowych pokazało, iż o ile popyt ze strony beneficjentów sektora publicznego 
jest duży, to beneficjenci  sektora prywatnego potrzebują więcej zachęt do podjęcia wysiłku 
wdrażania projektów. Większa elastyczność w zakresie wielkości oferowanego grantu (przy 
zachowaniu wymagań dotyczących efektu ekologicznego) pozwoliłaby na większy udział MŚP  
w konkursach na projekty termomodernizacyjne czy OZE. Otwarcie programu efektywności 
energetycznej na NGO oraz rozszerzenie katalogu budynków kwalifikowalnych do wsparcia oraz 
działań w obszarze oszczędzania energii (np. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu) 
byłyby pożądane.  

Działania na rzecz szeroko pojętej kultury były trzecią największą alokacją w Polsce – uzyskano aż 
40% całkowitej kwoty funduszy EOG przeznaczonej na cały ten obszar. Istotnym elementem było 
promowanie różnorodności kulturowej w Europie. Dzięki dotacjom budowano, digitalizowano  
i tworzono nowe spektakle, wystawy, utwory muzyczne itp. To w Polsce odbyło się ponad 2,5 
tysiąca wydarzeń kulturalnych zrealizowanych przy wsparciu funduszy EOG (co stanowi 86% 
liczby wydarzeń zgłoszonych przez wszystkie kraje-beneficjentów) , w które  zaangażowano 1,6 
mln odbiorców, co stanowi 93% publiczności wszystkich programów promocji różnorodności 
kulturowej w ramach mechanizmów. Wdrożenie 62 projektów partnerskich przyczyniło się do 
rozwoju dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu  
i promocji różnorodności kulturowej. Z kolei ochronę dziedzictwa kulturowego oraz jego 
udostępnianie i zachowanie dla przyszłych pokoleń zapewniła realizacja projektów inwestycyjnych. 
Sfinansowano m.in. powstanie Muzeum Pana Tadeusza, rozbudowę Muzeum Śląskiego, prace 
renowacyjne w Malborku, Zamku Pieskowa Skała, Zamku w Łańcucie oraz Pałacu Krasińskich.  

Zaangażowanie interesariuszy i konsultacje społeczne są przydatnym narzędziem 
dostosowywania działań czy obiektów do możliwości i potrzeb osób z różnymi ograniczeniami,  
w tym osób z niepełnosprawnościami i innych narażonych na wykluczenie (np. osoby starsze). 
Dobrze odbierane są nowoczesne rozwiązania usprawniające kontakt instytucji (np. kultury)  
z odbiorcami – rozwiązania, które przybliżają odbiorcom treści kulturowe i sprawiają, że stają się 
one znacznie ciekawsze w odbiorze. Do takich rozwiązań można zaliczyć ucyfrowienie/ 
digitalizację, audioguide, QR kody, aplikacje mobilne, wirtualne spacery, gry/konkursy/zabawy, 
warsztaty oraz nowoczesne narzędzia promocji. Grupy odbiorców poszczególnych projektów 
powinny być definiowane możliwie precyzyjnie, co ułatwia dokonanie wyboru kanału komunikacji  
i skonstruowanie adekwatnych narzędzi. Poza infrastrukturalną częścią projektów beneficjenci 
PL08 rozwijali też ofertę programową – szczególnie kulturalno- edukacyjną, kierowaną do różnych 
grup odbiorców. To kompleksowe podejście pozwoliło osiągnąć cel główny – ochronę, zachowanie 
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i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Respondenci ewaluacji widzieli 
konieczność sformułowania towarzyszącego inwestycjom programu kulturalno – edukacyjnego  
i uwzględnienia przez projektodawców perspektywy szerszego kontekstu społecznego  
i kulturowego planowanego przedsięwzięcia. Ponadto, badanie programu PL08 pokazało, iż  
w części instytucji koszty utrzymania inwestycji przekroczyły szacunki wykonywane na etapie 
planowania inwestycji, co wynika m.in. z nagłego wzrostu zainteresowania obiektem (głównie  
w skutek wzmożonego ruchu turystycznego, przekładającego się nie tylko na frekwencję  
w obiekcie) – co rodzi potrzebę wydatkowania dodatkowych środków na ochronę, zabezpieczenie 
obiektu, konieczność budowy infrastruktury takiej jak np. parkingi. Nakłada to na oceniających 
obowiązek wnikliwej oceny studiów wykonalności przedkładanych przez projektodawców również 
pod kątem trwałości efektów projektu po jego zakończeniu. 

Na Rozwój społeczny i regionalny w Polsce przypadło 24% środków przeznaczonych przez 
darczyńców na ten obszar we wszystkich krajach-beneficjentach i była to jedna z największych 
alokacji w naszym kraju. Nacisk położono na poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa 
poprzez rozwój i lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do trendów demograficznych  
i epidemiologicznych. Skupiono się zarówno na jakości i dostępności usług oraz pacjentach (na 
zmianach zyskało 663 tysiące pacjentów, co stanowi 96% rezultatu raportowanego przez 
wszystkie państwa-beneficjentów) jak i pracownikach (7 300 zostało przeszkolonych, co stanowi 
85% wskaźnika). Wsparto inwestycje połączone z programami finansowania badań i profilaktyki. 
Przykładem może być tu poprawa opieki perinatalnej w województwie dolnośląskim, gdzie ze 
środków sfinansowanych zostało ponad 40 tys. różnego rodzaju badań, w tym badania 
bakteriologiczne, badania wzroku i usg noworodków. Zakupiono także ponad 220 sztuk sprzętu,  
w tym m.in. aparaty usg, łóżka porodowe, inkubatory, i pompy infuzyjne. Współpraca  
z przedstawicielami środowisk medycznych wydaje się nieodzowna przy tworzeniu diagnozy 
potrzeb i problemów zdrowotnych mieszkańców. W obszarze dostosowania ochrony zdrowia do 
trendów demograficzno-epidemiologicznych kluczowe wydaje się zapewnienie mechanizmu 
koordynacji wdrażania profilaktycznych programów zdrowotnych na szczeblu regionalnym  
i lokalnym. Za istotny aspekt programu PL13 uznano wychodzenie z wydarzeniami projektowymi 
na tereny wiejskie oraz małomiasteczkowe, które są zamieszkiwane przez osoby szczególnie 
narażone na wykluczenie w dostępie do infrastruktury zdrowotnej.  

W ramach Funduszy podjęto działania związane ze wsparciem dobrego zarządzania, szczególnie 
w partnerstwach. W efekcie programu miejskiego samorządy nie tylko świadomie i efektywnie 
współpracują, ale również mogą zaplanować swój rozwój w ramach m.in. obszarów 
funkcjonalnych. 

Na trzeci sektor przeznaczono prawie 1/4 środków z puli funduszy przeznaczonych na cały obszar 
we wszystkich krajach-beneficjentach. Fundusze zwiększyły efektywność organizacji 
pozarządowych i skuteczność ich wpływu na prawodawstwo (122 poprawionych aktów prawnych  
i wdrożonych dobrych praktyk stanowi ponad połowę osiągnieć wszystkich krajów beneficjentów  
w tym rezultacie) i bezpośrednie otoczenie Polaków, czego przykładem są banki żywności. 
Jednym z bardziej istotnych projektów było wsparcie serwisu ngo.pl, który jest hubem dla 
organizacji pozarządowych, pełni funkcje doradcze i informacyjne. Serwis gruntownie 
przebudowano, powstały też tysiące nowych materiałów informacyjnych, a z jego zasobów 
skorzystało ok. 10 mln użytkowników. 

W ramach obszaru Schengen i sprawy wewnętrzne 1/4 środków dostępnych dla wszystkich 
krajów-beneficjentów przypadła Polsce. Projekty dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
zaczynając od prewencji, a kończąc na działaniach edukacyjnych. Zwiększono świadomość służb  
i społeczeństwa na temat handlu ludźmi i przemocy domowej (przeszkolono 4 486 osób, co 
stanowi 70% wskaźnika mechanizmów). Z kolei wsparcie służby więziennej i szkolenia więźniów 
miały pomóc skazanym w powrocie do społeczeństwa. W Polsce zrealizowano 7 940 programów  
i kursów dla więziennictwa, co stanowi 99% wyniku mechanizmów. Ważnym aspektem była 
poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości oraz wiedzy obywateli na temat swoich praw  
i handlu ludźmi. W zakresie przeciwdziałania przemocy kluczowa jest też kontynuacja działań 
zmierzających do powstawania lokalnych systemów współpracy między trzecim sektorem  
a instytucjami samorządowymi. Zalecana jest współpraca przedstawicieli poszczególnych instytucji 
(m.in. policja, władza sądownicza) w celu przekonania sprawców przemocy o zaletach 
uczestnictwa w działaniach terapeutycznych. W przyszłości warto rozważyć większy udział 
samorządów lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych w realizację projektów 
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dotyczących przeciwdziałania handlowi ludźmi. Działanie to wzmocni pozytywny odbiór społeczny 
programów oraz zwiększy efektywność w rekrutowaniu odbiorców. Należy rozważyć, czy 
zaangażowanie wielu stron nie powinno znaleźć się wśród kryteriów oceny wniosków. 

Na rozwijanie zielonych przedsiębiorstw Polska dysponowała 16% alokacji przyznanej przez 
darczyńców na ten obszar we wszystkich krajach-beneficjentach. Dzięki podjętym krokom udało 
się wprowadzić na rynek 36 nowych technologii na rzecz środowiska, co stanowi 55% rezultatu  
w obszarze. Dotacje i wymiana doświadczeń z partnerami pozwoliły dla przykładu na zakup 
nowego parku maszynowego u producenta opakowań, co miało wymierny wpływ na zmniejszenie 
zużycia zasobów, w tym o 50% wody i o 80% farby. 

Rozwój nauki to obszar na który przeznaczono 46% alokacji. Wsparcie pozwoliło pomóc polskim 
uczelniom przygotować absolwentów do wejścia na współczesny rynek pracy, a także przyczyniło 
się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych. Ponad 74 mln euro przeznaczone na 
program badawczy równoznaczne pozwoliło na osiągnięcie pozycji jednego z największych 
bilateralnych programów naukowych na świecie.  

38% środków przeznaczonych na obszar Godna praca i dialog trójstronny umożliwiło 
zrealizowanie szeregu działań ukierunkowanych na wzmocnienie dialogu trójstronnego  
i zwiększenie świadomości korzyści płynących z zapewnienia warunków do godnej pracy. 
Skupiono się między innymi na zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
oraz równości płci. Wobec niskich wskaźników zatrudnienia kobiet w Polsce, projekt Superwoman 
w biznesie zrealizowany przez Konfederację Lewiatan miał na celu wypracowanie spójnych 
rozwiązań ułatwiających pogodzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi oraz zwiększanie 
udziału kobiet we władzach firm. Przeprowadzono na ten temat cykl seminariów w całej Polsce. 

Beneficjenci biorący udział w ewaluacjach jednoznacznie wskazali na konieczność kontynuacji 
wsparcia, przy jednoczesnym wdrożeniu działań oceniających efektywność zastosowanych 
rozwiązań. Przedmiotem wsparcia powinny być z jednej strony obszary tematyczne, w których 
dostępne na polskim rynku środki są niewystarczające dla zaspokojenia kluczowych potrzeb, jak 
również obszary, w których możliwość finansowania działań jest ograniczona. 
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3.2 Przegląd naborów oraz danych finansowych 
 

15.04.2013  
17.06.2013  

13 190 181 13 190 181 103 44 049 099 34 33%

15.04.2013  
17.06.2013  

4 000 000 4 235 294 77 14 006 727 26 34%

PL03
Wzmocnienie monitoringu 
środowiska oraz działań 
kontrolnych

18.03.2013
20.05.2013

897 625 897 625 10 4 895 062 2 278 440 5 50% 15 000 000 14 386 193

10.06.2013
12.08.2013

67 394 000 67 394 000 242 136 430 633 69 29%

03.02.2014 
07.04.2014

12 639 873 12 639 873 4 15 384 363 1 25%

07.07.2014 
15.09.2014

10 469 089 10 469 089 84  38 044 335 28 33%

10.07.2015 
14.09.2015

10 142 358 10 142 358 2 3003257 0 0%

01.09.2013 
15.10.2013

9 500 000 9 500 000 1 931 92 645 385 157 8%

01.03.2014 
15.04.2014

9 000 000 9 000 000 2 076 98 364 116 197 9%

01.09.2014 
15.10.2014

8 000 000 8 000 000 2 380 111 827 542 163 7%

16.10.2013 
15.11.2013 

6 200 000 6 200 000 287 84 616 389 9 3%

19.10.2015 
10.11.2015

800 000 800 000 50 2 549 044 17 34%

PL06

Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami 
społeczeństwa 
obywatelskiego

25.01.2013 
19.04.2013

6 146 160 7 401 548 85 47 181 937 8 094 492 17 20% 9 835 000 9 049 500

PL07

Poprawa i lepsze 
dostosowanie ochrony 
zdrowia do trendów 
demograficzno-
epidemiologicznych

15.03.2013
28.06.2013

52 545 225 52 545 225 585 801 418 943 52 283 492 37 6% 58 000 000 55 173 007

PL08
Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego

04.06.2013
30.09.2013

63 616 375 74 680 708 277 740 960 327 72 363 494 22 8% 70 200 000 67 964 503

15.06.2012 
15.10.2012

4 390 000 4 877 778 135 35 418 250 26 19%

15.04.2013
16.08.2013

3 672 092 4 080 102 141 36 887 735 36 26%

01.03.2013
30.04.2013

1 614 000 1 793 334 34 6 242 510

03.02.2014  
02.04.2014

1 600 000 1 786 701 31 4 291 187

03.02.2015  
02.04.2015

1 440 000 1 600 000 35 5 011 869

08.04.2013
07.06.2013

1 686 000 1 873 333 46 3 722 885 25 54%

08.04.2013
07.06.2013

2 580 000 2 866 667 139 20 467 620

27.03.2014  
27.05.2014

5 049 182 5 049 182 124 16 855 095

29.09.2012 
30.11.2012

32 906 753 38 713 827 269 229 459 974 68 25%

CCS 13.09.2013              
15.11.2013

8 960 000 10 541 176 31 48 385 894 7 23%

01.12.2012  
31.01.2013

2 000 000 2 764 706 308 26 876 284 34 11%

PL13
Ograniczanie społecznych 
nierówności w zdrowiu

31.03.2014 
02.06.2014

13 109 725 15 423 206 97 60 582 153 15 417 534 26 27% 18 000 000 16 472 929

PL14
Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i przemocy ze 
względu na płeć

28.06.2013  
16.09.2013 

600 000 600 000 364 13 304 286 715 720 19 5% 3 625 000 3 375 025

30.09.2013 
17.01.2014

8 053 751 8 053 751 25 10 245 143 15 60%

15.07.2014 
15.09.2014

1 189 460 1 189 460 24 6 494 689 8 33%

PL16

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

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 14 000 000 11 596 210

PL17
Wsparcie Służby 
Więziennej, w tym sankcji 
pozawięziennych

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 13 000 000 10 974 295

(PA22)
Fundusz na rzecz godnej 
pracy i dialogu trójstronnego 

20.10.2011
22.04.2012

3 065 320 3 065 320 20 5 162 322 brak danych 11 55% brak danych brak danych

PL18 Green Industry Innovation
28.02.2014  
28.05.2014

17 783 000 17 783 000 84 60 654 910 brak danych 28 33% brak danych brak danych

RAZEM 10 100 1 232
* po uwzględnieniu dodatkowej alokacji wynikajacej z procedury realokacji środków zgodnie z art. 5.9 oraz 6.9 Regulacji, źródło: raport końcowy z programu (final balance)

grant (EUR)
Liczba 

zawartych 
umów

7 154 743

PL05
Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych / 
Obywatele dla Demokracji

Polsko-Norweska  
Współpraca Badawcza

Fundusz Stypendialny i 
Szkoleniowy (3                
mobilnościowe,współpraca 
instytucjonalna & 2 rozwój 
polskich uczelni)

91

56

PL15
Współpraca w obszarze 
Schengen 

PL10

PL12

71 702 580

brak danych

67 735 698

10 582 970

13 486 707

success 
rate

91%

Nr 
Programu

Nabory na projekty: główne i FMG Wnioski złożone

data naboru

budżet ze 
współfinansowa

niem PO/z 
budżetu państwa 

(EUR)

Projekty dofinansowane i 
zrealizowane

kwota wnioskowana 
(EUR)

Liczba

21%

PL09

Promocja różnorodności w 
kulturze i sztuce w ramach 
europejskiego dziedzictwa 
kulturowego

Program (w tym wdra żane 
przez BMF)

PL04
Oszczędzanie energii i 
promowanie odnawialnych 
źródeł energii

PL02
Ochrona różnorodności  
biologicznej i ekosystemów

ostateczna* kwota 
dofinansowania 

(EUR) 

18 274 603 19 985 930

63 180 500 60 319 431

144 150 000 129 804 956

brak danych brak danych

10 000 000 8 188 684

Programy i nabory na projekty w ramach Mechanizmu F inansowego EOG oraz NMF 2009-2014

11 000 000 10 673 865

15 000 000 14 286 821

grant w programie
wykorzystanie grantu 

w programie

21 084 000
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3.3 Podsumowanie poszczególnych programów 
 
PL02 Ochrona ró żnorodno ści biologicznej i ekosystemów  

Program przyczynił się do osiągnięcia następujących rezultatów: 

• 27 planów/zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000; 
• 92 monitoringów obszarów Natura 2000; 
• 14 inwentaryzacji i/lub monitoringów występowania inwazyjnych gatunków obcych; 
• ponad 17 mln osób zaangażowanych w działania edukacyjne i promujące ochronę 

różnorodności biologicznej; 
• 66 organizacji pozarządowych zrealizowało działania na rzecz ochrony różnorodności 

biologicznej. 

Warto zauważyć, że w ramach Programu zrealizowano jedne z pierwszych projektów w Polsce 
dotyczące zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, takich jak Heracleum sosnowskyi, Bunias 
orientalis, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica Reynoutria sachalinensis, Rudbeckia 
laciniata, Rumex confertus, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Veronica filiformis. 

Operator Programu nawiązał dobrą współpracę z Norweską Agencją ds. Środowiska – pomimo 
braku oficjalnego partnerstwa na poziomie programu. Wspólnie ustalano wytyczne w zakresie 
działań i  projektów partnerskich. Zrealizowano 19 projektów z partnerami z Norwegii i Islandii. 
Ponadto, przeprowadzono wizytę studyjną w Norwegii, odbyły się 3 konferencje bilateralne  
z udziałem przedstawicieli norweskich parków narodowych, agencji oraz instytutów badawczych. 
Operator Programu podejmował dodatkowe działania w celu zacieśnienia współpracy  
z instytucjami z państw-darczyńców, jak  udział w międzynarodowej konferencji w Trondheim (maj 
2015 r.), dotyczącej mapowania i wyceny usług ekosystemowych. 

Przedsięwzięcia dotyczące zwalczania inwazyjnych gatunków obcych w Polsce miały charakter 
pilotażowy oraz demonstracyjny.Generalnie planowane wartości wskaźników rezultatów zostały 
znacznie przekroczone. Jedynie wartość wskaźnika rezultatu „Liczba planów ochrony lub zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000” (27) jest niższa niż pierwotnie zakładana (30). Wynika to  
z mniejszego zainteresowania tym rezultatem przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków. 
Ponadto, ograniczony był czas realizacji projektów wynikający z procedury akceptacji programu 
oraz czynników przyrodniczych, jak np. długość sezonu wegetacyjnego. Z kolei wartości 
wskaźników bilateralnych osiągnięto znacząco wyższe niż zakładano.  

Ewaluacja programu PL02 potwierdziła zasadność jego realizacji oraz potrzebę kontynuacji 
działań. Wszystkie przedsięwzięcia dofinansowane w programie, w tym projekt predefiniowany, 
miały wpływ na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,. Ciekawym przykładem jest 
skierowana do dzieci strona internetowa http://ekodzieciaki.mos.gov.pl z grami dostosowanymi do 
dwóch grup wiekowych oraz materiałami przybliżającymi najmłodszym świat przyrody  
i problematykę ochrony środowiska, a także ze skierowaną do rodziców zakładką z materiałami 
zachęcającymi do edukowania w formie kreatywnej zabawy (Strona powstała w ramach projektu 
predefiniowanego). Kampania „Małe czy duże przyda się naturze” realizowana w ramach projektu 
predefiniowanego  została nominowana do nagrody branżowej Klubu Twórców Reklamy  
w kategorii Film: Reklama społeczna i non-profit.  

PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działa ń kontrolnych  

Projekty zrealizowane w ramach Programu przyczyniły się do wzmocnienia systemu pomiarów, 
ocen i prognoz stanu środowiska, gromadzenia, przetwarzania, rozpowszechniania informacji  
o środowisku, jak również do wzmocnienia potencjału technicznego instytucji odpowiedzialnych za 
monitoring środowiska. Jednocześnie przyczyniły się do wzmocnienia świadomości społecznej  
w zakresie zanieczyszczeń i jakości środowiska oraz postaw proekologicznych.  

Jednym efektów Programu była modyfikacja Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli 
oraz Systemu Kontroli, która warunkowała dalszą jego funkcjonalność. Kolejnym efektem było 
stworzenie modelu bazy przestrzennych danych dotyczących środowiska przyrodniczego  
w Polsce, wraz z systemem zarządzania. Opracowany model stał się elementem specjalistycznych 
i branżowych systemów informacji przestrzennej, niezbędnych dla funkcjonowania różnych działów 
administracji publicznej, w tym podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, 
planowania, monitoringu i programowania strategicznego. Ponadto rozbudowano system 
pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce – wzmocniono i dostosowano do nowych wymogów  
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16 wojewódzkich sieci monitoringu jakości, jak również rozszerzono możliwość modelowania 
danych dotyczących jakości powietrza pochodzących z tych sieci. Powstał nowy portal poświęcony 
jakości powietrza i aplikacja na urządzenia mobilne – http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/ 
mobile_app. Uruchomienie portalu należy uznać za czynnik przełomowy z punktu widzenia 
poprawy dostępu obywateli do informacji o jakości powietrza. Po uruchomieniu portalu, widoczny 
jest wyraźny wzrost zainteresowania organizacji społecznych, mediów oraz społeczeństwa 
tematem jakości powietrza, w szczególności zanieczyszczeń wywołanych niską emisją. 
Prowadzona była intensywna dyskusja publiczna, której efektem jest aktywizacja organizacji 
społecznych i obywateli oraz naciski na administrację rządową i samorządową, dotyczące podjęcia 
działań ograniczających niską emisję.  

Dzięki realizacji projektów oraz działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej nastąpił 
znaczący rozwój kompetencyjny instytucji w zakresie przeprowadzania działań związanych  
z monitoringiem środowiska poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności, 
szeroko pojętej edukacji, wzajemnego uczenia się, zwiększenia potencjału przeprowadzania 
inspekcji zanieczyszczeń powierza i wody, jak również wzmocnienie międzynarodowych sieci 
współpracy.  

PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii  

Głównymi rezultatami zrealizowanego Programu jest zwiększona efektywność energetyczna  
i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej takich jak 
szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, przychodnie i szpitale. W wyniku realizacji wyżej 
wspomnianej części Programu nastąpił m.in. wzrost produkcji energii odnawialnej o 37 tys. MWh/r 
oraz redukcja emisji CO2 o ponad 120 tys. t/r. Dodatkowo w ramach oddzielnego rezultatu 
związanego z podnoszeniem świadomości – dotarto do ponad 7 milionów osób z różnymi 
komunikatami w zakresie efektywności energetycznej. Efektem realizacji programu jest również 
poprawa jakości powietrza, w wyniku realizacji rezultatu programu skierowanego do 
przedsiębiorstw. W konsekwencji nastąpiła poprawa jakości powietrza w wyniku zmniejszenia 
emisji takich substancji jak siarka, tlenki azotu, pył oraz nastąpiła znaczna redukcja emisji CO2. 
Łączna redukcja emisji CO2 uzyskana dzięki realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz 
przemysłowych wyniosła 490 tys. ton/rok. 

Ponadto zrealizowany z sukcesem Program wzmocnił stosunki dwustronne pomiędzy państwami-
darczyńcami a Polską. W wyniku realizacji inicjatyw bilateralnych finansowanych ze środków 
Funduszu Współpracy Dwustronnej osiągnięto szereg rezultatów, nawiązano relacje  
z 11 organizacjami z Państw-Darczyńców, opracowano wspólne raporty i publikacje dotyczące 
wykorzystania energii odnawialnej, a także zrealizowano wspólne warsztaty dla przedsiębiorców, 
podczas których prezentowano doświadczenia polskie i norweskie w zakresie budynków 
niskoemisyjnych, adaptacji do zmian klimatu czy elektromobilności, zbudowano także sieć 
kontaktów pomiędzy podmiotami polskimi, norweskimi i islandzkimi. 

W trakcie realizacji wprowadzono wiele istotnych zmian programu, które znalazły odzwierciedlenie 
w zmienionej Umowie ws. programu. W efekcie końcowa wersja programu w wielu aspektach 
istotnie różni się od początkowych założeń, niezmienny pozostaje jednak nacisk na osiągniecie 
efektów ekologicznych. Wprowadzone zmiany były powodowane z jednej strony realokacją do 
programu dodatkowych środków a w późniejszym etapie wykorzystaniem pojawiających się 
oszczędności. Z drugiej strony wprowadzane zmiany był odpowiedzią na pojawiające się w trakcie 
realizacji wyzwania związane z wycofywaniem się beneficjantów, kwestią pokrycia różnic 
kursowych czy koniecznością dokonania przesunięć środków pomiędzy rezultatami, by zwiększyć 
efektywność wsparcia.  

PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednos tek samorz ądu terytorialnego, 
dialogu społecznego i współpracy z przedstawicielam i społecze ństwa obywatelskiego 

Program regionalny był odpowiedzią na potrzebę wspólnego rozwiązywania problemów 
społecznych i gospodarczych przez gminy. Problemy miały charakter terytorialny, przekraczały 
granice pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego i wymagały połączonych sił wielu 
jednostek, zarówno organizacji pozarządowych jak i obywateli, aby je rozwiązać. Dodatkowo, nie 
istniała stała współpraca, ani sprawdzone mechanizmy współpracy między samorządami  
i partnerami.  
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Program został zrealizowany zgodnie z planem i w pełnym zakresie, osiągając wszystkie 
zakładane wskaźników, które przyczyniły się do realizacji dwóch celów: zmniejszenia różnic 
społeczno-gospodarczych gospodarczych oraz wzmocnienia współpracy bilateralnej.  

Program wdrożony został w formie projektu predefiniowanego oraz 17 partnerstw realizowanych 
poprzez indywidualne projekty. Ważnym elementem Programu była współpraca Związku Miast 
Polskich i Norweskiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Powiatów Polskich.  

W rezultacie wsparto 61 partnerstw wewnątrzrządowych i międzysektorowych obejmujących 
łącznie 940 instytucji, w tym ponad 230 podmiotów spoza sektora samorządowego, 
reprezentujących szeroki zakres interesariuszy działających w tym obszarze. W ramach programu: 
wzmocniono kompetencje pozwalające na zbudowanie współpracy międzygminnej  
i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez pomoc doradczą, 
rozwój wiedzy i umiejętności współpracy w ramach partnerstw lokalnych, a także rozwój  
i upowszechnianie metod i narzędzi współpracy; wspierano partnerstwa w zakresie pogłębionych 
diagnoz ich funkcjonowania; opracowano mechanizmy umożliwiające wspólną identyfikację  
i rozwiązywanie problemów o charakterze terytorialnym (ponadlokalnym) w szczególności  
w obrębie miast i ich obszarów funkcjonalnych, w których zlokalizowany jest kapitał ludzki; 
opracowano strategie o wymiarze terytorialnym, zgodnie z modelem współpracy międzyrządowej  
i międzysektorowej. 

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do tr endów demograficzno-
epidemiologicznych  

W efekcie realizacji Programu ponad 600 tys. pacjentów skorzystało z dostępu do lepszej jakości 
usług zdrowotnych. Nastąpiła poprawa opieki perinatalnej, profilaktyki nowotworowej oraz 
zwiększyły się standardy w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, m.in. 
poprzez inwestycje w infrastrukturę i sprzęt medyczny, podnoszenie kompetencji personelu 
medycznego oraz polepszenie usług zdrowotnych. Ponadto promowanie poprawy jakości życia 
poprzez zwrócenie uwagi na wagę samodzielnej dbałości o zdrowie oraz podejmowanie wyborów 
związanych ze zdrowym stylem życia pozytywnie wpłynęło na realizację rezultatów. Nowatorskim 
przykładem działania, związanym z opieką nad noworodkami, było wprowadzenie badania refleksu 
z dna oka jako standardowego elementu badania noworodka po urodzeniu w projekcie Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu. Wykrycie nieprawidłowości bezpośrednio po urodzeniu umożliwia 
wczesne przeprowadzenie koniecznej diagnostyki przyczyny zaćmy.  

Odpowiadając na istotne problemy demograficzne i epidemiologiczne społeczeństwa, 
dofinansowane projekty miały wkład w zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych. 
Co więcej dzięki temu, że podmioty, które otrzymały wsparcie, są ulokowane na terenie całej 
Polski, wpływ programu ma charakter ogólnokrajowy.  

Dzięki działaniom realizowanym przez operatora oraz inicjatywom bilateralnym finansowanym  
z Funduszu Współpracy Dwustronnej wzmocniono współpracę z państwami-darczyńcami, która 
skutkowała m.in. wymianą wiedzy i doświadczeń, wzrostem wzajemnego zrozumienia oraz 
kontynuacją współpracy. Seminaria FWD dla polskich i norweskich instytucji, wizyty studyjne  
w Polsce, Norwegii i Islandii, konferencja FWD zaowocowały utworzeniem sieci współpracy, która 
w przyszłości ułatwi wspólne inicjatywy w obszarze ochrony zdrowia.  

W okresie wdrażania dokonano szeregu zmian, które miały pozytywny wpływ na wyniki, m.in. 
poprzez ich maksymalizację. Te najbardziej istotne zmiany, tj. wzrost grantu o 6 mln euro oraz 
wydłużenie okresu realizacji, pozwoliły na zwiększenie oddziaływania programu m.in. poprzez 
dofinansowanie większej liczby projektów. W efekcie planowane rezultaty zostały osiągnięte,  
a wartości docelowe poszczególnych wskaźników przekroczone. 

PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego  

W wyniku realizacji programu zaszło wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu instytucji kultury  
i ich otoczeniu. Dzięki takim działaniom jak modernizacja, renowacja, konserwacja czy rozbudowa 
pojawiły się nowe przestrzenie w obiektach kultury, a jakość już istniejących została podniesiona. 
Odnowiono i odrestaurowano 40 obiektów zabytkowych, a 212 zostało zabezpieczonych przed 
degradacją. Ponadto takie działania, jak zdigitalizowanie zbiorów dziedzictwa czy usunięcie barier 
architektonicznych, również bezpośrednio przyczyniły się do powszechnego udostępnienia 
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dziedzictwa kulturowego. Za dobry przykład może posłużyć tu projekt Muzeum Pana Tadeusza we 
Wrocławiu – innowacja przestrzeń – edukacja przez kulturę, gdzie zdigitalizowano 3 093 obiektów.   

Program co do zasady nie narzucał partnerstw w ramach projektów konkursowych. Jednak dzięki 
działaniom operatora, dobrowolnym partnerstwom w ramach dofinansowanych projektów oraz 
inicjatywom bilateralnym relacje dwustronne zostały wzmocnione. Dzięki Funduszowi Współpracy 
Dwustronnej możliwe było zrealizowanie dodatkowych wydarzeń bilateralnych, które odbyły się  
w ponad 50 miejscowościach na terenie Polski, Norwegii i Islandii, wykraczając poza lokalizacje 
bezpośrednio związane z projektami inwestycyjnymi. W wydarzeniach uczestniczyli specjaliści  
i eksperci reprezentujący beneficjentów oraz instytucje partnerskie z państw-darczyńców, tworząc 
skuteczną platformę dla wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk.   

Program nie tylko zmniejszył dysproporcje w dostępie do kultury, ale również przyczynił się 
pośrednio do powstawania nowych miejsc pracy oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości  
w otoczeniu inwestycji. 

W czasie wdrażania dokonano szeregu istotnych zmian, w tym najważniejsze to zwiększenie 
budżetu programu, wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków czy realokacje środków  
w ramach dostępnego budżetu. Należy jednak podkreślić, że wprowadzone modyfikacje 
przyczyniły się do efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz zwiększenia 
oddziaływania rezultatów. 

PL09 Promocja ró żnorodno ści w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dzied zictwa 
kulturowego  

Łącznie zaangażowanych w realizację projektów było 60 polskich podmiotów ze sfery kultury oraz 
107 instytucji z państw-darczyńców. Zrealizowane przez nie przedsięwzięcia wzmocniły 
uczestnictwo w kulturze – wydarzenia projektowe zgromadziły ponad 1,6 mln odbiorców. 
Bilateralne projekty przyczyniły się także do zwiększenia kompetencji kulturowych społeczeństwa 
oraz do większego zrozumienia różnorodności kulturowej i wzmocnienia dialogu 
międzykulturowego. Co więcej, wsparte projekty potwierdziły długotrwałe efekty społeczno-
ekonomiczne oddziaływanie całego Programu, m.in. poprzez stymulację rynku pracy, 
przedsiębiorczości i gospodarki (projekty zakładały nowe miejsca pracy), profesjonalizację sektora 
kultury i wzmocnienie pracujących w nim kadr i wsparcie sektora pozarządowego (42% 
beneficjentów to NGOs).  

Zarówno na poziomie programu, jak i projektów (wielostronne partnerstwa) nastąpił znaczący 
rozwój kompetencyjny instytucji poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności,  
szeroko pojętej edukacji, wzajemnego uczenia się partnerów, zwiększenia potencjału artystyczno-
kulturalnego i projektowego partnerów oraz wzmocnieniu międzynarodowych sieci współpracy.  

Dodatkową wartością dodaną wdrażania projektów jest także lepsze zrozumienie różnic 
kulturowych, potrzeb, wyzwań oraz zagrożeń dla sektora kultury w różnych krajach oraz integracja 
Polonii mieszkającej w Islandii i Norwegii, a nawet wzrost atrakcyjności turystycznej miast,  
w których odbywały się wydarzenia projektowe, w niektórych przypadkach prowadzący nawet do 
rewitalizacji przestrzeni miejskiej u obu partnerów. W ramach projektu iluminacyjnego 
realizowanego przez Toruńską Agendę Kulturalną, we współpracy partnerami norweskimi, dzięki 
wykorzystaniu narzędzi sztuki audiowizualnej, podjęto pierwsze kroki na rzecz rewitalizacji jednej  
z dzielnic miasta Slemmestad. Tym samym zapoczątkowano proces budowania marki tego miasta 
jako centrum artystyczno-kulturalnego regionu, a nie jedynie mało atrakcyjnego centrum 
przemysłowego. Z podobnych efektów projektów korzystał Kraków, w którym – dzięki projektowi 
koordynowanemu przez Instytut Książki – uatrakcyjniono przestrzeń publiczną na plantach 
ławkami z kodami QR oraz podjęto działania rewitalizacyjne Portu Solnego, zamieniając go  
w największy europejski mural poetycki (500 metrów kwadratowych wierszy poetów polskich  
i islandzkich)7. Nie mniej istotne było zapewnienie dostępności kultury dla odbiorców ze 
szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnościami, oraz zagrożonym wykluczeniem. 
 
PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  

W ramach Programu dofinansowano ogółem 90 projektów mobilności z co najmniej jedną uczelnią 
zlokalizowaną w jednym z Państw-Darczyńców. Odbyło się 1195 wymian studentów oraz 

                                                           
7 Projekt „ORT: Wiersze z Polski / Wiersze z Islandii”; http://lovekrakow.pl/galerie/zdjecie/id/19100#photo 
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pracowników szkół wyższych, w tym 936 z Norwegią, 240 z Islandią, 19 z Liechtensteinem. 
Korzyści z realizacji działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni odniosły nie tylko 
osoby fizyczne (uczestnicy mobilności – studenci i pracownicy), ale również uczelnie realizujące 
wymiany. W ramach działania Współpraca Instytucjonalna polskie instytucje edukacyjne, 
począwszy od szkół podstawowych aż po uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, nawiązały 
współpracę z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i zrealizowały ciekawe 
przedsięwzięcia edukacyjne (25 projektów). Działanie Rozwój Polskich Uczelni umożliwiło z kolei 
realizację 56 projektów, które przyczyniły się do poprawy oferty dydaktycznej polskich uczelni, co 
sprawia, że lepiej przygotowują przyszłych profesjonalistów i obywateli do funkcjonowania  
w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Odbyły się ponadto 172 Wizyty 
Przygotowawcze (mające na celu nawiązanie, podtrzymanie lub rozwinięcie współpracy między 
instytucjami) oraz 117 Wizyt Studyjnych.  

Projekty na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego były często powiązane ze zmianami 
systemowymi. Często podejmowany był wątek: umiędzynarodowienia, efektów kształcenia 
w kontekście ram kwalifikacji, systemu ECTS czy też modułowych form kształcenia.  

Warto zwrócić uwagę, że blisko w jednej trzeciej projektów wypracowano rezultaty, z których 
korzysta rynek pracy. W podobnej liczbie projektów skupiono się na tematyce skierowanej do 
środowisk biznesowych, co jest zgodne ze zdefiniowanymi przez uczelnie potrzebami związanymi 
z chęcią nadania kształceniu bardziej praktycznego charakteru. Współpraca z pracodawcami 
i środowiskami biznesu pozwoliła dopasować nowe metody i treści kształcenia do oczekiwań 
pracodawców. W porównaniu z innymi programami grantowymi, z których korzystały szkoły 
wyższe, FSS wyróżniał się przystępnością i elastycznością zasad, co ułatwiło efektywną realizację 
projektów i sprzyjało wypracowaniu wartości dodanej. Walorem Funduszu była możliwość 
włączenia do realizowanych projektów komponentów dydaktycznych i naukowych lub 
komponentów związanych z inwestycjami w infrastrukturę uczelni, co pozwoliło na realizację 
inicjatyw charakteryzujących się znaczną kompleksowością.  

W toku przeprowadzonej na zlecenie Operatora ewaluacji Programu zdecydowana większość 
respondentów uznała, że działania w ramach FSS stanowiły ważną i często jedyną szansę na 
rozwój oferty dydaktycznej placówek z wykorzystaniem środków zewnętrznych8. 

PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy  

W trakcie współpracy bilateralnej okazało się, że oba kraje dysponują mocnymi stronami  
i zaletami, które mogą zaoferować drugiej stronie. W przypadku Polski jest to dobra infrastruktura 
badawcza, silna tradycja nauki doświadczalnej i niskie koszty działań badawczych, natomiast 
Norwegia oferuje silne podstawy teoretyczne, doświadczenie w modelowaniu i szeroki dostęp do 
znaczących czasopism naukowych. Otwiera to szerokie możliwości obopólnie korzystnej przyszłej 
współpracy.  

Finansowane projekty najczęściej przyczyniły się do udoskonalenia wiedzy i wypracowania 
wzajemnego zrozumienia pomiędzy zaangażowanymi jednostkami. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w imponującej liczbie międzynarodowych recenzowanych publikacji  
w przygotowaniu i opublikowanych (1069), z których 182 było publikacjami wspólnymi. 
współautorzy publikacji przyczynili się do lepszego wykorzystania wyników badań w zakresie 
współpracy między Norwegią i Polską. 

Wyniki niektórych projektów znalazły bezpośrednie zastosowanie w sektorze społecznym  
i publicznym, np. ochronie zdrowia i strategiach zarządzania biogazowniami. Program przyczynił 
się również do zmniejszenia rozbieżności płciowych w polskiej nauce, umożliwiając kobietom-
naukowcom rozwijanie badań w najmniej sfeminizowanych dziedzinach nauki. 

Trwałość relacji dwustronnych wspieranych przez Program może być oceniona poprzez liczbę 
kolejnych projektów badawczych powstałych w wyniku partnerstw. Wiele partnerstw jest 
kontynuowanych, a wyniki dofinansowanych projektów były wykorzystywane w kolejnych 
przedsięwzięciach realizowanych w ramach innych programów bądź inicjatyw. Dla przykładu,  
w Programie Horyzont 2020 do tej pory  złożono 619 wniosków z udziałem partnerów polskich  

                                                           
8 “Fundusz pełen wiedzy. Raport z badania ewaluacyjnego projektów zrealizowanych w ramach Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego przez polskie instytucje szkolnictwa wyższego”. Opracowanie: Joanna Dąbrowska-
Resiak, Michał Pachocki; kwiecień 2017 
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i norweskich (w tym 1809 zespołów/participations), z czego 185 projektów (w tym 675 
zespołów/participations) otrzymało dofinansowanie i są obecnie realizowane.  

PL13 Ograniczanie społecznych nierówno ści w zdrowiu  

Do najważniejszych rezultatów programu należy opracowanie następujących narzędzi: 
• Modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz Modelu programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki 

zdrowotnej dla społeczności lokalnych – opracowane w ramach projektu predefiniowanego, 
stanowiły wytyczne dla powiatów składających wnioski do konkursu; 

• Modelu oceny wpływu regulacji prawnych, działań społecznych i gospodarczych na zdrowie 
(HIA- Health Impact Assesement); 

• Modelu zarządzania zdrowiem populacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego  
w Polsce. 

Ponadto, powstały następujące dokumenty: 
• Międzysektorowa strategia na rzecz zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu,  

która ma wspomagać realizację Narodowego Programu Zdrowia  w zakresie ograniczania 
geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem funkcji i instytucji 
zdrowia publicznego; 

• Ocena społecznych nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań; 
• Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce. 

Istotnym rezultatem programu było wdrożenie 26 projektów pilotażowych, na poziomie powiatów – 
jednostek administracji samorządowej średniego szczebla, dotyczących programów profilaktyki 
i/lub promocji zdrowia. Dla przykładu, w  ramach kompleksowych działań na rzecz społeczności 
powiatu oleckiego prowadzono  zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, zajęcia rehabilitacyjne  
dla seniorów, a ratownicy medyczni zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
noworodkom. 

Mając na względzie powyższe, poprzez poprawę stanu zdrowia Polaków, osiągniętą dzięki 
ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu, Program przyczynił się do zmniejszania różnic 
ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jednego  
z celów Funduszy norweskich i EOG. Drugi z celów Funduszy – wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem – został osiągnięty 
m. in. poprzez podjęcie następujących działań: 

• Ścisła współpraca z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia – partnerem na poziomie 
programu i projektu predefiniowanego. Operator programu wraz z partnerem uzgadniali 
kryteria wyboru projektów, zmiany w programie i dalsze działania bilateralne; 

• Wdrożenie 10 projektów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 
programu; 

• Przeprowadzenie wizyt studyjnych w Polsce i w Norwegii, seminaria oraz konferencje 
poświęcone tak aktualnym zagadnieniom takim jak „Zdrowe i Aktywne Starzenie się 
Społeczeństwa” oraz „Innowacje w zdrowiu – perspektywa polsko-norweska”. 

Wszystkie wskaźniki na poziomie rezultatu, wyników oraz bilateralne zostały osiągnięte lub 
przekroczone. Ewaluacja projektów pilotażowych potwierdziła potrzebę i zasadność ich realizacji. 

PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze wzgl ędu na płe ć 

Program osiągnął następujące rezultaty: 
• ok. 4500 (z planowanych 3000) przeszkolonych profesjonalistów zaangażowanych  

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 
• ok. 2300 (z planowanych 1000) osób uczestniczyło w spotkaniach edukacyjnych  

i terapeutycznych dla pokrzywdzonych przemocą domową; 
• 1102 kobiet (z planowanych 300) dotkniętych przemocą ze względu na płeć skorzystało  

z usług placówek pomocowych; 
• 170 funkcjonariuszy (z planowanych 100) kadry penitencjarnej podniosło swoje kompetencje 

w zakresie pracy ze sprawcami przemocy ze względu na płeć. 

Ponadto, w ramach projektu predefiniowanego pn. Rodzina polska – wolna od przemocy 
przeprowadzono ogólnokrajową kampanię społeczną dotyczącą zjawiska przemocy domowej 
i przemocy ze względu na płeć.  
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Nawiązano współpracę z Radą Europy. Eksperci Rady Europy wraz ze specjalistami z Polski 
opracowali dokument dotyczący oceny działań podjętych w Polsce  w obszarze zapobiegania  
i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Operator Programu wraz z Radą Europy wspólnie 
zorganizowali dwie wizyty studyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele beneficjentów 
projektów realizowanych w ramach programu. Ponadto, polska Fundacja Feminoteka wraz  
z organizacją norweską Kvinner for Kvinner wspólnie zrealizowały partnerski projekt „To nie twoja 
wina! Stop przemocy wobec kobiet”, który przyczynił się do rozwoju kontaktów i umocnienia 
współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami bezpośrednio zaangażowanymi  
w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. 

PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przest ępczością transgraniczn ą  
i zorganizowan ą, w tym przeciwdziałanie handlowi lud źmi i migracjom grup przest ępczych  

Celem działań zrealizowanych w ramach Programu była odpowiedź na istniejące zagrożenia 
związane z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, handlem ludźmi oraz zjawiskiem 
migracji grup przestępczych. Program przyczynił się do zacieśnienia współpracy w strefie 
Schengen, a także podniesienia kompetencji organów ścigania, administracji i organizacji 
pozarządowych, co przełożyło się na większą skuteczność działania służb, a tym samym wpłynęło 
pozytywnie na stan bezpieczeństwa Polski, oraz dzięki jej położeniu na wschodniej granicy UE, 
również obszaru Schengen. Szeroka gama działań oferowanych w ramach Programu takich jak 
specjalistyczne szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne, wydarzenia 
polegające na wymianie doświadczeń, a także aktywności służące rozwojowi struktur i systemów 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, pokazując tym samym, że zapotrzebowanie na tego 
rodzaju działania wśród polskich służb jest wciąż duże. Potwierdzeniem tego jest fakt znacznego 
przekroczenia wskaźników planowanych do osiągnięcia w ramach Programu.  

Wzmocniono potencjał funkcjonariuszy i pracowników służb (m.in. Policji, Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego), przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, służby celnej, a nawet przedstawicieli instytucji 
oświatowych i szkół, dzieci, uczniów i urzędników. Przeszkolenie blisko 2100 osób bezpośrednio 
przełożyło się na wzrost wiedzy w zakresie migracji, przeciwdziałania przestępczości czy 
przepisów i regulacji obowiązujących w strefie Schengen. Ponadto, przeszkolenie ponad 400 osób 
w zakresie handlu ludźmi, pracy z ofiarami, czy współpracy instytucjonalnej przyczyniło się do 
podniesienia jakości świadczonej pomocy. Warto również zwrócić uwagę na fakt podjęcia 
współpracy z wyspecjalizowanymi i doświadczonymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak 
IOM czy Rada Europy. W ramach realizacji projektu predefiniowanego realizowanego we 
współpracy z IOM powołanych zostało 15 struktur przeciwdziałających handlowi ludźmi na 
poziomie wojewódzkim, co przyniosło efekt w postaci ujednolicenia systemu na terenie całego 
kraju. Wszystkie województwa posiadają teraz specjalistyczne procedury oraz personel 
przygotowany merytorycznie do koordynacji działań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. 

Współpraca bilateralna w ramach Programu realizowana była w formie wizyt studyjnych, 
konsultacji treści planowanych szkoleń, wypracowywania procedur i rozwiązań, wymiany dobrych 
praktyk oraz dzielenia się wiedzą, co bezpośrednio przełożyło się na rozszerzenie współpracy 
instytucjonalnej pomiędzy polskimi i norweskimi jednostkami. Jedną z przykładowych inicjatyw 
zakończonych sukcesem było delegowanie polskiego oficera łącznikowego do Norwegii oraz 
nawiązanie przez niego współpracy z przedstawicielami norweskich organów ścigania podczas 
wykonywania zadań policyjnych w celu dostarczenia stronie norweskiej kompleksowego 
doradztwa, opinii w zakresie specyfiki postępowania z osobami narodowości polskiej oraz 
identyfikowanie i udzielanie wsparcia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez 
osoby i grupy, mające związki z Polską. Oficer łącznikowy utrzymywał bieżące kontakty  
z przedstawicielami norweskiej policji, w szczególności służbą do walki z przestępczością 
zorganizowaną, kryminalną i ekonomiczną, jak również Europolem i innymi oficerami 
łącznikowymi. 

PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca  w obszarze wymiaru 
sprawiedliwo ści / Poprawa skuteczno ści wymiaru sprawiedliwo ści  

Program realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w partnerstwie z Norweską 
Administracją Sądów był nakierowany na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Cel ten był 
realizowany przez wdrożenie 6 projektów predefiniowanych oddziałujących na poszczególne 
aspekty składające się na wydajność i jakość systemu sądownictwa w Polsce.  
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Dzięki Programowi usprawniono zarówno efektywność działania instytucji, jak i pracowników. 
Zostało to zrealizowane dzięki modernizacji systemów komputerowych i oprogramowania, 
zwiększeniu kompetencji kadry zarządzającej oraz wiedzy merytorycznej pracowników 
sądownictwa. Działaniom skoncentrowanym bezpośrednio na instytucjach wymiaru 
sprawiedliwości towarzyszyły działania skierowane do jego klientów.  Polegały one na poprawie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i opiece nad tzw. grupami wrażliwymi nad osobami 
pokrzywdzonymi (np. ofiarami przestępstw, nieletnimi, mniejszościami), a także szersze 
stosowanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów.  Warto również podkreślić, że program 
nie był hermetyczny, adresowany jedynie do wąskich grup docelowych. Przykładem może być 
projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej, w ramach którego przeprowadzono szereg 
warsztatów dla gimnazjalistów i licealistów, a także wydano poradnik „Przychodzi uczeń do 
prawnika…”. Działania te upowszechniły wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości oraz praw i obowiązków osób mających z nim styczność.  

Program miał również istotny wymiar bilateralny. Wspólna realizacja programu w partnerstwie,  
a także partnerstwo na poziomie projektów predefiniowanych, zaowocowała szeregiem wspólnych, 
polsko-norweskich inicjatyw, takich jak wizyty studyjne, wspólne seminaria, publikacje czy 
powstanie sieci współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, nie tylko pomiędzy Polską  
a Norwegią, ale również pomiędzy Polską a innymi państwami – beneficjentami funduszy 
norweskich w obszarze wymiaru sprawiedliwości.  

PL17 Wsparcie Słu żby Wi ęziennej, w tym sankcji pozawi ęziennych 

Program był realizowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej we współpracy z Norweską 
Służbą Więzienną, pełniącą rolę partnera programu. Program odpowiedział na podstawowe 
problemy służby więziennej, zarówno w zakresie specjalistycznego wyposażenia, jak i wsparcia 
merytorycznego pracowników służby więziennej i podniesienia kompetencji osadzonych.   
W ramach 7 projektów predefiniowanych, z których składał się Program, wdrożono również 
komponent nakierowany na upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków 
probacyjnych jako alternatywy dla kar pozbawienia wolności.  Warto tu wskazać na synergię  
z programem PL16, gdyż grupą docelową w/w działań byli sędziowie. W efekcie realizacji 
Programu znacząco podniosły się kompetencje funkcjonariuszy, którzy poprzez uczestnictwo  
w szkoleniach, wizytach studyjnych, seminariach czy wyjazdach bilateralnych w ramach „job 
shadowing” wykazują większe sukcesy w realizacji zadań readaptacyjnych podejmowanych wobec 
więźniów. Sami osadzeni również otrzymali bezpośrednie wsparcie umożliwiające im powrót do 
środowiska otwartego, przede wszystkim poprzez szkolenia zawodowe ułatwiające powrót na 
rynek pracy. Oprócz wsparcia w postaci szkoleń zawodowych do więźniów skierowane były także 
inne inicjatywy zwiększające ich szansę na utrzymanie więzi społecznych i tym samym 
skuteczniejszą readaptację  do życia pozawięziennego, mianowicie kąciki dla dzieci w ośrodkach 
penitencjarnych przyczyniające się do utrzymania więzi rodzinnych w okresie odbywania kary 
pozbawienia wolności. 

Program miał istotny wkład w umacnianie stosunków dwustronnych w obszarze więziennictwa. 
Partnerstwo polsko-norweskie funkcjonowało bardzo efektywnie nie tylko na poziomie Programu, 
ale także na poziomie trzech projektów. Na poziomie strategicznym partnerzy zdecydowali, że 
głównym obszarem współpracy będzie wymiana doświadczeń dotyczących jednolitego systemu 
karnego, wiedzy i badań dot. sytuacji rozwoju więziennictwa czy też profesjonalizacji i etyki  
w pracy Służby Więziennej. Dodatkowo zrealizowano szereg inicjatyw z Funduszu Współpracy 
Dwustronnej, które dotyczyły wszystkich siedmiu projektów predefiniowanych, takich jak seminaria, 
konferencje, spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie konkretnych 
rozwiązań. 

* * * 

W ramach alokacji przyznanej Polsce realizowane są trzy Programy zarządzane przez stronę 
darczyńców: PL05, PL18 i PA22. Zgodnie z art. 5.13.5 Regulacji, w przypadku gdy Program jest 
zarządzany przez BMF lub podmiot z państwa-darczyńcy, państwo członkowskie nie ponosi 
odpowiedzialności za jego wdrażanie. 

PL05 Fundusz dla Organizacji Pozarz ądowych –  Obywatele dla Demokracji 

Program wdrażany był przez Biuro Mechanizmów Finansowych za pośrednictwem Fundacji im. 
Stefana Batorego (działającej w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży) i koncentrował 
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się na zagadnieniach tj. zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, 
przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu 
seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz 
promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.  

Dotacje oferowane były organizacjom pozarządowym – w trybie konkursowym – na trzy rodzaje 
przedsięwzięć: (a) projekty tematyczne, umożliwiające realizację działań w ramach pięciu 
obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji 
(w tym działania na rzecz pomocy i integracji uchodźców), przeciwdziałanie dyskryminacji, dzieci 
i młodzież; (b) projekty systemowe służące wzmocnieniu i podniesieniu jakości funkcjonowania 
całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych branż; (c) współpracę dwustronną,  
tj. działania służące nawiązaniu współpracy z podmiotami z Państw-Darczyńców i przygotowaniu 
wspólnego projektu tematycznego lub wzmocnieniu tej współpracy.  

Od listopada 2013 r. do kwietnia 2016 r. zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę 131 mln zł. 
Projekty te zaangażowały 667 polskich organizacji pozarządowych. 338 projektów zrealizowano 
we współpracy z partnerami z Polski i z zagranicy. Działania prowadzono w 723 miejscowościach 
w Polsce, a 146 projektów miało zasięg ogólnopolski lub adresowanych było do instytucji 
centralnych. Dzięki temu Program przyczynił się do wzmocnienia kondycji sektora pozarządowego 
w Polsce. Realizowane projekty umożliwiały stymulowanie zaangażowania obywateli i organizacji 
obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania 
decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju. Przyczyniały się ponadto do 
upowszechniania wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwoju działalności rzeczniczej  
i kontroli obywatelskiej, wspierania grup narażonych na wykluczenie.  

Program miał też istotny wymiar bilateralny. Wspólne działania opierały się najczęściej na 
wymianie doświadczeń, wizytach studyjnych, spotkaniach, seminariach, warsztatach 
i konferencjach. Blisko 300 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych wzięło udział 
w spotkaniach i wizytach w Norwegii i Islandii, a 182 osoby z tych państw odwiedziło polskie 
organizacje. Wśród najczęstszych obszarów współpracy znalazły się praca z dziećmi i młodzieżą 
oraz zwalczanie dyskryminacji. Owocami współpracy bilateralnej były m. in. wspólne publikacje 
(np. podręcznik dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych) 
i narzędzia (np. aplikacja online do konsultowania z mieszkańcami planów dotyczących 
infrastruktury transportowej). Partnerzy z Państw-Darczyńców służyli też wiedzą i doświadczeniem 
konsultując proces realizacji projektu (np. wdrażanie systemu zarządzania jakością w małych 
domach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). 

PL18 Green Industry Innovation 

Program był realizowany bezpośrednio przez norweską agencję rządową – Innovation Norway, 
Krajowy Punkt Kontaktowy był zaangażowany we wdrażanie Programu w roli partnera, 
współpracując i wspierając Operatora, głównie w ramach posiedzeń Komitetu Współpracy. 

Realizacja programu przyczyniła się do osiągnięcia celu, jakim jest stymulowanie rozwoju polskich 
firm z sektora MŚP w kierunku podnoszenia ich innowacyjności w połączeniu z ograniczeniem 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Program realizował ideę budowania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjną działalność proekologiczną, przynosząc 
korzyści zarówno biznesowe jak i środowiskowe.  

Efektem działań było wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, 
zmniejszających szkodliwą emisję oraz redukujących zużycie energii, a także poprawiających 
efektywność gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Oszczędność zasobów  
i minimalizacja wytwarzania odpadów oznaczały także ograniczenie kosztów produkcji, dzięki 
czemu firmy mogły uzyskać lepsze wyniki finansowe. W sumie opracowano i/lub udoskonalono  
21 proekologicznych produktów oraz technologii środowiskowych, a także 10 typów „zielonych” 
usług. W wyniku Programu osiągnięto bezpośredni efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 
o 50.000 ton/rocznie oraz utworzono 85 „zielonych” miejsc pracy.  

Trzeba podkreślić, iż innowacyjność opiera się w dużej mierze na współpracy, która daje 
przedsiębiorcom dostęp do wiedzy i nowych technologii. Aspekt ten był również wzmacniany 
podczas realizacji Programu, dzięki czemu polskie i norweskie przedsiębiorstwa mogły 
współdziałać w sferze nowatorskich pro-środowiskowych rozwiązań tworząc nierzadko trwałe 
partnerstwa biznesowe. 
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PA22 Globalny Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu tr ójstronnego 

W ramach Programu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, realizowanego w 13 państw-
beneficjentach MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014, a zarządzanego przez Innovation Norway, 
alokacja dla Polski wynosiła 3 065 320 EUR. Kwota ta została zakontraktowana w ramach dwóch 
naborów wniosków (naboru głównego i uzupełniającego), przeprowadzonych w 2011 i 2012 r., 
umożliwiając realizację 11 projektów. 5 z nich wdrażanych było we współpracy z partnerami 
norweskimi.  

Celem dofinansowanych projektów było przede wszystkim wzmocnienie struktur i praktyk 
w zakresie dialogu społecznego i trójstronnego, jak również zwiększenie świadomości 
i zrozumienia korzyści płynących z zapewnienia warunków do godnej pracy. Przedmiotowe cele 
realizowane były m.in. poprzez przeprowadzenie badań odnoszących się do tematyki godnej 
pracy. W ramach projektów zorganizowano szereg szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów 
dla pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Tematyka tych 
przedsięwzięć odnosiła się głównie do kwestii związanych z: zachowaniem równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym i prywatnym, przeciwdziałaniem dyskryminacji, bezpieczeństwem i higieną w 
miejscu pracy. Wzmacnianie świadomości oraz wiedzy w przedmiotowym zakresie prowadzone 
było również przy pomocy kampanii informacyjnych.  

Wyniki ewaluacji Programu przeprowadzonej przez Nordic Consulting Group A/S wskazują, że 
realizacja Programu w Polsce przyczyniła się do rozwoju dialogu trójstronnego. W ocenie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej) zaistniała ogólna poprawa potencjału związków zawodowych w porównaniu ze 
stanem sprzed wdrażania Programu i ostatniego programu EFS wspierającego dialog społeczny 
(2007-2013). Związki zawodowe są lepiej przygotowane, lepiej wykształcone i mają lepsze 
strategie negocjacyjne. Raport ewaluacyjny wskazuje też na istotne rezultaty Programu 
w obszarze godnej pracy, przywołując m.in. przykład  projektu „Superwoman” Konfederacji 
Lewiatan, mającego na celu zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy oraz opracowanie zestawu 
zaleceń ukierunkowanych na poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, dzięki 
któremu szereg praktycznych rekomendacji zostało szeroko omówionych oraz zaprezentowanych 
kluczowym decydentom. 

4 ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 

4.1 Zarządzanie i system kontroli 

W latach 2013-2015 strona polska przygotowała, zweryfikowała i przekazała do Biura 
Mechanizmów Finansowych wszystkie Opisy systemów zarządzania i kontroli (OSZiK) dla 
Operatorów Programów. Zgodnie z postanowieniem art. 4.8.3 Regulacji Opisom systemu 
zarządzania i kontroli przedkładanym do BMF towarzyszyły opinia i raport Instytucji Audytu,  
z przeprowadzonego audytu zgodności, potwierdzające że systemy wdrażania ww. Operatorów są 
zgodne z Regulacjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

W roku 2017 Operator Programu PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dokonał aktualizacji 
Opisu systemu zarządzania i kontroli ze względu na zmiany organizacyjne jakie miały miejsce  
w strukturze organizacyjnej Operatora Programu. 

Zaprojektowany i opisany w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli dla Mechanizmu Finansowego 
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 system zarządzania i kontroli  
w państwie-beneficjencie funkcjonował w okresie wdrażania Mechanizmów Finansowych 2009- 
2014 prawidłowo. Przyjęte w Systemie rozwiązania były adekwatne, skuteczne i efektywne dzięki 
czemu założone cele zostały osiągnięte. 

Prawidłowość funkcjonowania Systemu potwierdziły audyty przeprowadzane przez Instytucję 
Audytu (IA). W momencie ustanawiania Systemu IA potwierdziła, że system wdrażania Państwa – 
Beneficjenta jest zgodny z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmów Finansowych 2009- 
2014 i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. W trakcie wdrażania MF 2009-2014  
IA również przeprowadziła audyt Systemu który potwierdził prawidłowość funkcjonowania 
zaprojektowanych mechanizmów zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym. 

Dodatkowo w roku 2015 na zlecenie BMF został przeprowadzony audyt systemu zarządzania  
i kontroli w Państwie – Beneficjencie, w wyniku którego uznano, że system zarządzania  
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i kontroli został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi wymogami, jest proporcjonalny i działa 
skutecznie.  

Ponadto należy zauważyć, że corocznie Instytucja Audytu przedstawiała do Biura Mechanizmów 
Finansowych opinię na temat funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli w Programach 
wdrażanych w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-2014, która potwierdzała, że systemy 
zarządzania i kontroli ustanowione dla ww. Programów działały skutecznie.  

Prawidłowe funkcjonowanie Systemu uzyskano dzięki precyzyjnemu określeniu roli  
i odpowiedzialności poszczególnych Instytucji, dzięki czemu jasno wskazano zakres kompetencji  
wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie Mechanizmów Finansowych 2009-2014. 
Właściwe opisanie zadań poszczególnych instytucji jak i realizowanych procesów pozwoliło na 
uniknięcie słabości systemu zarządzania i kontroli w państwie-beneficjencie. Sprawnie 
funkcjonujący System zapewnił realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy. 

Audyt systemu i audyt operacji przeprowadzony w 201 7 r. przez Instytucj ę Audytu 

Zgodnie z zapisami art. 4.6 ust. 1 pkt f Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacji w sprawie 
wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Instytucja Audytu 
przekazała w 2017 r. do Biura Mechanizmów Finansowych dwie pierwsze deklaracje zamknięcia 
zawierające ocenę zasadności wniosku o płatność salda końcowego zgłaszanego w raporcie 
końcowym dla programów: 

− PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, 

− PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy realizowanego w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

− W związku z powyższym w 2017 r. IA przeprowadziła audyt zamknięcia ww. Programów 
PL09 i PL10. 

Audytem zamknięcia objęto następujące instytucje zaangażowane we wdrażanie ww. Programów: 

− Instytucję Certyfikującą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju); 

− Operatora Programu PL09: (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego); 

− Operatora Programu PL10: (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). 

W trakcie audytu zamknięcia Programów PL09 i PL10 IA potwierdziła, że Operatorzy Programów, 
Krajowy Punkt Kontaktowy i Instytucja Certyfikująca zrealizowały zadania przewidziane w 
Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 i Regulacjach w sprawie wdrażania Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz Wytycznych na temat zamknięcia programu 
Funduszy norweskich i EOG 2009-2014 z kwietnia 2016 r. 

IA potwierdziła prawidłowość wniosku o płatność salda końcowego: 

− dla Programu PL09 saldo końcowe do wypłaty na rzecz KMF/NMSZ wynosi: 
232.519,00 EUR; 

− dla Programu PL10 saldo końcowe do wypłaty na rzecz KMF/NMSZ wynosi: 
647.180,00 EUR. 

Biorąc pod uwagę, iż przypadki nieprawidłowości i poziomy błędów stwierdzone podczas 
wykonywania audytu nie mają charakteru, który wyklucza wydanie opinii bez zastrzeżeń, 
zważywszy na zadowalający sposób postępowania z nimi przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz 
częstotliwość ich występowania, IA wyraziła opinię, iż wnioski o płatność salda końcowego 
zawierają, we wszystkich aspektach, rzetelne zestawienie wydatków poniesionych w ramach 
programu, wnioski o płatność salda końcowego do w/w programów są uzasadnione a transakcje 
będące podstawą wydatków objętych wnioskami o płatność salda końcowego są zgodne  
z prawem i prawidłowe.  
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Tym samym, IA wydała pozytywną ocenę zasadności wniosków o płatność salda końcowego 
zgłaszanego w raportach końcowych dla Programów: PL09 Promowanie różnorodności kulturowej 
i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG oraz PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy realizowanego  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014. 

Zgodnie z zapisami art. 4.6 ust. 1 pkt c Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacji w sprawie 
wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Instytucja Audytu 
przeprowadziła w 2017 r., na podstawie stosownej próby, audyt operacji w celu weryfikacji 
zadeklarowanych wydatków w ramach projektów realizowanych w programach:  

− PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 
− PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych 
− PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 
− PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 

dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 
− PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych 
− PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
− PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 

dziedzictwa kulturowego 
− PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
− PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy 
− PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 
− PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 
− PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną  

i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych 

− PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 

− PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

W ramach audytu operacji, została wybrana próba składająca się z 30 projektów. W wyniku audytu 
operacji sformułowano ustalenia dla 5 projektów, dla których ustalono wydatki niekwalifikowalne. 
Jednakże stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru systemowego. W związku z tym, IA 
wyraziła opinię, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla ww. Programów funkcjonował  
w 2017 roku skutecznie, tak aby dostarczyć uzasadnione zapewnienie, że deklaracje faktycznie 
poniesionych wydatków przedstawione Komitetowi Mechanizmów Finansowych i Norweskiemu 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych są prawidłowe oraz w konsekwencji zasadne zapewnienie, że 
transakcje będące ich podstawą są terminowe i zgodne z prawem. 

Stwierdzone w wyniku audytu wydatki niekwalifikowalne wynikają głównie z ustaleń dokonanych 
w obszarze zamówień publicznych i dotyczą w szczególności: 

1. naruszenia Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie kosztów zarządzania 
dla Operatorów Programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie nie spełnienia kryteriów 
kwalifikowalności świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych (dotyczy dofinansowania do urlopu dla pracowników) – w ramach 
projektu: 43/2015 realizowanego przez  ZOO Wrocław. 

2. naruszenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 wraz z załącznikiem Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
29.11.2007r. COCOF 07/0037/03-PL w projekcie: 578/07/13 realizowanym przez 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MD Care" Sp. z o.o. w zakresach: 

− wyboru wykonawcy z pominięciem procedury konkurencyjnej; 
− rozbieżności treści SIWZ wraz z załącznikami oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącej terminu wykonania zamówienia; 
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− braku dopuszczenia podwykonawstwa w przypadku powołania się przez 
wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego; 

− błędnego zastosowania kryteriów podmiotowych do oceny ofert. 

3. Naruszenia Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacji w sprawie wdrażania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w kwestii ogólnych zasad 
kwalifikowalności wydatków oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w projekcie: 677/2014 
realizowanym przez Politechnikę Śląską w zakresach: 

− stwierdzenia, iż poprzez przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań 
dotyczących zakupu towaru, beneficjent dokonał niedozwolonego podziału 
zamówienia; 

− zmiany przedmiotu i terminu realizacji zamówienia w stosunku do treści zaproszenia 
do składania ofert. 

4. naruszenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 wraz z załącznikiem Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
29.11.2007r. COCOF 07/0037/03-PL w projekcie: FSS/2014/HEI/W/0106 realizowanym 
przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia w zakresie zachowania 
konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. 

5. naruszenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 wraz z załącznikiem Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
29.11.2007r. COCOF 07/0037/03-PL w projekcie: PP1 realizowanym przez Ministerstwo 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wyboru wykonawcy nie spełniającego 
wymogu określonego przez zamawiającego w SIWZ. 

Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze zamówień publicznych oraz kwalifikowalności wydatków 
będą raportowane przez poszczególnych Operatorów Programów w 2018 r.  

Ustalenia poczynione w trakcie przedmiotowego audytu zostały zawarte w Raporcie rocznym  
z audytów przeprowadzonych w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, który wraz 
z opinią IA został w dniu 29 grudnia 2017 roku przekazany przez Instytucję Audytu do Biura 
Mechanizmów Finansowych. Wdrożenie rekomendacji zawartych w w/w Raporcie będzie 
przedmiotem badania w audycie follow-up. 
 
Audyt systemu zarz ądzania i kontroli zlecony przez darczy ńców 

W 2017 roku Krajowy Punkt Kontaktowy otrzymał raporty z audytów zleconych przez Biuro 
Mechanizmów Finansowych, dotyczące systemów zarządzania i kontroli Programów PL12 Polsko-
Norweski Program Badawczy oraz PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca  
w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości9. Audyty były 
przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2016 roku przez brytyjską firmę Moore Stephens 
i dotyczyły kompleksowej kontroli ww. Programów, w szczególności w zakresie zgodności  
z Regulacjami ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014  
i wytycznymi BMF. Audytorzy zweryfikowali dokumentację programową i projektową w celu 
sprawdzenia, czy zaprojektowane systemy działają prawidłowo, m.in. na próbie projektów 
kontrolowane było stosowanie procedur programowych.  

Odnośnie Programu PL12 w końcowej opinii Audytor stwierdził, że system kontroli i zarządzania 
wdrożony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju należy uznać za opracowany zgodnie  
z wymaganiami właściwych umów i regulacji, odpowiedni do wymagań Programu i skutecznie 
stosowany w okresie od 7 maja 2012 r. do 21 listopada 2016 r. z koniecznością uwzględnienia 
pewnych zaleceń sformułowanych podczas niniejszego audytu. W związku z tym, że końcowy 
raport z audytu został opublikowany po zakończeniu Programu PL12, zgodnie z deklaracją 

                                                           
9 Podsumowanie ustaleń z ww. audytów znajduje się w załączniku nr 5 do Raportu Strategicznego 
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Operatora Programu zalecenia te zostały wdrożone lub będą wzięte pod uwagę i zastosowane 
przy opracowywaniu kolejnej edycji Programu.  

W zakresie Programu PL16 audytorzy wydali opinię potwierdzającą, że system zarządzania  
i kontroli został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi wymogami, jest proporcjonalny i w okresie 
od 10 października 2012 r. do 23 listopada 2016 r. działał skutecznie. Jednocześnie audytorzy 
sformułowali trzy zalecenia odnośnie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli. W wyniku 
prowadzonego w roku 2017 audytu follow-up Operator poinformował BMF o realizacji zaleceń 
pokontrolnych. W dniu 20 września 2017 audyt follow – up został zamknięty przez BMF tym 
samym realizacja rekomendacji wynikających z audytu została zatwierdzona przez BMF. 

4.2 Zgodno ść z prawem unijnym, krajowym oraz MoU  

KPK potwierdza zgodność wdrażania oraz zarządzania Funduszami norweskimi i EOG z prawem 
krajowym, unijnym, a także z MoU oraz Regulacjami w całym okresie wdrażania. KPK zapewnił 
w/w zgodność poprzez weryfikację zgodności z prawem wszystkich programów na etapie 
programowania, a następnie bieżące monitorowanie tej kwestii. 

W zakresie zgodności z prawem nie zidentyfikowano systemowych problemów utrudniających 
wdrażanie Funduszy norweskich i EOG. 

W zakresie regulacji dotyczących zamówień publicznych prowadzone były systematyczne 
kontrole, a identyfikowane nieprawidłowości były na bieżąco raportowane do BMF, zgodnie 
z opisem zawartym w kolejnym podrozdziale. 

Nieprawidłowości i skargi 

Przez cały okres wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 raportowanie o wykrytych nieprawidłowościach prowadzone było  
w oparciu o rozdział 11 Regulacji w sprawie wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009-2014.  

Podsumowując rok 2017, Operatorzy Programów złożyli w trybie raportowania regularnego (art. 
11.5 Regulacji) 32 sprawozdania informujące o nowych nieprawidłowościach wykrytych  
w projektach finansowanych w ramach następujących programów: 

• PL01 Fundusz Pomocy Technicznej i Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie 
krajowym (1 raport); 

• PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (2 raporty); 
• PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 

dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego  
(3 raporty); 

• PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych (6 raportów); 

• PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (4 raporty); 
• PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy (5 raportów); 
• PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (6 raportów); 
• PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć (2 raporty); 
• PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  

i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych  (1 raport); 

• PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych (2 raporty). 
 
Dodatkowo, Operatorzy Programów w trakcie 2018 roku przedłożyli również w trybie raportowania 
regularnego 9 raportów o nowych nieprawidłowościach wykrytych w projektach finansowanych  
w ramach następujących programów: 

• PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych (3 raporty); 

• PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (2 raporty); 
• PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy (1 raport); 
• PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (3 raporty). 
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Jednocześnie strona polska przedłożyła w 2017 roku 7 raportów półrocznych o uprzednio 
zgłoszonych nieprawidłowościach (tzw. follow-up), informujących o stanie i sposobie rozliczenia 
nałożonych korekt finansowych. Niniejsze raporty follow-up zostały sporządzone w ramach 
programów:  

• PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych;  
• PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych;  
• PL09 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego; 
• PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. 

Nieprawidłowości wykryte zarówno w roku 2017 jak i we wcześniejszych latach dotyczyły głównie 
naruszenia zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 dla których nie 
ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2014 roku – Prawo Zamówień Publicznych oraz 
Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2009-2014 w zakresie zasad kwalifikowalności wydatków.  
 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do BMF  
w latach 2014 – 2018 łączna kwota z grantu nałożonych korekt finansowych wyniosła ponad 800 
tys. EUR (dane na dzień 18 kwietnia 2018 r.). Należy zauważyć, że wszyscy beneficjenci 
projektów, w których stwierdzono nieprawidłowości dokonali bądź zobowiązali się do rozliczenia 
nałożonych korekt finansowych, a kwoty te wykazywane były przez właściwych Operatorów 
Programów zarówno w Finansowych Raportach Okresowych jaki i w załącznikach finansowych do 
Raportów końcowych (tzw. Final balance) jako kwoty wydatków niekwalifikowalnych.  

Do KPK wpłynęło 26 skarg dotyczących ewentualnych niezgodności w zakresie wdrażania 
Mechanizmów Finansowych w formie pisemnej lub e-mailowej. Skargi te były składane przez 
osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub przez instytucje. KPK przy 
udziale Operatorów Programów analizował skargi i nie stwierdził, aby naruszenia wskazywane  
w skargach miały miejsce. 

Warunki finansowania zawarte w programach i spełnienie warunków po zakończeniu realizacji 
programu 
 
KPK potwierdza spełnienie wszystkich warunków nałożonych na Operatorów w umowach ws. 
programu (Programme Agreement). Dotyczyły one zachowania zgodności z procedurami pomocy 
publicznej, przekazania darczyńcom w odpowiednim terminie dokumentów (szczegółowe kryteria 
wyboru projektów, plan wykorzystania środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej  
i system zarządzania funduszem, metodologia wyliczania ryczałtu, projekty umów, opis systemu 
weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów końcowych i ich partnerów oraz opis systemu 
audytu i monitorowania programu), sprawozdawczości (np. z osiągnięcia wskaźników 
bilateralnych, rezultatów oraz produktów, współfinansowania wniesionego przez beneficjentów), 
zobowiązań w zakresie zakupionego sprzętu (prawo własności, ubezpieczenie, utrzymanie), pro-
ekologicznego spożytkowania materiałów (recykling, bezpieczne składowanie), procesu 
uzgodnienia i oceny projektu predefiniowanego (udział partnera i darczyńców, zewnętrzna ocena, 
audyt podczas wdrażania).  

Niektóre warunki są dedykowane poszczególnym programom: np. osiągnięcia rezultatu 
dotyczącego redukcji emisji CO2 w PL04, zachęcenie do włączania w projekty dziedzictwa 
kulturowego mniejszości etnicznych i narodowych oraz synergii z innymi programami w PL08 czy 
powierzenie wskazanej instytucji obowiązków w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz 
monitoringu i kontroli, jak w PL15.  

Operatorzy potwierdzili spełnienie nałożonych na nich warunków w raportach z zakończenia 
programów. KPK monitoruje spełnienie nałożonych na operatorów warunków wynikających  
z podpisanych z nimi umów ws. programu (Programme Agreement). W połowie stycznia KPK 
udostępnił wszystkim operatorom opracowany przez siebie wzór Zbiorczego sprawozdania 
Operatora Programu dotyczącego trwałości projektów zrealizowanych w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Pierwsze 
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sprawozdanie (tj. za rok 2017) będzie przekazane do KPK najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.,  
a jego zakres może zostać ograniczony do projektów, których raporty zostały zaakceptowane do 
30 kwietnia 2017 r. Trwałość projektów, których raport końcowy został zaakceptowany po  
30 kwietnia 2017 roku, będzie mogła być raportowana dopiero w 2019 roku (w sprawozdaniu za 
2018 r.). 

Programy podlegają również ocenie Komisji Europejskiej w procedurze ”screeningu”. 

4.3 Monitoring, przegl ądy, ewaluacje i audyty  

W 2017 r. monitoring realizacji poszczególnych programów odbywał się głównie poprzez 
sprawozdawczość okresową oraz wizyty monitorujące Krajowego Punktu Kontaktowego  
u Operatorów Programów oraz na wybranych projektach. Ponadto, w 2017 roku odbyły się dwa 
posiedzenia Komitetu Monitorującego na poziomie krajowym. 

Sprawozdawczo ść 

W 2017 roku Operatorzy Programów złożyli 39 Finansowych Raportów Okresowych oraz  
14 raportów rocznych za rok 2016. Ponadto w roku 2017 dwóch Operatorów Programów – PL09  
i PL10 złożyło Raporty końcowe dla programów. Raporty końcowe dla pozostałych programów 
zostały złożone na początku 2018 roku – zgodnie z harmonogramem. 

Podsumowując, w ramach Programu Operatorzy złożyli łącznie 214 Finansowych Raportów 
Okresowych oraz 60 raportów rocznych. Ponadto, złożone zostały Raporty końcowe dla 
wszystkich zrealizowanych programów. 

Kontrole programów i projektów 

Zgodnie z zapisami Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 
Krajowy Punkt Kontaktowy corocznie przeprowadza kontrole programów i projektów realizowanych 
w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-2014. 

Plan wizyt kontrolnych Krajowego Punktu Kontaktowego na 2017 rok został przygotowany na 
podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka oraz z uwzględnieniem zasady określonej w Opisie 
Systemu Zarządzania i Kontroli, że przynajmniej raz na dwa lata kontrolą powinni być objęci 
Operatorzy Programów w zakresie kontroli prawidłowości realizacji Programu oraz wydatkowania 
środków. W oparciu o powyższe założono przeprowadzenie sześciu wizyt kontrolnych  
u Operatorów Programów oraz pięciu kontroli projektów realizowanych w ramach Programów. 
Dodatkowo, na 2017 rok zaplanowano kontrole trzech projektów zrealizowanych w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym (FWD). Jednakże, plan ten został 
rozszerzony o 1 projekt realizowany w ramach Programu PL08, zgodnie z wynikami analizy ryzyka 
przygotowanej przez KPK w połowie 2017 roku. 

Podsumowując, w 2017 r. KPK skontrolował następujące programy: 

− PL09 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; 

− PL10 Fundusz Stypendialny I Szkoleniowy; 

− PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy; 

− PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu; 

− PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości; 

− PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji poza więziennych. 

W wyniku przeprowadzonych ww. kontroli u Operatorów Programów, Krajowy Punkt Kontaktowy 
nie stwierdził rażących uchybień. Rekomendacje dotyczyły w szczególności podejmowania przez 
Operatorów działań dotyczących: 

− monitorowania bieżącego wydatkowania w ramach programu, w celu pełnego 
wykorzystania dostępnego budżetu (dot. PL10, PL12, PL13, PL16);  
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− prowadzenia bieżącej analizy zidentyfikowanych ryzyk, ścisłe monitorowanie postępu 
pozostałych do realizacji działań (dot. PL10, PL16); 

− bieżącej aktualizacji danych o projektach w bazie internetowej DoRIS (np. w Programach 
PL10, PL13) oraz aktualizacji informacji na stronie internetowej programu (dot. PL17); 

− dotrzymywania terminów na przekazywanie dokumentów sprawozdawczych m.in. raportów 
końcowych do KPK (dot. PL09 i PL16, PL17) oraz raportów o nieprawidłowościach (dot. 
PL10, PL12 i PL17); 

− ciągłego monitorowania utrzymania rezultatów w ramach poszczególnych projektów  
w okresie trwałości (dot. PL16). 

Ponadto, Krajowy Punkt Kontaktowy w 2017 roku objął planową kontrolą wybrane projekty, 
realizowane w ramach poszczególnych programów. Przy wyborze projektów do kontroli na rok 
2017 KPK zastosował następujące założenia: 

− wybrano projekty, które były realizowane w 2017 roku w ramach danego Programu, dla 
którego Operator nie został wyznaczony w toku analizy ryzyka do kontroli w danym roku 
kalendarzowym; 

− co do zasady nie ujęto projektów, które były kontrolowane w roku poprzednim przez KPK 
oraz zostały uwzględnione w planie kontroli Operatorów Programów na rok bieżący  
(z pozostawieniem możliwości przeprowadzenia przez KPK w ciągu roku kontroli doraźnej 
tych projektów, gdyby zaszła taka potrzeba); 

− dokonano analizy ryzyka, obejmującej losowo wybrane projekty w ramach wskazanych 
programów i wybrano do kontroli po jednym projekcie w ramach każdego z tych 
programów. 

W rezultacie powyższych działań, w 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy objął kontrolą sześć 
projektów realizowanych w ramach poniższych Programów: 

− PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów; 

− PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych; 

− PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii; 

− PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

− PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć; 

− PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczna  
i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych. 

W wyniku przeprowadzonych przez KPK kontroli projektów nie stwierdzono rażących uchybień. 
Rekomendacje, z uwagi na końcowy etap realizacji kontrolowanych projektów  dotyczyły głównie 
działań w zakresie: 

− osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników; 
− prawidłowego wywiązywania się z zadań w ramach działań informacyjno-promocyjnych  

w projektach, także po ich zakończeniu; 
− właściwego przechowywania dokumentacji projektowej; 
− zapewnienia trwałości projektów po ich zakończeniu. 

Dodatkowo,  w 2017 r. kontrolą zostali objęci trzej beneficjenci Funduszu Współpracy Dwustronnej 
na poziomie krajowym: 

− Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
− Komenda Główna Policji. 

Podsumowując, zgodnie z zapisami Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014, w trakcie realizacji Programu Krajowy Punkt Kontaktowy corocznie przeprowadzał 
kontrole u wybranych Operatorów Programów w zakresie kontroli prawidłowości realizacji 
programu oraz wydatkowania środków. Łącznie, do końca 2017 roku, KPK przeprowadził  



 

34 

 

25 kontroli u Operatorów Programów, przy czym każdy z Operatorów był kontrolowany 
przynajmniej dwukrotnie w czasie realizacji programu.  

Dodatkowo, od początku istnienia Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym do 
końca 2017 r. przeprowadzono łącznie 14 kontroli projektów FWD, zrealizowanych ze środków  
MF EOG i NMF 2009-2014.10 

Ponadto, w uzupełnieniu do kontroli projektów przeprowadzanych corocznie przez Operatorów 
Programów, KPK do końca 2017 roku przeprowadził łącznie 33 kontrole pojedynczych projektów 
realizowanych w ramach wszystkich programów. Dodatkowo, na rok 2018 zaplanowane zostały 
kontrole kolejnych 11 projektów zrealizowanych w ramach różnych programów, w zakresie 
przestrzegania zasad trwałości, a także weryfikacji przechowywania dokumentacji związanej  
z projektem oraz wypełniania przez beneficjentów obowiązków w zakresie informacji i promocji. 
 
Komitet Monitoruj ący 

W ramach działań monitoringowych na poziomie krajowym odbyły się w 2017 r. dwa posiedzenia 
Komitetu Monitorującego. Komitet ma na celu zapewnienie efektywności wykorzystania środków 
finansowych oraz monitorowanie realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-
2014. 

Pierwsze posiedzenie w roku sprawozdawczym miało miejsce 22 marca 2017 r., w trakcie którego 
przedstawiono aktualne informacje nt. wdrażania Mechanizmów Finansowych. Dodatkowo,  
na niniejszym posiedzeniu, zgodnie z zadaniami Komitetu, podjęto uchwałę o pozytywnym 
zaopiniowaniu Raportów Strategicznych za 2016 r. 

Po raz drugi Komitet zebrał się 29 listopada 2017 r., a spotkanie było poświęcone zapoznaniu 
członków z aktualnym stanem realizacji Mechanizmów Finansowych. Ponadto, posiedzenie 
Komitetu było okazją do zaprezentowania przez beneficjenta jednego z projektów realizowanych  
w ramach Programu Operacyjnego PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturalnego. 
Koordynator projektu z  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapoznała uczestników  
z założeniami i wynikami osiągniętymi w ramach przedsięwzięcia pn. Żydowskie dziedzictwo 
kulturowe.  

Z uwagi na zaawansowany etap wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce, posiedzenia 
Komitetów Monitorujących były okazją przedstawienia członkom Komitetu m.in. poziomu 
osiągnięcia wskaźników rezultatów i wyników programów, informacji o wydatkowanych środkach  
i harmonogramie rozliczania programów, działań realizowanych na rzecz wzmacniania stosunków 
dwustronnych oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

W związku z zakończeniem drugiej edycji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w Polsce, w pierwszym półroczu 2018 podjęta została 
uchwała Komitetu Monitorującego dla MF EOG i NMF w sprawie „Końcowego Raportu 
Strategicznego z wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 w Polsce” oraz „Końcowego Raportu Strategicznego z wdrażania Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w Polsce”. 

W 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy, mając na względzie postanowienia art. 9.1 Regulacji  
w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2009-2014 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 
2009-2014, zlecił niezależnemu wykonawcy przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji funduszy 
norweskich i EOG II edycji. Badanie miało na celu ocenę efektów Programów i projektów oraz 
systemu zarządzania i wdrażania MF EOG i NMF 2009-2014, jak również sformułowanie 
wskazówek dotyczących usprawnień dla kolejnych podobnych instrumentów wsparcia. Zadaniem 
ewaluatorów było ponadto oszacowanie wpływu osiągniętych rezultatów projektów i Programów 
na: a) zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych między obszarami, w których realizowane 
były projekty, a pozostałymi obszarami; b) wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy 

                                                           
10 W 2018 r. przeprowadzone zostaną jeszcze trzy kontrole planowe u beneficjentów Funduszu Współpracy Dwustronnej 
na poziomie krajowym. Kontrolą zostaną objęte inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (projekt zrealizowany 
w 2017 r.), Związku Miast Polskich i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (projekty realizowane w 2017 r.  
i kontynuowane w okresie do 30 kwietnia 2018 r.). 
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Polską a państwami-darczyńcami oraz c) poprawę sytuacji w zdefiniowanych obszarach 
priorytetowych. 

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do lipca 2017 r. przez 
konsorcjum firm IDEA Instytut Sp. z o.o. i Policy and Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i objęło 
swoim zakresem wszystkie projekty i Programy, w tym Fundusz Pomocy Technicznej i Fundusz 
Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. Dodatkowo, przeprowadzona została pogłębiona 
analiza Programu PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego. W badaniu zastosowano, poza analizą danych zastanych, liczne metody ilościowe 
i jakościowe, w tym m.in.: 51 pogłębionych wywiadów indywidualnych, 5 kwestionariuszy badań 
ilościowych (ankiety CAWI i CATI z prawie 1500 respondentów), 17 studiów przypadku (na 
poziomie projektów i gmin), 2 panele eksperckie, 2 wywiady grupowe zogniskowane oraz analizy 
eksperckie i statystyczne.  

Badanie wykazało, że Programy realizowane w ramach Mechanizmów charakteryzował duży 
poziom skuteczności. Powyższe potwierdziły zarówno analiza danych monitoringowych (wartości 
docelowe w poszczególnych obszarach programowych zostały w większości osiągnięte lub 
przekroczone), jak i opinie respondentów. W świetle wyników badania, wpływ funduszy norweskich 
i EOG był największy w obszarach, dla których identyfikowano brak możliwości finansowania 
analogicznych przedsięwzięć w ramach polityki spójności lub z innych źródeł.  

Ewaluacja wykazała ponadto, że interwencje MF EOG i NMF charakteryzowały się stosunkowo 
niewielką skalą oddziaływania społeczno-ekonomicznego w skali makro (wpływ na poziom PKB, 
poziom zatrudnienia, bezrobocia itp.) w porównianiu z interwencjami realizowanymi w ramach 
europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013 (co wynika m.in. z faktu, że alokacje Programów 
współfinansowanych z funduszy norweskich i EOG 2009-2014 stanowiły ok. 0,8% wartości 
programów realizowanych w Polsce w ramach europejskiej polityki spójności na lata 2007-2013). 
Niemniej jednak, jak pokazały badania ankietowe, działania realizowane ze środków funduszy 
norweskich i EOG miały stosunkowo duże znaczenie dla sytuacji społeczno-ekonomicznej na 
poziomie lokalnym, w wybranych obszarach wsparcia oraz dla wybranych grup docelowych. 
Najwięcej wskazań w badaniu miały takie obszary, jak: efektywność energetyczna, ochrona 
zdrowia (efekty systemowe), ochrona dziedzictwa kulturowego (rozwój oferty kulturalnej), 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, badania naukowe (duża wartość dodana w postaci 
intensyfikacji współpracy międzynarodowej) oraz w zakresie planowania i rozwoju współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Z analiz badawczych wynika, że największe oddziaływanie MF EOG i NMF w wartościach 
bezwzględnych spodziewane jest w województwach, do których trafiło najwięcej środków,  
tj. w mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim; natomiast największe znaczenie dla sytuacji 
społeczno-ekonomicznej można prognozować w województwach o najwyższym stosunku kwoty 
grantu do poziomu PKB, tj. w małopolskim i mazowieckim oraz dolnośląskim i pomorskim. Wysoką 
efektywnością charakteryzowały się przy tym inicjatywy realizowane we współpracy z partnerami 
zagranicznymi oraz zintegrowane, łączące inwestycje infrastrukturalne z działaniami „miękkimi”. 

Na podstawie wyników ankiet skierowanych do ponad 800 respondentów można wnioskować  
o pozytywnym odbiorze efektów Mechanizmów Finansowych ze strony beneficjentów. Zarówno 
pod kątem skuteczności, jak i użyteczności i trwałości przeważają wysokie oceny badanych. 
Również zidentyfikowane w toku ewaluacji niedoskonałości systemu zarządzania i wdrażania MF 
EOG i NMF nie podważają konkluzji o generalnie pozytywnej ocenie programu.  

Jako główne czynniki sukcesu MF EOG i NMF II edycji ewaluatorzy wskazali: wysoką skuteczność 
Programów, mierzoną stopniem osiągnięcia wskaźników; dużą widoczność efektów i stosunkowo 
duże znaczenie funduszy norweskich i EOG na poziomie lokalnym, w wybranych obszarach 
wsparcia i dla wybranych grup docelowych; dużą skalę zaangażowania instytucji zarówno po 
stronie polskiej, jak i po stronie państw-darczyńców (w tym dobrze działające kanały przepływu 
informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami systemu zarządzania i wdrażania programu); 
dobrze sformułowane programy, opierające się na trafnej diagnozie oraz trafnym doborze grup 
docelowych, przy zachowaniu elastycznego podejścia (dotyczy w szczególności takich obszarów, 
jak: zdrowie, przeciwdziałanie przemocy, badania naukowe czy kultura); możliwość równoczesnej 
realizacji działań „twardych” i „miękkich” (przykładem mogą być projekty w obszarze ochrony 
zdrowia) oraz wysoki potencjał merytoryczny uczestników projektów po stronie beneficjentów  
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i darczyńców, który skutkował obopólnymi korzyściami w postaci wymiany doświadczeń, transferu 
wiedzy i umiejętności; spodziewana wysoka trwałość projektów realizowanych w partnerstwie 
(87% beneficjentów i 69% partnerów zakłada kontynuację współpracy). 

Za słabe punkty uznano m.in.: stosunkowo małą skalę środków, skutkującą niewielką 
widocznością efektów na poziomie krajowym; brak możliwości realokacji środków w całym okresie 
realizacji Programów, uniemożliwiający stosowanie bardziej elastycznego i efektywnego 
zarządzania wsparciem na poziomie całej interwencji; ograniczoną liczbę potencjalnych partnerów 
po stronie państw-darczyńców oraz ich niewystarczającą zdolność instytucjonalną i organizacyjną 
do uczestnictwa we wszystkich projektach, w których współpraca była wymagana (oddolna, 
rzeczywiście potrzebna, często nieformalna współpraca dawała lepsze efekty niż ta obligatoryjna, 
która bywała fasadowa i uciążliwa); niewystarczająco sprawny i dostępny dla uczestników systemu 
zarządzania i wdrażania Programów mechanizm sprawozdawczo-monitorujący, który umożliwiłby 
rejestrację i śledzenie postępów realizacji programów. 

W ocenie ewaluatorów, uwzględnienie w przyszłości wynikających z badania kierunków 
udoskonaleń miałoby szansę spowodować jeszcze lepsze efekty przyszłych programów  
i projektów, a jednocześnie zapewnić jeszcze większą skuteczność systemu zarządzania  
i wdrażania Mechanizmów w kolejnych edycjach. Do kluczowych obszarów doskonalenia MF EOG 
i NMF zaliczono m.in.: metodykę kształtowania wskaźników projektowych i programowych  
w zakresie ich bardziej precyzyjnego definiowania i wyznaczania realistycznych wartości 
docelowych, uproszczenia procedur odwoławczych, weryfikację zasad stosowania reguł 
konkurencyjności przy wydatkowaniu środków wsparcia w sferze finansowania kosztów 
osobowych personelu zatrudnianego do zarządzania / realizacji projektów, a także przyśpieszenie 
procesów decyzyjnych związanych z kształtowaniem poszczególnych Programów MF EOG i NMF. 
 
4.4 Informacja i promocja 

W celu realizacji postanowienia zawartego w pkt. 2.3 Aneksu nr 4 Wymogi dotyczące informacji 
i Promocji do Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,  
w 2011 r. KPK przygotował dokument „Strategia komunikacji”, który zatwierdzony został przez 
Darczyńców w październiku 2012 r.  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 możliwości 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 
wdrażania rezultatach oraz sposobów, w jaki wspierają one stosunki dwustronne między 
Polską a państwami darczyńców. 

W roku 2012 r. zainaugurowano oficjalnie uruchomienie II edycji funduszy norweskich i EOG. 
W październiku 2012 r. miała miejsce konferencja otwierająca, która zgromadziła ponad 200 
uczestników. Promocji funduszy norweskich i EOG w 2012 r. przysłużyły się także konferencje 
inaugurujące w ramach zatwierdzonych programów (np. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – 
maj 2012 r.; program Różnorodność w kulturze – maj 2012 r.; program badawczy – lipiec 2012 r.; 
program regionalny – październik 2012 r.) oraz następujące po nich działania informujące 
o naborach wniosków. Duży rozgłos zyskała wizyta pary królewskiej z Norwegii w Polsce na 
początku maja 2012 r., dzięki której w mediach pojawiły się liczne wzmianki o Funduszach 
norweskich i EOG. 

W początkowej fazie wdrażania projektów, KPK skoncentrował działania informacyjno-promocyjne 
na budowaniu świadomości marki Funduszy norweskich i EOG w Polsce.  
Działania służące budowaniu świadomości marki podyktowane były wynikami badań 
rozpoznawalności marki Funduszy norweskich i EOG w Polsce przeprowadzonych w 2013 r. 
Pokazały one, że niespełna 14% społeczeństwa słyszało o Funduszach norweskich i EOG.  

Przez cały okres wdrażania II edycji funduszy norweskich i EOG KPK realizował działania 
reklamowe, wizerunkowe, jak i eventy. Zorganizowano m.in. dwie kampanie spotowe, 
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wykorzystujące animowany film prezentujący w skrócie idee i cele Funduszy norweskich i EOG. 
Film przez blisko 3 miesiące stanowił bazę odsłonowej kampanii internetowej. Reklamy 
wyświetlane były na głównych portalach internetowych w Polsce, m.in. gazeta.pl, wp.pl, onet.pl czy 
także serwis Youtube. W sumie osiągnięto ponad 3 100 000 odsłon. Ten sam film był wyświetlany 
w wagonach warszawskiego metra oraz autobusach miejskich. W czasie trwania tej kampanii 
osiągnięto prawie 60 000 emisji filmu w autobusach oraz prawie 40 000 emisji filmu na monitorach 
zlokalizowanych w wagonach metra. 

Ważnym filarem promocji były także eventy. Jesienią 2014 r. w Warszawie odbyła się gra miejska. 
Kilkadziesiąt drużyn wykonywało zadania terenowe skonstruowane w taki sposób, żeby każdy 
uczestnik wyniósł z nich jak największą porcję informacji o funduszach, a przy tym czerpał 
przyjemność z zabawy. 

Kolejnym eventem był uruchomiony pod koniec roku ogólnopolski konkurs fotograficzny pod 
nazwą „Photo Grants Challenge”. Przeznaczony był dla młodych amatorów fotografii, których 
zadaniem było wykonanie i poddanie pod ocenę profesjonalnego jury zdjęć o tematyce 
nawiązującej do funduszy. Na fanpage’u poświęconym konkursowi zgromadziło się ponad 6000 
fanów z całej Polski. Konkurs, a także same fundusze promowane były również przy użyciu 
lokalnych mediów w miastach, w których rejestrowali się uczestnicy konkursu tj. w Warszawie, 
Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. Zorganizowano dodatkowo kampanię plakatową  
w 21 uczelniach wyższych w wymienionych miastach.  

KPK opracował również foldery i materiały informacyjne, w tym „Przewodnik po programach”, które 
przekazał także Operatorom. Materiały te posłużyły m.in. do promocji wizerunkowej, np. podczas 
konferencji „Polacy w Norwegii”, która odbyła się w listopadzie 2014 r. w Oslo. Do promocji 
wizerunkowej zaliczyć można także udział w konkursie „Polska Pięknieje”, do którego 
zakwalifikowane były projekty finansowane ze środków Funduszy norweskich i EOG. Celem 
konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów turystycznych i rekreacyjnych. 

W sierpniu 2015 r. KPK zorganizował cykl wydarzeń informacyjno-promocyjnych „#latostrefa”. 
Celem było wzmocnienie marki Funduszy norweskich i EOG, a także uświadomienie odbiorcom 
faktu istnienia funduszy oraz obszarów tematycznych. W 4 nadmorskich miejscowościach 
turystycznych powstały plenerowe miasteczka promocyjne składające się z trzech dużych 
namiotów sferycznych, w których skupione były różnorodne formy prezentacji Funduszy 
norweskich i EOG. Wydarzeniom towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna, obejmująca 
działania media relations, reklamę zewnętrzną, reklamę prasową, reklamę internetową, reklamę 
bezpośrednią oraz inne, niestandardowe działania promocyjne (z wykorzystaniem animatorów 
zachęcających mieszkańców i turystów do udziału w akcji). Wydarzenia przyciągnęły w sumie 
ponad 21 000 odwiedzających, a także zgromadziły ponad 5000 fanów na portalu Facebook.  

W listopadzie 2015 r. KPK nawiązał współpracę z Teatrem Wielkim – Operą Narodową 
w Warszawie, której przedmiotem było objęcie przez fundusze norweskie i EOG patronatu nad 
pierwszym przedstawieniem premierowym sezonu artystycznego 2015/16. Obecność funduszy 
norweskich i EOG podczas inauguracji sezonu artystycznego w jednej z najbardziej prestiżowych 
placówek kultury w Polsce Komunikat o wsparciu Funduszy norweskich i EOG dla polskiej kultury 
dotarł do ponad 5 mln odbiorców w całym kraju. 

W październiku 2015 r. KPK rozdystrybuował pierwszy numer magazynu „HUMAN”, który 
poświęcony był informowaniu o funduszach norweskich i EOG. Publikacja ukazywała się co 
kwartał w nakładzie 70 tys. egzemplarzy i była dystrybuowana we wszystkich województwach  
w ponad 4 000 punktach.  

Głównym projektem promocyjnym, zrealizowanym przez KPK w 2016 r. była ogólnopolska 
kampania społeczna w mediach Akcja „Siłacze Społeczni” w ramach kampanii „Wyrównujemy 
szanse”. Jej celem była promocja Funduszy poprzez mobilizowanie polskiego społeczeństwa do 
uczestnictwa w akcji charytatywnej. Uczestnicy zgłaszający do akcji placówki typu dom dziecka, 
dom opieki, szkoła itp., w których identyfikowali potrzebę pomocy materialnej stawali się „Siłaczami 
Społecznymi”, co stanowiło motyw przewodni akcji. Rolę siłacza pełnił w niej Piotr Małachowski 
(polski dyskobol, srebrny medalista z Olimpiady w Pekinie 2008 oraz Rio de Janerio 2016). Spot 
telewizyjny obejrzało ponad 23 mln widzów, reklamę radiową wysłuchało ponad 20 mln słuchaczy, 
z reklamą prasową zetknęło się ponad 10 mln Polaków, natomiast bannery internetowe odsłoniło 
ponad 240 tys. internautów.  
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KPK podjął współpracę z Europejską Stolicą Kultury – Wrocław 2016, w wyniku której 
w listopadzie zrealizowany został koncert wg koncepcji wybitnego polskiego kompozytora – 
Zbigniewa Preisnera promujący Fundusze w ramach tego europejskiego festiwalu.  

W grudniu 2016 r. wydano „Kierunek Polska – przewodnik po najpiękniejszych regionach” (2000 
egz.), którego szlaki wiodły w miejsca realizacji projektów Funduszy norweskich i EOG, stanowiąc 
także przekrojową prezentację efektów Funduszy.  

Warszawski Festiwal Filmowy należy do światowej elity konkursowych festiwali filmowych. WFF 
jest jednym z piętnastu wydarzeń filmowych na świecie, akredytowanych jako "międzynarodowe 
festiwale konkursowe" przez FIAPF, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji 
Producentów Filmowych z siedzibą w Paryżu (www.fiapf.org) i jest jednocześnie najbardziej 
znanym cyklicznym wydarzeniem kulturalnym, odbywającym się w Warszawie. Promocja 
Funduszy norweskich i EOG podczas 33 edycji tego wydarzenia (w 2017 r.) była okazją do 
dotarcia do szerokiej grupy docelowej, zarówno Polaków, jak i licznie przybywających na Festiwal 
obcokrajowców.  

II edycję ukoronowała kampania promocyjna pod hasłem „Polska TAAK”, obejmująca konferencję 
podsumowującą (25 października 2017 r. w Warszawie) wraz z działaniami towarzyszącymi (np. 
flashmob na Dworcu Centralnym w Warszawie, działania ambientowe, emisja spotów w telewizji, 
radiu i internecie, publikacja podsumowująca). 

Oprócz powyższych przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. KPK prowadził stronę internetową 
www.eog.gov.pl, na której na bieżąco informował o aktualnościach, a także o zbliżających się 
terminach ostatnich naborów. Na stronie publikowano także wszystkie ważne informacje, również 
pochodzące od Operatorów Programów. Ponadto KPK obsługiwał infolinię oraz skrzynkę e-mail, 
na którą spływały liczne pytania od zainteresowanych.  

Wszyscy Operatorzy opracowali Plany Komunikacji, zamieścili odpowiednie informacje 
o programach na stronach internetowych oraz uruchomili Punkty Informacyjne, prowadzili strony 
internetowe informujące o programach. 

Operatorzy wzbogacili działania informacyjno-promocyjne o szereg przedsięwzięć. W celu 
lepszego dotarcia do potencjalnych beneficjentów publikowali ogłoszenia na temat konkursów  
w prasie. Organizowane były także szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dni otwarte, 
seminaria wspierające nawiązywanie partnerstw w ramach projektów, wydawane i dystrybuowane 
ulotki i publikacje dotyczące programów oraz projektów. Operatorzy organizowali co najmniej dwa 
duże wydarzenia promocyjne, którymi często były konferencje: otwierająca i zamykająca wraz  
z konferencją prasową. 

W toku badania ewaluacyjnego II edycji Funduszy norweskich i EOG  przeprowadzonego na 
zlecenie KPK, beneficjenci – biorąc pod uwagę potrzeby wdrażanych przez siebie projektów – 
wysoko ocenili również funkcjonujący w ramach Mechanizmach Finansowych komponent 
informacyjno-promocyjny. Zdecydowanie dominowały stanowiska wskazujące na dobre lub bardzo 
dobre dostosowanie systemu do potrzeb beneficjentów wsparcia. Pośród wskazań negatywnych 
(wyłącznie jednostkowych) znalazł się np. brak wystarczającej promocji, której adresatem byłyby 
państwa-darczyńcy, co jest pochodną opinii, iż pozyskanie partnera zagranicznego wywoływało 
niekiedy problemy.  

Przykładowe strony internetowe programów, prowadzone przez operatorów: 

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/ 
http://www.ncbr.gov.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/ 
http://www.fss.org.pl/ 
http://www.ngofund.org.pl/  

5 PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH I REKOMENDACJI 

Fundusze norweskie i EOG mają stosunkowo duże znaczenie dla sytuacji społeczno-
ekonomicznej na poziomie lokalnym, dla wybranych grup docelowych i w wybranych obszarach 
wsparcia, jak efektywność energetyczna, ochrona zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturowego  
i rozwój oferty kulturalnej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, badania naukowe oraz  
w zakresie planowania i rozwoju współpracy jednostek samorządu terytorialnego.  
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Jako główne czynniki sukcesu MF EOG i NMF można wskazać duże zaangażowanie wszystkich 
instytucji zarówno po stronie polskiej jak i po stronie państw-darczyńców, korzystanie  
z doświadczeń partnerów zagranicznych, dobrze sformułowane programy opierające się na trafnej 
diagnozie oraz trafnym doborze grup docelowych, przy zachowaniu elastycznego podejścia oraz 
możliwość równoczesnej realizacji działań „twardych” i „miękkich”.  

System oceny i naboru wniosków (w tym kryteriów wyboru) funkcjonował skutecznie, prowadząc 
do wyboru wysokiej jakości projektów, zwłaszcza w kontekście niskiego (zwłaszcza w niektórych 
programach) współczynnika sukcesu (success rate)11. Ewaluacje programów przeprowadzane 
wśród uczestników i beneficjentów procesu oraz eksperckie analizy przebiegu i rezultatów 
poszczególnych Programów MF EOG i NMF podkreślają opinie o przejrzystości systemu wyboru  
i oceny projektów. Ma to bezpośredni wpływ na pozytywny wizerunek funduszy.  

Satysfakcjonująca ocena systemu zarządzania i wdrażania MF EOG i NMF nie oznacza, iż był to 
system pozbawiony jakikolwiek niedoskonałości. W kolejnej perspektywie należy udoskonalić 
metodykę kształtowania wskaźników projektowych i programowych w zakresie ich bardziej 
precyzyjnego definiowania i wyznaczania realistycznych wartości docelowych, jak również 
uroszczenia, tak aby mogły opisywać osiągnięcia odpowiednie zarówno dla projektów 
predefiniowanych, jak i konkursowych. 

Czynnikiem utrudniającym wdrażanie funduszy oraz znacznie skracającym etap wdrażania 
programów, a następnie projektów, jest długotrwałość procesów decyzyjnych. W ewaluacjach 
większości programów powraca temat niedoboru czasu na przygotowanie i wdrażanie projektów  
i związane z tym ryzyka. Efektem tego jest napięty harmonogram wdrażania, niepełne 
wykorzystanie potencjału i generowanych oszczędności, a co za tym idzie utrata szansy 
wzmocnienia już osiągniętych efektów. Skalę oddziaływania funduszy pozwoliłaby również  
zwiększyć koncentracja wsparcia na mniejszej liczbie programów.  

Wiąże się z tym utrzymanie mechanizmu umożliwiającego realokację środków pomiędzy 
programami w całym okresie ich realizacji (realokacje po zakończeniu okresu kontraktacji), a także 
uproszczenie/usprawnienie procesu wprowadzania zmian w programach (zarządzanie 
oszczędnościami było główną przyczyną wnioskowanych zmian).  

Doświadczenia w implementacji art. 6.9 Regulacji (mechanizm realokacji między projektami), 
czasochłonność procedury i zaangażowanie Komitetu ds. Wyboru Projektów/Komitetu Współpracy 
oraz opinia potencjalnych beneficjentów postrzegających procedurę jako mało elastyczną  
i uciążliwą wskazują, iż zmiana podejścia w tym zakresie jest wskazana w kolejnej perspektywie 
finansowej.  

W opinii respondentów, w okresie wdrażania w bardzo istotną cechą z perspektywy zapewnienia 
jakości jest elastyczne podejście do zaplanowanych wcześniej działań, pozwalające na 
modyfikacje w odniesieniu do zmieniających się potrzeb i kontekstu funkcjonowania. Wśród 
usprawnień beneficjenci wskazywali uproszczenia na etapie wnioskowania i wydłużenie  
(w przypadku projektów środowiskowych nawet do 4-5 miesięcy) czasu naboru wniosków,  
zminimalizowanie procedur zarządczych, wyższe progi zaliczek, rozliczenia ryczałtowe, szybsze 
płatności na rzecz projektu, dostosowanie terminu naboru do specyfiki funkcjonowania 
beneficjentów (szkoły wyższe) lub zakresu prac (okres wegetatywny). 

Pozytywny oddźwięk wywołał system małych grantów. Dla przykładu, w programie badawczym 
PL12 odegrał dużą rolę w usuwaniu barier napotykanych przez kobiety prowadzące działalność 
badawczą, zaś w PL14 włączył, w działania przeciwprzemocowe, również mniejsze ośrodki 
miejskie. 

Jeśli chodzi o współpracę dwustronną, nie do przecenienia były spotkania między operatorami 
poszczególnych obszarów, jak i poszczególnymi KPK oraz tworzenie międzynarodowej platformy 
wymiany doświadczeń, o czym wspomniano w rozdziale 2.2. Czynnikami osłabiającymi 
skuteczność i efektywność wsparcia, są niewielka liczba potencjalnych partnerów po stronie 
państw-darczyńców, oraz ich niewystarczająca zdolność instytucjonalna i organizacyjna do 
uczestnictwa we wszystkich projektach, w których współpraca jest wymagana. Dotychczasowa 
praktyka pokazuje, iż dobrze sprawdzają się działania mające na celu promocję partnerstw  
z przedstawicielami państw-darczyńców (w tym match-making events). Dużą pomocą byłoby 
udostępnienie przez operatorów komponentu networkingowego dla potencjalnych projektodawców 
                                                           
11 Vide tabela w p. 3.2.  
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w zakresie planowania współpracy na możliwie wczesnym etapie realizacji programu oraz 
stworzenie przez darczyńców / partnerów programu z państw-darczyńców bazy kontaktów swoich 
podmiotów sektorowych, które potencjalnie mogłyby realizować projekty w partnerstwie.  

Współpraca z partnerem oznacza – oprócz korzyści wynikających z partnerstwa – również 
dodatkowe problemy. Projekty angażujące więcej instytucji generują więcej pracy, wzrasta także 
liczba formalności, które w Polsce i państwach-darczyńcach są postrzegane w odmienny sposób. 
Sprawy dotyczące różnic kulturowych powinny być włączone do programu szkoleń dla 
wnioskodawców – szczególnie tych, którzy nie posiadają doświadczenia we współpracy ze stroną 
norweską/islandzką. Część beneficjentów zmaga się z deficytem umiejętności menadżerskich  
i marketingowych. Wpływa to realnie na wykorzystanie potencjału z wdrażanego lub 
zakończonego już projektu, dlatego dobrze jest zaplanować taki komponent towarzyszący 
głównym działaniom projektowym. 

Zaangażowanie odpowiednich interesariuszy i szerokie partnerstwa mogą być istotnym czynnikiem 
wzmacniającym trwałość rezultatów, co jest wciąż jednym z większych wyzwań stojących przed 
promotorami projektów. Wśród postulowanych rozwiązań wymieniane jest umożliwienie 
komercjalizacji rezultatów projektu („wejścia na rynek” z rezultatami realizowanych projektów) czy 
zapewnienie cykliczności wydarzeń (np. z zakresu ograniczania społecznych nierówności  
w zdrowiu), w celu wzmocnienia i utrzymania efektów działań czy kampanii. Realizacja projektów, 
np. w sektorze kultury, może generować efekty mnożnikowe w innych dziedzinach gospodarczych, 
w tym branży hotelowej/noclegowej, gastronomicznej i handlowej, co powinno stanowić przedmiot 
zainteresowania władz samorządowych.  

Pozytywny odbiór społeczny w dużej mierze determinuje sukces projektu, dlatego 
przeprowadzenie wśród beneficjentów docelowych kampanii promocyjno-informacyjnej  
o planowanych czy wdrażanych działaniach znacząco zwiększa ich efektywność. Narzędzia 
promocyjne (w tym kampanie świadomościowe) należy kierować do określonych odbiorców  
i dostosowywać do nich kanały i treści przekazu (segmentacja odbiorców). 

Beneficjenci oceniają wsparcie w sposób jednoznacznie pozytywny. Według ich opinii interwencja 
charakteryzowała się dużą skutecznością i trwałością uzyskanych efektów społeczno-
ekonomicznych, przynosząc pozytywne zmiany dla odbiorców ostatecznych, które w większości 
przypadków nie zaistniałyby bez wsparcia funduszy norweskich i EOG. 95% beneficjentów i 86%  
partnerów z państw-darczyńców wskazało, że partnerstwo przyczyniło się do realizacji efektów 
projektu. Popularność naborów oraz liczba zapytań o obszary wsparcia i możliwości uzyskania 
grantu przekonują, iż jest duże zapotrzebowanie na kontynuację wsparcia, a rozpoznawalność 
funduszy norweskich i EOG stale rośnie. 

 
6 ZAŁĄCZNIKI DO KOŃCOWEGO RAPORTU STRATEGICZNEGO 
 

1. For each programme, a table showing the breakdown of applications received and projects 
selected / contracted, as well as the types of intervention supported.  
[DoRIS report to be extracted. The report is based on information provided by Programme 
Operators in the Annual Programme Report tasks] 

2. For each Programme, a table providing information about donor partnership projects (names of 
Donor State entities, number and proportion of partnership projects) and a summary table on 
donor partnership projects at the Beneficiary State level.  
[DoRIS report to be extracted. The report is based on information provided by Programme 
Operators in the Project Level Information (PLI) registration.] 

3. A list of irregularities detected at the Beneficiary State level and at programme level during the 
reporting period and the remedies taken. Provide an update on previously reported 
irregularities.  
[DoRIS report to be extracted. The report lists all irregularities detected at the Beneficiary State 
and Programme level.] 

4. For each programme, a list of irregularities detected at project level during the reporting period 
and the remedies taken. Provide an update on previously reported irregularities.  
[DoRIS report to be extracted. The report list all irregularities detected at project level.] 

5. With reference to the monitoring plan, give an overview of the monitoring and audit activities 
carried out in the Beneficiary State, and a summary of the main findings.   
[This is a non-public attachment.] 


