
1. Poziom dofinansowania - czy poziom 100 % dotyczy wszystkich typów podmiotów tj. 

zarówno podmiotów publicznych, jak i firm z sektora prywatnego?  

 

Odp. Tak. Poziom 100% dofinansowania dotyczy wszystkich podmiotów. Przypominamy, że 

finansowane są wyłącznie inicjatywy, w ramach których nie występuje pomoc publiczna 

 

2. Czy wskazany w ogłoszeniu budżet  50 000 - 250 000 EUR powinien zawierać budżet partnera 

z Norwegii?  

 

Odp. Tak. Jest to budżet dla całej inicjatywy. 

 

3. Czy umowa partnerska jest wymagana jako załącznik do wniosku? 

 

Odp. Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu – na etapie składania wniosku należy 

przedłożyć umowę partnerską lub list intencyjny.  

 

4. Jaką należy przyjąć datę kursu Euro ?  ( np. średni kurs z poprzedniego miesiąca od daty 

złożenia wniosku)  

 

Odp. Informacja nt. kursu euro znajduje się we wniosku o dofinansowanie: 

 

exchange rate for PLN/NOK is to be given while contract signing. 

At the stage of application the estimated rate is monthly accounting rate of the eurorate for 

September 2022  ie. 1 EUR = 4.7323 PLN or 1 EUR = 9.7553 NOK 

(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en) 

 

5. Ile czasu jest przewidziane na ocenę wniosku? ( ile miesięcy od daty zgłoszenia wniosku). 

 

Odp. Na ocenę wniosku przewidziane są 2 miesiące. 

 

6. Czy jako działanie we wniosku można przewidzieć działanie polegające na opracowaniu 

wytycznych dla wdrożenia technologii wspierającej zieloną transformację, a która będzie 

opracowana na bazie wspólnych działań między partnerami z Polski i 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. 

 



7. Nakłady inwestycyjne. Czy dofinansowaniem może być objęta realizacja koncepcji zielonej 

transformacji w instytucji (w oparciu o współpracę z partnerem z Norwegii), czyli: zakup 

urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub zwiększenie efektywności 

energetycznej budynku? 

 

Odp. 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. 

 

 

8. Projektowanie. Czy dofinansowaniem może być objęte wykonanie (we współpracy z 

partnerem) projektu dla późniejszych nakładów inwestycyjnych (jak w opisie w punkcie 1)? 

 

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. 

 

 

9. Czy podmiotem realizującym projekt może być (po obu stronach): 

a) wspólnota mieszkaniowa? 

b) niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego? 

c) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą? 

 

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem: 

 



Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub 

niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce lub w 

Norwegii. 

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

jednej inicjatywie.  

 

 

10. Czy przedmiotem projektu może być (niekomercyjne) działanie o charakterze informacyjnym i 

upowszechniającym ideę 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. 

 

 

11. Czy określono stawki godzinowe / dzienne dla osób zatrudnionych w projekcie? 

 

Odp. Wytyczne nie określają stawek dziennych.  

Jednak zgodnie z ogłoszeniem :  

 

Koszty zarządzania (w tym koszty ogólne, jeśli dotyczy) nie mogą stanowić więcej niż 10% budżetu 

inicjatywy. 

 

 

12. Czy określono stawki za podróże (utrzymanie, koszty transportu)? W tym kontekście proszę 

również o wyjaśnienie dot. artykułu 8.8, ustęp 2. Regulacji (jakie stawki ryczałtowe są stosowane w 

tym projekcie - jeśli są). 

 

Odp. Informacje nt. kosztów podróży znajdują się w roz. 3 podroz. 3.3 Wytycznych w zakresie 

wykorzystania środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

 

13. Czy określono maksymalne/minimalne czasy podróży służbowych PL-NO w projekcie? 

 

Odp. Długość podróży służbowych nie została określona w dokumentach konkursowych.  

 

14.Czy projekt może finansować organizowanie konferencji? 



 

 

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. 

 

 

15. Czy publikacja materiałów pokonferencyjnych (dystrybucja darmowa lub materiały na ekspozycję) 

może być finansowana z projektu (czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia)? 

 

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. 

 

16. Czy projekt może finansować stypendia? 

 

 
 

17. Ocena projektu zakłada ocenę innowacji - czy projekt może mieć charakter eksperymentalny / 

badawczy / nastawiony na ocenę zasadności badanego rozwiązania? 

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. 



 

Odp. Tak. Projekt może mieć charakter eksperymentalny/badawczy. 

Kryteria oceny merytorycznej są podane w ogłoszeniu o konkursie. 

 

18. Czy można dodawać we wniosku dodatkowe pola w budżecie? Czy są jakieś ograniczenia w tej 

kwestii (liczba pozycji budżetowych)? 

 

 Odp. Można we wniosku dodawać dodatkowe pola, jednak rekomendowane jest, aby wniosek 

pozostał prosty i czytelny. 

 

19. Czy Urząd Marszałkowski mógłby być partnerem w projekcie? W przypadku jakby był 

beneficjentem pewnych rozwiązań, szkoleń, warsztatów itp. to czy można  w projekcie przewidzieć 

dla niego jakieś fundusze? 

 

Odp. Zgodnie z ogłoszeniem: 

 

Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub 

niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce lub w 

Norwegii. 

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

jednej inicjatywie.  

 

 

 

 

 

 

 


