
 

1. Czy beneficjentem inicjatywy (wnioskodawcą) mogą być szkoły zawodowe? Czy wtedy szkoła 

składa wniosek czy organ prowadzący (w naszym wypadku Miasto Łomża). 

 

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.  

 

2. Jakie są wytyczne, do których należy się zastosować, aby móc wziąć udział w 
konkursie? 

 

Odp. Informacja nt. wytycznych znajduje się na końcu ogłoszenia: 

 

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

• Wytyczne BMF w sprawie stosunków dwustronnych; 

• Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021; 

• Wytyczne KPK w zakresie wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej; 

• Wytyczne KPK w zakresie zamówień publicznych. 

Przedmiotowe dokumenty znajdują się tutaj: 

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/ 

 

3. Czy w koszty dofinansowania wchodzą koszty osobowe? (jaka forma wynagrodzenia – etat 
czy dodatki) Czy koszty osobowe należne są również partnerom zagranicznym? 

Odp. Koszty osobowe mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych inicjatywy bilateralnej. 
Jednocześnie, zwracamy uwagę, że koszty zarządzania mogą stanowić, zgodnie z ogłoszeniem, do 
10% wartości projektu.  

4. Czy są ustalone proporcje (procenty) podziału dotacji z ,,Partnera projektu"? 

Odp. W umowie partnerskiej partnerzy samodzielnie definiują zasady podziału środków. 

 

5. Czy projekt przewiduje finansowanie działań inwestycyjnych? 

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. 

 

6. 4. Czy w projekt wpisuje się zadanie inwestycyjne o charakterze ,,wymiana źródeł światła 
wraz z założeniem instalacji fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej" ? 

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. 5. Jaka jest rola ,,Partnera" czy tylko doradcza czy też jest zobowiązany do realizacji 
analogicznego zakresu u siebie? Co oznacza pojęcie „wyraźnego obustronnego interesu" 
wspomniane w kryterium zaangażowania dwustronnego? 

Odp. Umowa partnerska definiuje działania partnera w projekcie. Partnerzy samodzielnie decydują o 
charakterze zdań. 

Pojęcie „wyraźnego obustronnego interesu" oznacza, że obydwoje partnerzy muszą być 
zaangażowani w realizację inicjatywy i mieć wspólny cel. 

8. Proszę o informację czy jest określona liczba beneficjentów planowana do dotacji? 

Odp. Alokacja w konkursie wynosi 2,5 mln Euro. Liczba projektów uzależniona jest od tego, na jaką 
kwotę będą złożone wnioski. Nie ma z góry ustalonej liczby projektów, które będą realizowane. 

9. Czy wskazany czas trwania inicjatywy (12 m-cy) odnosi się do czasu od dnia podpisania 
umowy o finansowanie czy od daty zamknięcia naboru (tj. od 15.11.2022 r.)? 

Odp. Czas trwania projektu jest liczony od momentu podpisania umowy. 

10. Czy MFiPR przewiduje wsparcie w zakresie poszukiwania partnera zagranicznego, czy też 
domyślnie powinniśmy się nastawić na współpracę z Partnerami z Programu „Rozwój 
Lokalny"? 

Odp. MFiPR może przekazać prośbę o pomoc w poszukiwaniu partnera norweskiego do Ambasady 
Królestwa Norwegii w Polsce. 



11. Czy po złożeniu wniosku, którego wzór opublikowano na stronie, będą w późniejszym 

terminie wymagane dodatkowe dokumenty, uszczegóławiające opis projektu (np. w formie 

załączników, aneksów)? 

Odp. Wszystkie wymagane do złożenia dokument są wymienione w ogłoszeniu: 

 

• Wzór wniosku o dofinansowanie inicjatywy dwustronnej; 

• Wzór umowy na realizację inicjatywy dwustronnej; 

• wzór testu pomocy publicznej. 

 

12. Czy wnioskodawcą może być konsorcjum/kilka podmiotów związanych umową partnerstwa? 

Jeżeli tak to czy w ramach konkursu jedna instytucja może złożyć jeden wniosek jako samodzielny 

wnioskodawca i kolejny jako partner/członek konsorcjum? 

 

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem: 

 

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. 

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

jednej inicjatywie.  

 

Złożenie wniosku przez konsorcjum jest możliwe, proszę jednak pamiętać, że każdy podmiot może 

złożyć tylko 1 wniosek. 

 

 

 

 

 

 


