
Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu Green Call: 

1. Partnerstwo: czy w konkursie dopuszcza się partnerów z pozostałych państwa EFTA – Islandii i 

Liechtensteinu. 

Odp. Partner może pochodzić z Norwegii. W tym konkursie nie jest dopuszczalne partnerstwo z 

pozostałych państw EFTA. 

 

2. Kwalifikowalność wydatków partnera norweskiego.  

Czy w ramach dofinansowania partner z Norwegii również może finansować realizację 

działań w ww. obszarze, czy jego działania objęte dofinansowaniem będą kwalifikowane 

jedynie w zakresie edukacji, zarządzania i promocji? 

 

Odp. Zgodnie z ogłoszenie o konkursie za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które 

poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.8 

Regulacji. 

Zasada ta dotyczy zarówno beneficjenta jak i partnera norweskiego. 

 

3. Kwalifikowalność wydatków na infrastrukturę. 

czy w ramach Konkursu na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji możliwe jest ubieganie się o 

dofinansowanie na: 

1). Termomodernizację obiektu użyteczności publicznej 

2). Zakup autobusów elektrycznych, wodorowych 

3). Zakup i montaż instalacji OZE. 

Oczywiście przy założeniu, że projekt realizowany będzie w partnerstwie z podmiotem z Norwegii i 

tożsame działanie realizowane będzie zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. 

Odp. Zgodnie z ogłoszenie o konkursie za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które 

poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.8 

Regulacji. 

Ponadto Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania 

miękkie a nie inwestycyjne:  

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez KPK, należą 

wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym 

programem; współpraca techniczna i wymiana ekspertów; oddelegowanie pracowników i praktyki; 

budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia; warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; misje i wizyty studyjne; gromadzenie danych, raporty, studia 

i publikacje; kampanie, wystawy i materiały promocyjne. 

 



4. Definicja Zielonej transformacji. 

Czy mogę prosić o podanie definicji "zielonej transformacji", która pozwoli na lepsze 

zrozumienie idei, jakie działania mogą być kwalifikowalne w ramach konkursu? 

 

Odp. Informacja nt. tematyki konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie: 

Celem naboru jest wsparcie dwustronnych inicjatywy pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami                            

w obszarze zielonej transformacji, czyli transformacji niezbędnej do sprostania zmianom klimatycznym 

i wyzwaniom środowiskowym. 

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów: energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań 

energetycznych, transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga, inteligentne/zrównoważone 

rozwiązania miejskie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, gospodarka o obiegu 

zamkniętym. Podana lista nie wyczerpuje obszarów kwalifikujących się do wsparcia, ponieważ 

rozpatrzeniu mogę być poddane propozycje projektów także z innych dziedzin, o ile wykaże się ich 

znaczenie dla zielonej transformacji.      

 

 

5. Partnerstwo 

Czy partnerstwo w ramach projektu musi mieć charakter finansowy? Czy partner norweski 

może wnieść do projektu wyłącznie wkład merytoryczny (doradztwo co do zakresu 

zaplanowanych działań, ewentualnie działania edukacyjne). 

Odp. Wkład partnera może mieć charakter niefinansowy. Zwracamy uwagę, że przy realizacji 

inicjatywy nie wymagany jest wkład własny, a poziom finansowania wynosi 100%. 

 

6. Działania partnera 

Czy partner norweski musi realizować działania infrastrukturalne bądź edukacyjne na 

terytorium swojego kraju w ramach projektu? 

Odp. Zgodnie z ogłoszenie o konkursie za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które 

poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.8 

Regulacji. 

Ponadto Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania 

miękkie a nie inwestycyjne:  

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez KPK, należą 

wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym 

programem; współpraca techniczna i wymiana ekspertów; oddelegowanie pracowników i praktyki; 

budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia; warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; misje i wizyty studyjne; gromadzenie danych, raporty, studia 

i publikacje; kampanie, wystawy i materiały promocyjne. 

 

 



 

7. Partner spośród NGO 

Czy partnerem norweskim może być organizacja pozarządowa? 

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem partnerem mogą być:  

Osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z 

siedzibą w Polsce lub Norwegii. 

 

 

8. Wskaźniki 

Czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie sam określa wskaźniki projektu, czy istnieje 

katalog z którego ma dokonać wyboru i przyporządkowania wartości? 

 

Odp. Wnioskodawca sam określa wskaźniki inicjatywy. 

 

9. Obszar wsparcia 

Czy wnioskodawca, aby ubiegać się o dofinansowanie musi dysponować dokumentacją 

techniczną/PFU, pozwoleniem na budowę itd.? 

Odp. Zgodnie z ogłoszenie o konkursie za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które 

poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.8 

Regulacji. 

Ponadto Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania 

miękkie a nie inwestycyjne:  

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez KPK, należą 

wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym 

programem; współpraca techniczna i wymiana ekspertów; oddelegowanie pracowników i praktyki; 

budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia; warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; misje i wizyty studyjne; gromadzenie danych, raporty, studia 

i publikacje; kampanie, wystawy i materiały promocyjne. 

 

 

10. Kwalifikowalność VAT 

Czy VAT stanowi koszt kwalifikowalny w naborze? 

 

Odp. Informacja nt. kwalifikowalności VATu znajduje się w Regulacjach w art. 8.7  

Art. 8.7 

1. Poniższe wydatki nie są uznawane za kwalifikowalne: 

e) VAT możliwy do odzyskania 



 

11. Obszar wsparcia 

Czy w zakresie projektu konieczne jest ujęcie działań edukacyjnych dla mieszkańców, np. 

szkolenia, warsztaty, konferencje podnoszące świadomość ekologiczną w zakresie wdrażania 

działań na rzecz zielonej transformacji? 

Odp. Zgodnie z ogłoszenie o konkursie za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które 

poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.8 

Regulacji. 

Ponadto Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w roz. 3 wymieniają przykłady takich działań i są to działania 

miękkie a nie inwestycyjne:  

Do przykładowych działań, które można realizować w ramach części FWD zarządzanej przez KPK, należą 

wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym 

programem; współpraca techniczna i wymiana ekspertów; oddelegowanie pracowników i praktyki; 

budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia; warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; misje i wizyty studyjne; gromadzenie danych, raporty, studia 

i publikacje; kampanie, wystawy i materiały promocyjne. 

 

12. Partnerstwo jednego podmiotu w kilku inicjatywach 

Proszę o wyjaśnienie konsekwencji w sytuacji, gdy partner norweski wyraża chęć do bycia 

partnerem w większej ilości projektów, aniżeli ten złożony przez naszą gminę. 

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie : 

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Każdy partner może być partnerem tylko w 

jednej inicjatywie.  

Każdy partner może być partnerem tylko w jednej inicjatywie - będzie to brane pod uwagę na etapie 

wyboru inicjatyw do finansowania. 

 

 

13. Partnerstwo - aspekty finansowe. 

Are there any requirements or recommendations about sharing the initiative’s budget between 

the Polish and Norwegian Partner? Should it be half and half ?  

  

Odp. Stosunku między beneficjentem a partnerem określają Wytyczne w sprawie stosunków 

dwustronnych i Wytyczne w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

Wytyczne zawierają ogólne zasady i zalecenia –zasady dzielenia budżetu miedzy beneficjenta a 

partnera nie są uregulowane, ustalają je wnioskodawcy.  

 

14. Kto może być wnioskodawcą 

Czy wnioskodawcą jest uczelnia, czy wydział uczelni? 



Odp. Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, organizacja publiczna lub prywatna, 

komercyjna lub niekomercyjna i pozarządowa, mająca siedzibę jako osoba prawna w Polsce lub w 

Norwegii.  

Wnioskodawcą może być każdy podmiot należący do powyższej kategorii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


