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1 STRESZCZENIE 

W roku 2015 kluczowym etapem wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce była maksymalizacja 
wydatkowania środków w projektach i programach, a dzięki temu optymalizacja działań i planowanych 
efektów. Poziom kontraktacji środków wyniósł 534 742 500 euro, tj. 100 % alokacji na programy. Do 
końca 2015 roku strona polska przekazała operatorom programów zaliczki środków Mechanizmów 
(grant) w kwocie ok. 324,3 mln EUR, co stanowi 68% kwoty alokacji przyznanej stronie polskiej. Z 
tego do końca 2015 r. wydatkowano środki (grant) w wysokości blisko 166,7 mln EUR, co stanowi 
około 70,5% kwoty przekazanej zaliczkowo na Programy na dany okres rozliczeniowy. 
 
KPK, w porozumieniu z Darczyńcami, dokonał także w 2015 roku realokacji środków pomiędzy 
programami, co miało wpływ na podniesienie poziomu wydatkowania. Realokacja miała na celu 
wykorzystanie niewydatkowanych środków alokowanych pierwotnie w ramach rezerwy na straty 
wynikające z różnic kursowych. Zmiany pozwoliły na dofinansowanie kolejnych projektów z list 
rezerwowych. W stosunku do pierwotnych założeń, kwota alokacji udostępnionej na dofinansowanie 
projektów konkursowych dzięki dotychczasowym realokacjom wzrosła o blisko 80 mln EUR. 
 
W celu osiągnięcia zakładanych wyników i rezultatów projektów zadecydowano o wydłużeniu 
kwalifikowalności wydatków projektów do 30 kwietnia 2017 r. w przypadku projektów 
zakontraktowanych. Darczyńcy zaakceptowali zgłoszoną przez operatorów programów i Krajowy Punkt 
Kontaktowy listę projektów, których okres kwalifikowalności wydatków w drodze wyjątku ma podlegać 
wydłużeniu. W sumie wydłużono okres realizacji 256 projektów realizowanych w Polsce w ramach 11 
programów.  
 
Rok 2015 to czas finalizacji zaplanowanych otwartych naborów wniosków. Wydaje się, że okres ten był 
ostatnim rokiem naborów (pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia wykorzystania oszczędności w PL04). 
Zaplanowane wcześniej nabory zostały rozstrzygnięte, operatorzy podpisywali umowy z beneficjentami 
pojedynczych projektów, monitorowali już wdrażane, a także rozliczali merytorycznie i finansowo 
pierwsze zrealizowane przedsięwzięcia. Na podstawie raportów przedstawionych przez operatorów, 
należy z satysfakcją odnotować wysoki poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników, w wielu 
programach osiągnięte wartości znacznie (nawet kilkukrotnie) przewyższają docelowe. 
 
Podsumowując, do końca 2015 roku grant przyznano 1225 projektom konkursowym spośród 10 101 
nadesłanych wniosków, co pokazuje skalę oraz intensywność działań instytucji zaangażowanych w 
realizację programów, skuteczność akcji informacyjno-promocyjnej, ogromny wysiłek wnioskodawców, 
ale również niedostateczną wielkość alokacji na regranting w stosunku do potrzeb – dofinansowano 
jedynie 12% złożonych propozycji. 
 
 

2 OCENA EFEKTÓW W SKALI KRAJU 
2.1 Spójność 
 

W kolejnym roku wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego kontynuowano realizację programów rozpoczętych w latach 
poprzednich. Na tak zaawansowanym etapie wdrażania programów i projektów można stwierdzić, że 
przyznana Polsce alokacja miała wpływ na rozwój społeczno–gospodarczy Polski. Pomimo faktu, iż 
Polska wciąż nie znajduje się w czołówce państw europejskich pod względem rozwoju gospodarczego, to 
już na etapie wdrażania obecnej perspektywy finansowej można dostrzec znaczny postęp w stosunku do 
lat, kiedy była ona w początkowej fazie. Poniżej zostanie przedstawiona analiza makroekonomiczna 
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wskaźników obrazujących wzrost społeczno-gospodarczy Polski, mająca na celu wskazanie i podkreślenie 
wpływu, jaki wdrażane w Polsce fundusze norweskie i EOG mają na rozwój naszego kraju. Oczywiście 
cały czas należy mieć na względzie fakt, że fundusze nie mają wyłącznego wpływu na czynniki 
makroekonomiczne w Polsce. 
 
Rozpoczynając od czynników demograficznych będących podstawą każdej analizy Polskę, według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, zamieszkuje 38 478 tys. obywateli. Wynik ten umieszcza 
Polskę w kręgu średnich pod tym względem państw UE. Według Human Development Reports średni 
wiek obywatela Polski to 39,4 lat. Liczba populacji w przedziale wiekowym 0-14 lat to 21,74/ 100 
dorosłych osób. Natomiast w wieku powyżej 65 lat – 22/ 100 dorosłych osób (15-64 lata). Jest to zgodne 
z obecnym trendem w krajach wysoko rozwiniętych, wedle którego społeczeństwa starzeją się. Proces 
ten generuje niestety wiele problemów na przyszłość. Powoduje przerost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym nad liczbą osób w wieku produkcyjnym. Efektem takiego stanu jest narastający 
problem z wypłacaniem świadczeń dla wzrastającej liczby osób w wieku emerytalnym oraz z 
nadmiernym obciążeniem kosztami finansowania tych składek dla osób w wieku produkcyjnym. 60,7 % 
ludności Polski żyje w miastach, co jest wynikiem zgodnym ze światowymi trendami. Wynik ten może 
świadczyć o ciągłym rozwoju polskiego społeczeństwa, napływie ludzi do miast, co wpływa na 
powstawanie i rozwój metropolii z jednej strony. Z drugiej jednak powoduje wyludnianie mniejszych 
miejscowości oraz obszarów wiejskich. Średnia oczekiwana długość życia w Polsce to 77,41 lat. Według 
danych Banku Światowego przyrost naturalny w Polsce wynosi -0,1%. Chociaż oczekiwanym byłoby 
podniesienie tego wskaźnika, nie jest on jednak wyróżniający się na tle innych krajów Europy.  
W zakresie czynników ekonomicznych obrazujących stan polskiej gospodarki, sytuacja Polski 
przedstawia się następująco. Wzrost gospodarczy Polski, według danych Eurostatu wyniósł w ostatnim 
okresie 3,3 %.  PKB per capita Polski wynosi 68 % średniej PKB per capita dla całej UE. Obecnie w Polsce 
występuje deflacja na poziomie 0,5%, według danych Eurostatu za grudzień 2015. W kwestii handlu 
zagranicznego import Polski w okresie styczeń-listopad 2015 r. według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wyniósł 160 736,3 mln euro i był wyższy o 3,6 procent w stosunku do poprzedniego 
okresu, natomiast eksport był na poziomie 164 223,10 mln euro i wzrósł o 7,3 procent. Zgodnie z 
notyfikacją Prezesa GUS, dług sektora finansów publicznych w 2014 r. wyniósł 867 066 mln zł, tj. 50,4% 
PKB. Stopa bezrobocia w Polsce według Eurostatu jest niższa niż w latach ubiegłych i wynosi 7,5 %. 
Polska z tym wynikiem znajduje się na 10 miejscu pośród krajów UE. Niepokojący jest poziom bezrobocia 
pośród osób młodych poniżej 25 roku życia. Średnia unijna (EU28) wynosi 20,4%, natomiast w Polsce 
wskaźnik ten sięga poziomu 20,9%.  
Wpływ funduszy norweskich i EOG na polską sytuację gospodarczą jest o tyle znaczący, iż wsparcie 
oferowane ze strony Darczyńców obejmuje wiele różnorodnych sektorów. Należy jednak mieć jednak na 
uwadze fakt, że szereg różnych podejmowanych interwencji finansowych wpływa na pozytywne zmiany i 
trudno jest jednoznacznie określić, zakres wpływu funduszy norweskich i EOG. Warto zwrócić uwagę, że 
wielość oferowanych w ramach funduszy EOG i NMF projektów „miękkich” wpływa nie tylko na 
wskaźniki makroekonomiczne, ale również na demograficzne. Poziom oddziaływania wpływu 
przydzielonych Polsce środków jest wielowymiarowy i całościowy. Wiele projektów i działań 
podejmowanych w ramach programów i projektów jest nastawionych na inwestycje w infrastrukturę i 
kapitał ludzki, co powoduje, że ocena efektów może być podjęta jedynie w dłuższej perspektywie czasu. 
Również bardzo ważnym aspektem przy wdrażaniu funduszy jest właściwe nimi zarządzanie i dbałość o 
utrzymanie efektów wdrażania w czasie. Dlatego też ocena wpływu przyznanych funduszy również musi 
być wielowymiarowa i brać pod uwagę różne aspekty ich wdrażania. Oczywiście nie należy oceniać ich w 
oderwaniu od innych czynników, występujących niezależnie. Bardzo silnym czynnikiem decydującym o 
kondycji gospodarki są równolegle wdrażane Fundusze Europejskie. Rozwój gospodarczy Polski wynika 
także z jej potencjału wewnętrznego oraz czynników zewnętrznych i trendów występujących w 
światowych gospodarkach. Ponadto trzeba wziąć również pod uwagę, że wiele z przywołanych 
wskaźników nie odzwierciedla efektów z niektórych wdrażanych obszarów priorytetowych tj. 
rewitalizacja dziedzictwa kulturowego czy ochrona środowiska. Należy jednak przede wszystkim 
pamiętać, że podstawowym celem funduszy NMF i EOG jest zwiększenie spójności społecznej i 
gospodarczej zarówno wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz (w stosunku do innych krajów europejskich).  
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Poniżej znajduje się analiza czynników, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych grup, 
a które wpływają na całościowy obraz sytuacji Polski. Ponadto są one ważne z punktu widzenia 
wdrażania tych projektów i programów, które mogą wpływać na poziom tych wskaźników. W zakresie 
wydatków na badania i rozwój Polska w ostatnich latach notuje niewielki wzrost według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. W 2014 r. wartość nakładów wewnętrznych ukształtowała się na 
poziomie 16 168 mln zł, tj. o 12,1% wyższym niż w roku poprzednim. Intensywność prac B+R, czyli udział 
nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, wyniosła 0,94% (wobec 0,87% w 2013 
r.), podczas gdy średnia unijna wyniosła 2,02%, co wskazuje na wciąż za małe inwestycje Polski w tym 
obszarze. 
Jeśli chodzi o miejsce Polski w rankingu postrzegania korupcji (według danych Transparency 
International), Polska w ostatnim okresie uplasowała się na 30. miejscu na 168 państw. Jest to pozycja 
dobra z punktu widzenia rankingów światowych, jak i europejskich. Nasi  sąsiedzi np. Czechy i Słowacja 
znalazły się na odpowiednio 37. i 50. miejscu. Źle wypadli natomiast nasi wschodni sąsiedzi, Ukraina 
zajęła 130. miejsce, a Rosja 119. Krajem europejskim prawie całkowicie wolnym od korupcji jest Dania. 
Tego rodzaju wynik przekłada się w sposób realny na gospodarkę naszego kraju, pokazuje, że 
obowiązują u nas standardy antykorupcyjne, co może sprzyjać postrzeganiu Polski jako kraju 
bezpiecznego inwestycyjnie i przyciągać zagraniczny kapitał. W konsekwencji może to wpłynąć 
pozytywnie na rozwój gospodarczy. 
Jeśli chodzi o ranking wolności gospodarczej (według danych Index of Economic Freedom) w bieżącym 
okresie sprawozdawczym Polska awansowała na 39. miejsce na 178 możliwych. W rankingu najwyższą 
pozycję zajmuje Hong Kong, a spośród państw UE – Irlandia.  
Jeśli chodzi o nierówności społeczne w Polsce to współczynnik Giniego według danych Eurostatu w 
Polsce wynosi 30,8, średnia unijna natomiast wynosi 30,9. Oznacza to, że w skali unijnej uzyskujemy 
przeciętny wynik. Według danych przedstawianych przez Eurostat, w perspektywie wieloletniej 
nierówności w Polsce nieznacznie maleją. Z punktu widzenia realizowanych programów 
przeciwdziałających nierównościom społecznym, jest to wskaźnik dość miarodajny, gdyż może 
obrazować poziom spójności społeczno-gospodarczej w Polsce, aczkolwiek nie jest to wskaźnik 
całościowy. Chociaż mierzone w powyższy sposób nierówności mogą się nie wydawać duże, to jednak 
należy wziąć pod uwagę, iż wskazują one pewną średnią. Od lat eksperci podkreślają, że od czasów 
transformacji ustrojowej w Polsce polepsza się sytuacja klasy średniej, podczas gdy sytuacja 
najuboższych się nie zmienia.  
Podsumowując całą przedstawioną analizę, można stwierdzić, że przytoczone wskaźniki wskazują, że 
sytuacja w Polsce ulega poprawie. Dotyczy to wielu różnych dziedzin i obszarów. Nie wszystkie efekty 
widoczne są natychmiast, nie wszystkie zmiany zachodzą szybko. Wynika to jednak ze specyfiki pewnych 
zjawisk i jest nieuniknione. Na pewno wiele spraw i problemów jest wciąż nierozwiązanych i wiele trzeba 
jeszcze zrobić. Ważna jest już sama świadomość potrzeby wprowadzania dalszych reform. W odniesieniu 
do wdrażanych funduszy trzeba zauważyć, że realizacja programów i projektów w Polsce przebiega 
zgodnie z oczekiwaniami. Należy też podkreślić, że programy i projekty spotykają się z ogromną 
aprobatą i zainteresowaniem ze strony obywateli. Pokazuje to, iż istnieje świadomość społeczna 
znaczenia i ważności tych działań, co też jest pozytywnym zjawiskiem.    

 

2.2 Stosunki dwustronne  
 

Wzmacnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Polską stanowi jeden z 
dwóch głównych celów Mechanizmów Finansowych 2009-2014, określonych w art. 1.2 Regulacji. Do 
jego realizacji służą nade wszystko:  

 Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Fundusze Współpracy 
Dwustronnej na poziomie poszczególnych programów; 

 programy partnerskie (ang. Donor Partnership Programmes) oraz projekty partnerskie – 
predefiniowane oraz wybierane w ramach otwartych naborów.   
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Działania bilateralne na poziomie krajowym 

 
Zgodnie z zatwierdzonym przez Darczyńców w lipcu 2014 r. Planem Działań dla Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie krajowym na 2015 r., w roku 2015 sfinansowano z FWD 12 inicjatyw. Miały 
one na celu wymianę wiedzy, dzielenie się doświadczeniami oraz zapoznawanie się z dobrymi 
praktykami kraju partnerskiego, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów, poszerzanie obszarów 
wspólnych działań oraz zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy przedstawicielami Państw-
Beneficjentów i Państw-Darczyńców. 
 
Na podstawie zawartych z Krajowym Punktem Kontaktowym Porozumień w sprawie zakresu i trybu 
współpracy w ramach wykorzystywania środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2015 roku, projekty realizowało  
6 Beneficjentów: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd 
Służby Więziennej (podpisano dwa odrębne Porozumienia na realizację projektów).  
 
Zrealizowane przez ww. Beneficjentów inicjatywy obejmowały szerokie spektrum tematyczne: 
problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, edukację w zakresie 
działań na rzecz środowiska naturalnego, profilaktykę i ochronę zdrowia, promowanie aktywnego 
ojcostwa i urlopów rodzicielskich, rozwijanie zdolności liderskich u młodych kobiet, a także wsparcie  
w obszarze więziennictwa oraz w zakresie systemu sądownictwa.  
 
Zrealizowane przedsięwzięcia charakteryzowały się dużą różnorodnością nie tylko ze względu na 
tematykę, ale również formę organizacyjną – od kilkudniowych wizyt studyjnych po nieco dłuższe pobyty 
stażowe, konferencje, spotkania i szkolenia, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz inicjowanie 
działań informacyjno-promocyjnych poprzez udział w targach bądź przeprowadzanie kampanii 
społecznych. 
 
Realizacja Planu Działań na 2015 r. 
 
1. Ministerstwo Środowiska kontynuowało działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
poprzez organizację kolejnej, trzeciej już edycji międzynarodowej konferencji "Razem ku zielonej 
przyszłości – fundusze EOG i norweskie w obszarze środowiska" oraz udział w Międzynarodowych 
Targach Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM. 
Działania miały na celu wymianę doświadczeń w zakresie realizacji projektów ukierunkowanych na 
uświadamianie wpływu człowieka na środowisko oraz inicjatywy edukacyjne w tym obszarze, a także 
informowanie o projektach realizowanych w ramach MF EOG i NMF.  
 
2. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało w Warszawie cykliczne spotkanie operatorów programów 
Funduszu Współpracy Dwustronnej w obszarze opieki zdrowotnej z Państw-Beneficjentów, z udziałem 
przedstawicieli Państw-Darczyńców. Podczas spotkania dyskutowano tematy dotyczące stanu wdrażania 
programów oraz wspólnych rozwiązań odnoszących się do aktualnych potrzeb w zakresie ochrony 
zdrowia. W drugim dniu odbyło się seminarium na temat społecznych nierówności w zdrowiu.  
 
3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 
kontynuował rozpoczętą w 2014 r. kampanię społeczną pn. "Tato Polski", mająca na celu promowanie 
urlopów ojcowskich oraz aktywnego ojcostwa. Działania były realizowane z wykorzystaniem materiałów 
pozyskanych w ramach przeprowadzonego w 2014 r. konkursu fotograficznego (I część kampanii), 
poprzez druk i ekspozycję plakatów z linią haseł na nośnikach outdoorowych we wszystkich miastach 
wojewódzkich. Dodatkowo wykonano i rozdystrybuowano w ramach kampanii kalendarze na 2016 rok 
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prezentujące grafiki przedstawiane na billboardach. Koncepcja kampanii została oparta m.in. na 
doświadczeniach Państw-Darczyńców funduszy norweskich i EOG zdobytych podczas wizyt studyjnych, 
dzięki nawiązanym kontaktom i współpracy w obszarze promowania aktywnego rodzicielstwa. 

Beneficjent zrealizował także, w ramach działań mentoringowych, cykl szkoleniowy dla młodych polskich 
liderek – finalistek realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej konkursu pn. 
"Jestem Szefową". Celem projektu było wzmocnienie potencjału liderskiego u młodych kobiet oraz 
rozwijanie kompetencji u osób pracujących lub opiekujących się osobami ze zdolnościami liderskimi.  
W trakcie dwóch sesji szkoleniowych dla uczestniczek konkursu oraz rodziców, opiekunów i nauczycieli 
dyskutowano m.in. o mitach i stereotypach dotyczących kobiet wspinających się po szczeblach kariery 
zawodowej oraz sprawujących władzę. Podczas spotkania przedstawicielki Ambasady Królestwa 
Norwegii w Polsce dzieliły się swoimi doświadczeniach w zakresie pełnienia funkcji dyplomatycznych 
oraz prezentowały politykę prowadzoną przez rząd Norwegii na rzecz promowania kobiet na wysokie 
stanowiska. 
 
4. Centralny Zarząd Służby Więziennej wydelegował 6 funkcjonariuszy służby więziennej na  
17-dniowy staż w Zakładzie Karnym w Ila w Norwegii. Stażyści mieli możliwość zapoznania się z filozofią, 
metodologią i praktycznymi aspektami organizacji norweskiego programu pracy z osadzonymi pn. 
"Motivator". Na podstawie udostępnionego stronie polskiej podręcznika do programu zostanie 
opracowana polskojęzyczna wersja materiałów dydaktycznych, zaadoptowana do krajowych warunków  
i przepisów obowiązujących w obszarze więziennictwa. Podręcznik ma być zastosowany do wdrażania 
programu "Motivator" w zakładach karnych w Polsce.  

Ponadto, Beneficjent zorganizował w Polsce wizytę studyjną dla przedstawicieli norweskiej służby 
więziennej – pracowników Zakładu Karnego w Ila. Podczas spotkania strona polska zaprezentowała 
swoim partnerom dwie jednostki penitencjarne na południu kraju, zapoznając ich z funkcjonowaniem 
oddziału terapeutycznego w jednej z nich.  

Dodatkowo, w związku z nieterminowym rozliczeniem przez służby norweskie kosztów udziału  
w zorganizowanym na jesieni 2014 r. w Polsce spotkaniu, Beneficjent zrefundował stronie norweskiej 
przedmiotowe koszty w 2015 r., na podstawie przekazanej noty obciążeniowej. 
 
5. Przedstawiciele Beneficjentów uczestniczyli też w wizytach studyjnych do krajów Państw-
Darczyńców. Celem tych spotkań było nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji Państw-
Darczyńców oraz zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk: 

 dwie wizyty studyjne Ministerstwa Sprawiedliwości (Norwegia - Trondheim) dotyczące (1) 
procesu tworzenia i metod wdrażania strategii, jak również systemu zarządzania portfelem 
projektów w obszarze sądownictwa oraz (2) wdrażania rozwiązań informatycznych w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości; 

 dwie wizyty studyjne przedstawicieli Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – 
(Norwegia - Oslo i Islandia - Reykjavik) w zakresie promowania działań na rzecz aktywnego 
ojcostwa i urlopów rodzicielskich; 

 wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Islandia -  
Reykjavik) w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze 
względu na płeć. 

 
Dodatkowo, na wniosek strony norweskiej, w maju 2015 r. podpisano Aneks do Umowy w sprawie 
finansowania Pomocy Technicznej oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej na Poziomie Krajowym, 
dotyczący przekazania środków w wysokości 250 000 EUR bezpośrednio przez Darczyńców w 2016 r. dla 
Fundacji Auschwitz-Birkenau. Odpowiednie zmiany wprowadzono do Planu Działań na rok 2016. 
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Zmiany w Planie Działań na 2015 r. 
 
W toku realizacji Planu Działań Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym na 2015 r. 
pojawiły się również następujące zmiany: 

 Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania rozpoczął działania w kierunku organizacji 
ogólnopolskiej kampanii społecznej w radiu i internecie, mającej na celu podniesienie 
świadomości społecznej na temat niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet. 
Niemniej z uwagi na konieczność unieważnienia we wrześniu 2015 r. postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na realizację ww. zadania, Beneficjent zawnioskował o przesunięcie 
przedmiotowego projektu na 2016 r. 

 Z uwagi na przedłużone konsultacje z partnerem norweskim, przy jednoczesnych brakach 
kadrowych po stronie Beneficjenta, projekt Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym został przesunięty na 2016 r. 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrezygnowało z realizacji jednej z dwóch 
zaplanowanych na 2015 r. wizyt studyjnych (Norwegia) w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.  

 Z uwagi na brak możliwości nawiązania współpracy z norweskim partnerem, na wniosek 
Darczyńców zawieszony został projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dotyczący współpracy transgranicznej w zakresie 
zapobiegania i zwalczania przestępczości.  

 
W efekcie wdrożonych w 2015 r. projektów, Plan Działań Funduszu na 2015 r. został wykonany na kwotę 
blisko 240 000 euro, dzięki czemu poziom wykonania łącznej alokacji FWD na poziomie krajowym  
(2,7 mln euro) wyniósł około 1 mln euro. Wszystkie inicjatywy spełniały ideę współpracy bilateralnej. 
Kontynuacja zapoczątkowanych w latach 2013 i 2014 wspólnych działań w takich obszarach, jak 
przeciwdziałanie przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć, ochrona środowiska, promowanie 
aktywnego ojcostwa, wymiar sprawiedliwości czy więziennictwo świadczy o pielęgnowaniu kontaktów  
i wzmacnianiu stosunków dwustronnych w ww. dziedzinach, nadając im charakter długofalowej 
współpracy. 

 
Działania bilateralne na poziomie programów i projektów 

 
Działania związane ze współpracą Polski z Państwami-Darczyńcami na poziomie programów i projektów 
w głównej mierze skupiają się na wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Zakładane cele, tj. 
umocnienie relacji dwustronnych i wymiana wiedzy realizowane są przede wszystkim poprzez: 

- programy i projekty partnerskie (w części programów procedura oceny projektów premiowała 
wnioskodawców, którzy zadeklarowali realizację projektu z partnerem); 

- seminaria, warsztaty, konferencje tematyczne (w tym międzynarodowe) i wizyty studyjne 
organizowane zarówno w Polsce, jak i na terenie Państw-Darczyńców; 

- komponent mobilnościowy w ramach programu PL10; 

- spotkania operatorów realizujących działania w tym samym obszarze tematycznym w różnych 
Krajach-Beneficjentach; 

- nabory wniosków do Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz wdrażanie pozytywnie 
zaopiniowanych projektów; 

- posiedzenia Komitetu Współpracy; 

- strony internetowe programów aktualizowane w  języku polskim i angielskim wraz z bazą 
podmiotów z Polski i Krajów-Darczyńców umożliwiającą nawiązanie partnerstw, infolinia 
telefoniczna. 
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Międzynarodowy charakter projektów wymaga regularnych konsultacji/spotkań partnerów w trakcie 
realizacji projektów, co przekłada się zarówno na lepsze wdrażanie samych przedsięwzięć, jak i 
przyczynia się do osiągnięcia celów Mechanizmów Finansowych, w tym ma wpływ na lepsze zrozumienie 
różnic kulturowych i potrzeb. W przypadku programów partnerskich jak PL09 czy PL12, których formuła 
zakłada współdziałanie partnerów na niemal wszystkich poziomach realizacji programu, partnerstwo 
nastawione jest na osiąganie wspólnych wyników, w tym rozwijania wspólnej strategii, polityki oraz 
wiedzy i praktyki w celu lepszego wykorzystania środków finansowych w ramach programu. Rozwijanie 
bilateralnej współpracy naukowej poprzez wsparcie realizacji projektów badawczych i popularyzację 
wyników badań naukowych czy wielostronnych projektów kulturalnych, w których z natury rzeczy 
uruchomiony jest proces dialogu międzykulturowego, daje pozytywny impuls wymiany wiedzy i 
doświadczeń, w wyniku czego powstaje nowa jakość. Regularne spotkania partnerów, wspólnie 
realizowany projekt tworzy więzi, które zgodnie z deklaracjami wielu instytucji są podtrzymywane 
również po zakończeniu projektu dofinansowanego z mechanizmów w ramach innych inicjatyw. Na 
przykład, zgodnie z danymi statystycznymi polskiego punktu kontaktowego, w 7 Programie Ramowym 
złożonych zostało 976 wniosków projektowych z udziałem co najmniej jednego partnera z Polski i 
Norwegii, z czego zrealizowanych zostało 269 projektów. W Programie Horyzont 2020 do tej pory 
złożono 182 wnioski z udziałem partnerów polskich i norweskich, z czego 42 otrzymały dofinansowanie i 
są wdrażane. 
Międzynarodowa konferencja Polish and Norwegian research on climate and environment Strategies 
and actions – polar research – climate change – technology, która odbyła się  19-20 listopada 2015 r. w 
Sopocie, zgromadziła 163 uczestników z Polski, Norwegii i innych krajów, w tym polskich i norweskich 
specjalistów w dziedzinie klimatologii, badań polarnych i polityki klimatycznej. Bezpośrednie spotkanie 
badaczy było również okazją do rozszerzania bilateralnej współpracy naukowej. 
 
Bezpośrednie rezultaty dwustronne to poszerzenie wzajemnego zrozumienia, zwiększenie kompetencji 
osób w strukturach operatorów programu, lepsza komunikacja między podmiotami. Wszystkie projekty 
wdrażane w ramach PL09 są realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu. Do końca 2015 roku w ramach 62 projektów wybranych do dofinansowania podpisano 
121 umów partnerskich. Łącznie zaangażowanych jest 107 instytucji z Państw-Darczyńców. Tylko w 2015 
roku z uwagi na dofinansowanie kolejnych 9 projektów zostało podpisanych 14 umów partnerskich, z 
czego 10 z podmiotami z Norwegii i 4 z instytucjami z Islandii. Działania projektowe w większości 
przypadków mają miejsce zarówno na terenie Polski, jak i kraju partnerów, co wymaga dużego 
zaangażowania wszystkich stron.  
W ramach badania zrealizowanego na potrzeby MKiDN „Ocena wpływu współpracy dwustronnej na 
osiągnięcie celów programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach 
europejskiego dziedzictwa kulturowego” badacze przeprowadzili 35 pogłębionych wywiadów 
indywidualnych z polskimi beneficjentami oraz 20 wywiadów z partnerami projektów z Państw-
Darczyńców, jak również przeanalizowali 20 projektów w ramach pogłębionego studium przypadków. 
Ewaluacja wykazała, iż międzynarodowy charakter projektów wymaga regularnych konsultacji/spotkań 
partnerów w trakcie realizacji projektów, co przekłada się zarówno na lepsze wdrażanie samych 
przedsięwzięć, jak i przyczynia się do osiągnięcia celów Mechanizmów Finansowych, w tym ma wpływ na 
lepsze zrozumienie różnic kulturowych, potrzeb, wyzwań oraz zagrożeń dla sektora kultury w różnych 
krajach. Beneficjenci wskazywali też na dodatkowe trudności, z jakimi zmagać się muszą w ramach 
projektów partnerskich. Oddziaływanie różnic kulturowych okazuje się wyzwaniem w rozliczaniu 
wydatków w ramach projektów. Trudności wynikają przede wszystkim z faktu, że procedury formalno-
prawne oraz obowiązujące wymogi i przepisy prawa odnoszące się do realizacji projektów, które 
obowiązują w Polsce, są zdecydowanie bardziej rozbudowane niż te w Państwach-Darczyńcach. 
Sprawozdawczość projektu (w tym rozliczenie wydatków partnerów) leży po stronie polskiego lidera, a 
obowiązujące wymogi są przez partnerów niekiedy postrzegane jako skomplikowane czy wymagające 
dużej dozy biurokracji. Niekiedy problemem bywa też nieznajomość wymogów w zakresie działań 
informacyjno-promocyjnych przez partnerów projektów.  Dlatego też operatorzy i partnerzy programu 
pozostają w stałym kontakcie z liderami oraz partnerami projektów i służą pomocą w interpretacji 
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spornych kwestii, tłumaczą też zasady rozliczeń oraz działań informacyjno-promocyjnych. Operatorzy 
organizujący nabory na projekty partnerskie w ramach FWD na stronach programów udostępniają bazę 
partnerów, wspomagają też potencjalnych beneficjentów w kontakcie telefonicznym (infolinie).  
Większość organizacji zaangażowanych we wdrażanie ma już duże doświadczenie projektowe, więc 
odmienności kulturowe zwykle nie mają większego wpływu na sprawność komunikacji pomiędzy 
partnerami, ani też w sposób znaczący nie zagrażają utrzymaniu wysokiej jakości współpracy 
partnerskiej. Na etapie nawiązywania i początkowej współpracy pomocnym narzędziem jest wspólne 
seminarium, które operatorzy organizowali w trakcie lub/i po naborze wniosków. 
Poprzez działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni programu PL10 zwiększona została 
mobilność pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. W roku akademickim 2013/2014 zrealizowane 
zostały łącznie 343 mobilności. Z kolei w roku akademickim 2014/2015 zrealizowanych zostało łącznie 
371 mobilności. Na rok akademicki 2015/2016 (projekty zostaną zakończone 30 września 2016) 
beneficjenci działania Mobilności zaplanowali realizację łącznie 441 wymian. Poniższy wykres 
przedstawia szczegółowe zestawienie zaplanowanych wymian. 
 
Wykres nr 1. Zestawienie planowanych wymian 2015/2016 

 
 

W ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni do końca 2015 zostały podpisane 
łącznie 392 umowy partnerskie, z czego 48 z nowymi instytucjami partnerskimi. 
 
Tabela nr 1. Liczba umów w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

 Liczba umów (w tym umowy z nowymi instytucjami partnerskimi)  
w zakresie działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 

2013/2014 2014/2015 20151 

Norwegia 91 (16) 92 (16) 104 

Islandia 40 (11) 25 (5) 27 

Liechtenstein 5 (0) 4 (0) 4 

                                                           
1
 Dla roku 2015/2016 ostateczna liczba podpisanych umów, w tym liczba umów z nowymi instytucjami, będzie 

znana po zakończeniu realizacji projektów i złożeniu raportów końcowych, tj. w listopadzie 2016 roku. 
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Razem 136 (27) 121 (21) 135 

 
Możliwość finansowania działań Współpraca Instytucjonalna i Rozwój Polskich Uczelni przyczynia się do 
zwiększenia i wzmocnienia współpracy instytucjonalnej na wszystkich szczeblach edukacji (szkolna, 
wyższa, zawodowa, kształcenie dorosłych) pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Łącznie w 
projektach zostało podpisanych 29 umów partnerskich, w tym 17 z instytucjami z Norwegii, 2 z 
instytucjami z Islandii i 2 z Liechtensteinu. Dodatkowo, w projektach podpisano 8 polskich umów 
partnerskich. Najwięcej partnerów to uczelnie (22 instytucje), szkoły i instytucje badawcze (po 5 
instytucji) oraz organizacje pozarządowe (4 instytucje). 
Dość częstą konstatacją instytucji realizujących projekty jest trudność nawiązania nowego partnerstwa. 
Z dotychczasowego doświadczenia strony polskiej wynika, iż jest to związane z niechęcią do 
podpisywania przez instytucje z Państw-Darczyńców nowych umów partnerskich, zarówno ze względu 
na brak potencjału jak i przeszkody administracyjne (konieczność sformalizowania partnerstwa umową). 
Jedynie w pojedynczych projektach można zaobserwować trudności komunikacyjne pomiędzy 
partnerami w projekcie. W takich sytuacjach operator pomagał w osiągnięciu porozumienia i 
wypracowania rozwiązania najbardziej efektywnego dla dalszej realizacji projektu. 
 
W inwestycyjnym programie kulturalnym, gdzie nie ma wymogu partnerstwa, w takiej formule 
wdrażanych jest aż 12 projektów. Warto wspomnieć o projektach na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie, 
Muzeum Zamkowego w Malborku, Narodowego Muzeum Morskiego, Muzeum Śląskiego w Katowicach 
czy Muzeum Warszawy. Ponadto, realizowane są dwa dodatkowe partnerskie przedsięwzięcia: projekt 
partnerski Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego 
(Riksantikvaren), w całości finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, oraz projekt 
predefiniowany Muzeum Historii Żydów Polskich realizowany we współpracy z HL-Senteret oraz 
czterema innymi norweskimi instytucjami. W ramach „Żydowskiego dziedzictwa kulturowego” działania 
partnerskie realizowane są w ramach komponentów „Spotkajmy się w muzeum” (wizyty nauczycieli i 
uczniów oraz letnia akademia dla szkół polskich i norweskich), „Oblicza różnorodności” (eksperckie 
seminaria poświęcone edukacji historycznej, międzykulturowej i obywatelskiej) oraz „Sąsiedzi – 
świadkowie. Przedmioty, ludzie, opowieści” (wyjazdy badawcze, wywiady i opracowania historyczne 
dotyczące wspólnej historii i relacji polsko-żydowskich i norwesko-żydowskich). W ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej realizowane są takie działania partnerskie jak wizyty studyjne, warsztaty dla 
młodzieży oraz międzynarodowe konferencje dotyczące edukacji historycznej i ochrony dziedzictwa 
żydowskiego. Przez cały 2015 r. trwał otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PL08 we współpracy z 
partnerami pochodzącymi z Państw-Darczyńców. Złożonych zostało 7 wniosków, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy finansowe. 
 
W ramach zdrowotnego programu PL07 realizowany jest jeden projekt w partnerstwie polsko-
norweskim. Wymiana doświadczeń polsko-norweskich polega na wprowadzeniu na grunt polski 
nowatorskiej metody pracy z pacjentem otępiennym pn. „Marte Meo”, utwierdzonej na gruncie 
norweskim i realizowanej przez partnera projektu. W maju odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli 
norweskiego partnera u beneficjenta. Partnerzy wymieniają też podejście teoretyczne i praktyczne 
doświadczenia związane z pracą na rzecz osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym na 
chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów. W 2015 r. wdrożono i rozliczono projekty przyjęte w ramach 
drugiego naboru FWD, realizowane we współpracy z partnerami norweskimi. W okresie 
sprawozdawczym ogłoszono również 2 kolejne nabory. Dofinansowano już 4 projekty, zaś 3 złożone w 
ostatnim naborze poddane są ocenie. Z kolei w ramach PL13 przeprowadzono 2 nabory wniosków FWD. 
Dofinansowano projekt Stowarzyszenia Medycyna Polska realizowany w partnerstwie z NTNU 
(Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii), zaś pozostałe cztery pozytywnie zaopiniowane zostaną 
wdrożone w ramach kolejnego naboru pod warunkiem ich ponownego złożenia. W czerwcu 
Ministerstwo Zdrowia i Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia byli gospodarzami międzynarodowego 
seminarium poświęconemu wymianie doświadczeń we wdrażaniu strategii ograniczania nierówności w 
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zdrowiu przez Państwa-Beneficjentów funduszy norweskich. Swoje doświadczenia w tym obszarze 
zaprezentowali m.in. eksperci z Norweskiego Dyrektoriatu do Spraw Zdrowia i Norweskiego Instytutu 
Zdrowia Publicznego. Jesienią w ramach programów zdrowotnych zorganizowano seminarium 
partnerskie. Uczestniczyło w nim 29 przedstawicieli władz samorządowych oraz podmiotów publicznych 
i prywatnych działających w sektorze ochrony zdrowia, reprezentujących zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
szpitale, hospicja, uniwersytety medyczne oraz fundacje. Zaprezentowano norweskie rozwiązania w 
zakresie zdrowia publicznego, umożliwiono nawiązanie kontaktów z ekspertami oraz instytucjami 
norweskimi w celu wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, które pomogą w realizacji 
wspólnych projektów w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. W styczniu podczas wizyty 
studyjnej delegacja norweska zapoznała się z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem różnych poziomów decyzyjności w kontekście kształtowania i 
sprawowania polityki w dziedzinie ochrony zdrowia i zdrowia publicznego na poziomie centralnym i 
samorządowym.  
 
Dla wszystkich programów operacyjnych wdrażanych przez Ministerstwo Środowiska z pomocą 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowano we współpracy 
z odpowiednimi instytucjami norweskimi plany współpracy dwustronnej. W 2015 r. ogłoszono 3 nabory 
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (1 w PL02 i 2 w PL04). 
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej PL02 w czerwcu odbyła się wizyta studyjna w Norwegii 
(Hjerkinn), której celem była wymiana doświadczeń polskich i norweskich w obszarze ochrony 
różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym dobrymi praktykami w zarządzaniu populacjami 
gatunków oraz terenów objętych ochroną. W maju przedstawiciele OP wzięli udział w konferencji nt. 
mapowania i wyceny usług ekosystemowych organizowanej przez Norweską Agencję ds. Środowiska. 
Jeden z projektów wyłonionych w naborze głównym realizowany jest w partnerstwie z darczyńcami -  
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we współpracy z Forestry Extension Institute w  Norwegii 
wdrażają kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na 
terenie RDLP w Gdańsku. W lutym ogłoszony został nabór na projekty bilateralne w ramach FWD. Na 
liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazło się 11 projektów, jednak wyczerpują 
one jedynie ok. 40% udostępnionej alokacji. Kolejny nabór, uwzględniający zatwierdzoną przez 
darczyńców strategię wykorzystania FWD na poziomie programu (rozszerzono grupę potencjalnych 
beneficjentów), zaplanowano na styczeń 2016 roku. 
Kontynuowano efektywną współpracę z Norweską Agencją ds. Środowiska, partnerem programu PL03.   
W kwietniu odbyła się wizyta studyjna do Norwegii poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom 
związanym z zanieczyszczeniem powietrza oraz odorami. Na czerwcowym posiedzeniu Komitetu 
Współpracy podjęto m.in. decyzje ws. realizacji działań bilateralnych. Wydarzeniem towarzyszącym było 
seminarium na temat jakości powietrza. W ramach projektu predefiniowanego realizowanego przez 
GIOŚ pn. Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie 
we wrześniu 2015 r. odbyła się w Polsce wizyta studyjna, której celem była wymiana wiedzy i 
doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oceny jakości powietrza w Polsce. W 
innym projekcie GIOŚ pn. Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności 
działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” we wrześniu 
zorganizowano wizytę studyjną w Norwegii na temat monitoringu zagrożeń związanych z 
postępowaniem z odpadami medycznymi. W ramach projektów z naboru otwartego realizowane będą 
trzy projekty bilateralne. Urząd Gminy Miejskiej Kraków rozpocznie w maju 2016 roku realizację projektu 
dotyczącego gromadzenia, modelowania i udostępniania danych przestrzennych dla poprawy jakości 
powietrza. Umowy z Politechniką Łódzką i  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą 
aneksowane w 2016 roku.  
W Programie PL04 w marcu podpisano umowę partnerską z NVE nt. realizacji zadań w ramach FWD i 
zwołano pierwszy Komitet Sterujący, podczas którego uzgodniono ramowy plan zadań. W czerwcu 
podczas wizyty studyjnej w Trondheim uczestnicy zapoznali się z działaniami w obszarze promocji 
efektywnego wykorzystania energii, w tym norweskiej polityki dotyczącej oszczędzania energii i źródeł 
odnawialnych. Ogłoszono dwa nabory wniosków na projekty bilateralne z zakresu efektywności 
energetycznej i OZE. Do dofinansowania rekomendowano 2 projekty (po jednym z każdego naboru, w 
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ramach których złożono łącznie 10 wniosków). W październiku podpisano umowę ws. predefiniowanego 
projektu bilateralnego realizowanego przez Politechnikę Warszawską i NTNU (Norwegian University of 
Science and Technology w Trondheim). W listopadzie podczas konferencji bilateralnej w Gdańsku 
dyskutowano o rozwoju odnawialnych źródeł energii.  
 
Na poziomie otwartych naborów wniosków programu PL15  dofinansowano 3 inicjatywy realizowane w 
partnerstwie z instytucją norweską.  W ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb 
publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej 
migracji” przedstawiciele Norweskiego Urzędu ds. Imigracji (UDI) brali udział w konferencji inaugurującej 
w czerwcu projekt w Warszawie oraz konferencji międzynarodowej „Orzecznictwo i wymiana 
najlepszych praktyk w zakresie powrotów obywateli państw trzecich i obywateli UE”. Z kolei we 
wrześniu odbyła się konferencja inaugurująca  projektu „Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony 
dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu 
oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii” realizowanego przez 
Komendę Stołeczną Policji we współpracy z norweską Krajową Agencją Dochodzeniowo-Śledczą 
(KRIPOS). Oprócz inicjatyw  wyłonionych w ramach otwartych naborów wniosków do zacieśnienia relacji 
dwustronnych przyczynia się projekt dofinansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej dotyczący 
czasowego oddelegowania do Norwegii doradcy z ramienia polskiej Policji, który będzie służył 
wsparciem i zwiększał skuteczność wspólnych bilateralnych działań pomiędzy właściwymi służbami. 
Obecne założenia projektu zakładają  trwanie misji eksperta co najmniej do końca 2016 r. Rada Europy 
(RE) odpowiedzialna jest za realizację ww. studium badawczego nt. strategii redukcji popytu na 
pracę przymusową i usługi świadczone przez ofiary handlu ludźmi (szczególnie uwzględniając rolę 
sektora prywatnego) oraz za organizację seminarium w Warszawie, na którym zaprezentowane 
zostaną wyniki tego opracowania. Z inicjatywy RE planowana jest również  organizacja na polskich 
uniwersytetach wykładów ekspertów w dziedzinie handlu ludźmi. Wybrani eksperci mają również 
koordynować opracowanie dokumentu studium od strony merytorycznej. W roku 2016 planowane 
jest przeprowadzenie drugiej części kampanii społecznej nt. zagrożeń związanych z handlem ludźmi, 
przygotowanie wystawy mobilnej, organizacje wykładów na uniwersytetach oraz finalizację prac 
nad studium badawczym i organizacja seminarium w Warszawie. 
 
W PL16 stworzona została sieć współpracy z innymi Państwami-Beneficjentami funduszy norweskich, w 
ramach której Operator Programu planuje organizację kolejnych przedsięwzięć. Wspólnie z partnerem 
norweskim (Norweską Krajową Administracją Sądową) oraz partnerami z Czech, Litwy i Rumunii 
zorganizował cykl seminariów na temat metodologii stosowania przepisów Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka przy uzasadnianiu wyroków sądów krajowych. Do współpracy przy organizacji tego 
przedsięwzięcia zaproszona została również Rada Europy i na kolejny rok zaplanowano następne.  
 
W ramach PL17 wszystkie działania podejmowane w ramach współpracy są współdzielone przez 
partnerów programu lub projektów. Wizyty studyjne, konferencje, seminaria czy raporty 
przygotowywane są wspólnie przy zaangażowaniu obu stron, pozwalając tym samym na poprawę stanu 
wiedzy i wzajemnego zrozumienia partnerów. Partnerzy zorganizowali w Norwegii seminarium dot. etyki 
i profesjonalizmu w więziennictwie. Przedstawiciele operatora uczestniczyli w międzynarodowej 
konferencji dot. zapobiegania radykalizacji zachowań osadzonych w więzieniach zorganizowanej w 
Norwegii przez partnera. Podwaliny dalszej współpracy stworzyło bilateralne spotkanie ekspertów 
poświęcone wymianie doświadczeń oraz przygotowaniu wspólnych założeń dalszej współpracy 
pomiędzy więziennictwem Polski i Norwegii. Projekt pn. ”Konferencja – Kształcenie kadry służb 
penitencjarnych. Praktyczne aspekty współpracy dwustronnej realizowanej przez KRUS w Oslo i COSSW 
w Kaliszu” dofinansowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej programu pozwolił na zaprezentowanie 
doświadczeń dwustronnych 128 uczestnikom, w tym 12 przedstawicielom partnera norweskiego. 
Odbyło się 5 wizyt studyjnych, które przyczyniły się do zwiększenia kompetencji zawodowych 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Podjęto rozmowy mające na celu rozpoczęcie działań 
dwustronnych w ramach projektu predefiniowanego dot. systemów teleinformatycznych.  
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Program regionalny PL06 w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju mechanizmów efektywnej 
współpracy zarówno pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego i biznesu w celu wspólnego podejmowania decyzji istotnych dla 
rozwiązywania ważnych problemów danego obszaru funkcjonalnego. 
Realizacja projektu predefiniowanego w ramach programu ma bezpośredni wpływ na rozwój 
partnerstw,  które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonego konkursu w programie. 
Współpracę z partnerem norweskim, Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), prowadzi Związek 
Miast Polskich, w szczególności poprzez wymianę wiedzy oraz dwustronny transfer doświadczeń i 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania na poziomie lokalnym. Stowarzyszenia promują tworzenie sieci i 
wzmocnienie stosunków dwustronnych między polskimi i norweskimi jednostkami samorządu, choć 
należy zauważyć, że nawiązanie takiej ścisłej współpracy jest trudne, zarówno ze względu na potencjał 
podmiotów, jak i różnice kulturowe, w tym odrębność systemów prawnych, finansowych czy wymogów 
administracyjnych. 
Dodatkowo w 2015 r. w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu operator 
współpracował z Miastami Wrocław i Łódź oraz Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych 
i Regionalnych (KS) w ramach projektu DiverCITY 2. W Łodzi i we Wrocławiu zorganizowano warsztaty 
dotyczące włączania społeczności lokalnej i podmiotów prywatnych w działania służące poprawie jakości 
środowiska miejskiego oraz finansowania działań rewitalizacyjnych. W warsztatach uczestniczyli eksperci 
z Polski, Norwegii oraz Islandii. W 2016 r. warsztaty będą kontynuowane w Norwegii, a następnie 
zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca, podczas której przedstawione zostaną dobre 
praktyki i rozwiązania wynikające z warsztatów. Projekt ten jest kontynuacją projektu DiverCITY 
realizowanego w 2014 r. w ramach FWD na poziomie krajowym. 
 
W ramach programu PL14 realizowane są dwa projekty partnerskie – jeden w obszarze sektora 
publicznego „Rodzina polska – wolna od przemocy” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 
partnerstwie z Radą Europy)  i jeden z organizacją pozarządową (Fundacja Feminoteka z norweską 
organizacją pozarządową Kvinner for Kvinner). Beneficjent projektu „Rodzina polska – wolna od 
przemocy” rozpoczął szkolenia dla Zespołów Interdyscyplinarnych, które poprzedzone były spotkaniem 
polskich i międzynarodowych specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
szkoleniem dla trenerów przeprowadzonym przez ekspertów Rady Europy.  
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym została zorganizowana wizyta 
studyjna do Islandii, w której udział wzięli przedstawiciele operatora oraz beneficjentów projektów 
predefiniowanych. Tematami spotkań były m.in. dobre praktyki w zakresie przyjaznych przesłuchań 
dzieci, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie oraz współpraca 
interdyscyplinarna zaangażowanych służb.  
 
Operatorzy coraz chętniej organizują spotkania o charakterze peer review, które umożliwiają 
prezentację osiągnięć i wyzwań, z jakimi mierzą się państwa beneficjenci lub instytucje realizujące 
projekty w danym obszarze tematycznym (np. badawczym, promowania różnorodności kulturowej, 
stypendialnym) lub we współpracy z tym samym partnerem (PL16). Podmioty wymieniają doświadczenia 
i uczą się od siebie.  
Spotkania na forum Komitetu Współpracy (czy Komitetu Programu w przypadku PL12) odbywały się 
zwykle dwa, a w niektórych programach nawet cztery razy w roku. Służą dokonaniu przeglądu postępów 
i weryfikacji wyników wdrażania programu,  wypracowywaniu rozwiązań, kierunkowaniu działań i ocenie 
stanu wdrażania programu, są okazją do zacieśniania współpracy partnerów. Ponadto, gremia te 
współdecydują o dysponowaniu środkami alokowanymi w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 
ustanowionego w ramach programu.   

Niewątpliwie, Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu stanowi istotne źródło 
finansowania przedsięwzięć i inicjatyw partnerskich. Kwestią do ponownej refleksji jest ustalenie na 
poziomie Regulacji dolnego limitu w wysokości 1,5% budżetu programu. Stała proporcja w przypadku 
dużych budżetów programów inwestycyjnych powoduje, iż środki przeznaczone na działania bilateralne 
są niekiedy nieadekwatnie wysokie w stosunku do możliwości absorpcyjnych operatora i beneficjentów, 
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ale także ograniczonego potencjału podmiotów z Państw-Darczyńców. W ramach 14 Umów ws. 
Programów, realizowanych przez polskich operatorów, na Fundusz Współpracy Dwustronnej 
przeznaczono środki w łącznej wysokości ponad 7,2 mln euro. Perspektywy wydatkowania alokacji 
bilateralnej w ramach programu będzie można bardziej realnie ocenić po kolejnym roku wdrażania, 
jednak należy przyjąć, iż w przypadku kilku programów będzie to stanowić duże wyzwanie dla operatora. 
Doświadczenia roku 2015 potwierdzają sformułowaną już w raporcie sprzed roku tezę, iż 
zapotrzebowanie na środki w ramach działania „a” było niewielkie, a oszczędności były przesuwane na 
część „b”. Stawia to pod znakiem zapytania zasadność podziału środków puli FWD.  
 
 

3 RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW  
3.1 Przegląd statusu programów 
 
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wdrażanych jest 17 programów oraz Fundusz Pomocy Technicznej 
i Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. 
 
O ile wcześniejsze lata wdrażania mechanizmów finansowych w Polsce upłynęły pod znakiem 
kontraktowania środków, naborów projektów oraz realokacji między programami, 2015 rok był 
kluczowy w zakresie zapewnienia maksymalizacji wydatkowania środków w projektach i programach. 
KPK skorzystał z możliwości, jakie daje art. 7.14.4 Regulacji, tj. wydłużenia okresu kwalifikowalności 
wydatków projektów, oraz we współpracy z Darczyńcami sprecyzował rozumienie zapisów Regulacji 
związanych z realokacjami między projektami. Po konsultacjach z Ministerstwem Finansów oraz 
Darczyńcami niewykorzystywane środki rezerwy na różnice kursowe zostały przeniesione na inne 
kategorie budżetowe w programach, zaś przeprowadzony jeszcze w 2014 roku na poziomie programów 
przegląd wskaźników umożliwił ich aktualizację. 

W kontekście zbliżającego się terminu kwalifikowalności projektów określonego w art. 7.14.3 Regulacji, 
KPK oraz operatorzy dokładają wszelkich starań, by wdrażanie projektów zostało ukończone w terminie, 
osiągnięte zostały cele ujęte w postaci wskaźników, a wydatkowanie osiągnęło maksymalny poziom. W 
bieżącej perspektywie 2009-2014 pierwsze 4 programy w Polsce zostały zatwierdzone wiosną 2012 roku,  
kolejne 9 programów uzyskało akceptację dopiero w grudniu, zaś w 2013 roku 4 programy. Proces 
kontraktacji zakończył się w lutym 2014 roku podpisaniem umowy ws. programu PL18 Green Industry 
Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii) utworzonego w ramach realokacji uwolnionej 
kwoty z programu PL112. W kontekście późnego startu mechanizmów, braku możliwości realokacji 
między programami (termin minął 31 października 2014 roku), a także ryzyka czynników zewnętrznych, 
takich jak warunki pogodowe zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych, 
przewlekłość procedur przetargowych lub współpraca z organizacjami zewnętrznymi, takimi jak Rada 
Europy, WHO czy IOM, terminowe zakończenie projektów może być utrudnione lub wręcz 
uniemożliwione.  Pismem z dn. 14 stycznia 2015 roku KPK rozpoczął dyskusję nt. możliwości wydłużenia 
kwalifikowalności wydatków w projektach poza termin 30 kwietnia 2016 roku, zaś w kwietniu zwrócił się 
do BMF o potwierdzenie ważności art. 6.9 Regulacji we wszystkich przypadkach realokowania 
oszczędności między projektami w ramach programu. 

Sfinalizowano również przegląd wskaźników we wszystkich programach oraz modyfikację 
wskaźników w PL12 i PL16. 
 
Wydłużenie kwalifikowalności wydatków w projektach 
Kwestia wydłużenia okresu kwalifikowalności projektów została poruszona podczas spotkania 
rocznego z przedstawicielami strony Darczyńców w 2015 roku, kiedy strona polska przedstawiła 

                                                           
2
 Budżet programu (20 mln EUR) pochodzi z alokacji pierwotnie przeznaczonej na Program wspierania Rozwoju i szerokiego stosowania 

technologii CCS w Polsce (PL11). Szczegóły przedstawiono w Raporcie strategicznym za 2013 rok. 
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wyniki wstępnej analizy dot. indywidualnych przypadków przedsięwzięć/projektów, które z 
uzasadnionych względów nie będą mogły zostać zakończone w okresie kwalifikowalności wydatków 
określonej w art. 7.14.3 Regulacji. W celu osiągnięcia zakładanych wyników i rezultatów 
przedsięwzięć, Darczyńcy zdecydowali dopuścić zastosowanie wyjątku zapisanego w art. 7.14.4 
Regulacji, tj. wydłużenia kwalifikowalności wydatków projektów do 30 kwietnia 2017 r. w przypadku 
projektów zakontraktowanych (tj. takich, w których zawarto umowę ws. projektu) oraz 
wprowadzenia do 15 września 2015 r. danych nt. tych projektów w DoRIS (ang. Project Level 
Information). 30 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron nt. wydłużenia okresu kwalifikowalności projektów, zaś 27 lipca przedstawiciele operatorów 
wzięli udział w warsztatach mających na celu ułatwienie wprowadzania do DoRIS danych projektów 
wymagających wydłużenia. KPK złożył wszystkie wnioski w terminie, tj. do 30 września 2015 r. 
Pismem z 14 października 2015 r. Darczyńcy zaakceptowali zgłoszoną przez operatorów programów i 
Krajowy Punkt Kontaktowy listę projektów, których okres kwalifikowalności wydatków w drodze wyjątku 
ma podlegać wydłużeniu poza 30 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 7.14 Regulacji w sprawie wdrażania 
funduszy norweskich i EOG. W sumie wydłużono okres realizacji 256 projektów realizowanych w Polsce 
w ramach programów PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, PL08, PL13, PL14, PL15, PL16, PL17. Niezwłocznie 
wszczęto procedurę zawierania addendów do umów ws. programów, które uwzględniają 
wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków, a następnie porozumienia/decyzje zawarte z 
operatorami programów. Należy podkreślić dobrą współpracę KPK z OP oraz Darczyńcami w tym 
zakresie. 

Wydłużenie kwalifikowalności wydatków w programach 
Zgodnie z decyzją Darczyńców, na podstawie art. 7.10 Regulacji wydłużenie kwalifikowalności 
wydatków do 30 kwietnia 2017 r. co najmniej jednego projektu w ramach programu spowodowało 
wydłużenie kwalifikowalności kosztów zarządzania jedenastu programów do 31 grudnia 2017 r. 
Podczas spotkania 30 czerwca 2015 r. Darczyńcy potwierdzili również, iż wydłużeniu w takim 
przypadku podlegają wszystkie koszty zarządzane bezpośrednio przez operatora programu, tj. 
Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, kategoria działań komplementarnych 
oraz rezerwa na pokrycie strat wynikających z różnic kursowych.  
Przesunięcie daty kwalifikowalności wspomnianych wyżej wydatków spowodowało konieczność 
wydłużenia okresu kwalifikowalności Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym (do 
30 kwietnia 2018 roku), raportów końcowych dla programów (do 28 lutego 2018  roku) dla całości 
mechanizmów finansowych (do 30 czerwca 2018 roku) oraz dla Funduszu Pomocy Technicznej (do 
15 listopada 2018 roku).  
Dla przypomnienia należy dodać, iż wcześniej (w 2013 roku) z inicjatywy Darczyńców okres 
kwalifikowalności projektów i programu wydłużono w programach badawczych, zaś końcową datą 
kwalifikowalności wydatków w projektach programu już na etapie podpisywania umowy PL18 był 
kwiecień 2017 roku. 
 
Realokacja środków między projektami – interpretacja art. 6.9 Regulacji 
Innym narzędziem umożliwiającym podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych środków  
jest zastosowanie art. 6.9 Regulacji. Literalne odczytanie zapisów oznacza, iż odnosi się on jedynie 
do przypadków, gdy wolne środki pozostały po zamknięciu projektu oraz w wyniku cofnięcia 
pełnego dofinansowania w związku z nieprawidłowościami. Regulacje nie definiują sposobu 
postępowania w celu zagospodarowania oszczędności w innych przypadkach, dlatego KPK pismem z 
2 kwietnia 2015 r. zwrócił się o potwierdzenie stosowania tego artykułu w odniesieniu do 
wszystkich okoliczności zidentyfikowania oszczędności w projektach. Na wniosek KPK Darczyńcy 
pismem z 12 maja 2015 r. potwierdzili, iż zapisy art. 6.9 mają zastosowanie do wszystkich realokacji 
środków między projektami, tj. umożliwiają realokację wszelkich oszczędności między projektami 
oraz wykorzystanie ich do zakontraktowania kolejnych projektów umieszczonych na zatwierdzonych 
przez Komitet ds. Wyboru Projektów / Komitet Programu rezerwowych listach rankingowych. 
Decyzje w tym zakresie powinny być oparte na rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów oraz 
zgodne z upowszechnionymi odpowiednio wcześniej kryteriami, tak aby procedura była 
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transparentna, a rozstrzygnięcia obiektywne. Ponadto należy dodać, iż Darczyńcy (pismo z 7 lipca 
2015 r.) rozgraniczyli sytuacje, w jakich OP może dokonać modyfikacji projektu samodzielnie, a jakie 
sytuacje podlegają procedurze realokacji środków z art. 6.9 Regulacji. Procedura modyfikacji 
projektu, na którą zgodę wyraża OP, ma miejsce w przypadku przesuwania kwot w ramach budżetu 
tego samego przedsięwzięcia. Natomiast w przypadku, gdy projekt ma otrzymać dodatkowe środki 
ze źródeł zewnętrznych, np. z oszczędności z innych projektów lub z korekt wynikających z 
nieprawidłowości, to wówczas stosuje się procedurę określoną w art. 6.9 Regulacji. Realokacji 
środków w ramach procedury opisanej w art. 6.9 Regulacji można dokonać aż do zakończenia 
realizacji projektu, przez co należy rozumieć akceptację przez OP raportu końcowego z realizacji 
projektu. W momencie, gdy beneficjent skończył fizyczną realizację projektu, lecz nie złożył jeszcze 
raportu końcowego lub raport nie został jeszcze przyjęty przez OP, jest możliwe dokonanie 
realokacji na dodatkowe działania w tym projekcie. Tym samym, po 30 kwietnia 2016 r. potencjalne 
oszczędności mogą być realokowane tylko na projekty wydłużone w ramach programów.  
W kontekście art. 6.9 należy wspomnieć, iż zgodnie z reinterpretacją Darczyńców art. 12.2.2 
Regulacji środki niewydatkowane w projekcie w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości mogą być 
realokowane na inne działania, w których nieprawidłowości nie stwierdzono, w tym samym lub 
innym projekcie w ramach programu. Z kolei środki takie zidentyfikowane w kategorii zarządzanie 
programem mogą być użyte na inne działania w tej samej kategorii, o ile nieprawidłowość nie ma 
charakteru systemowego, co wynika wprost z brzmienia wspomnianego artykułu Regulacji. 

KPK zwrócił się w kwietniu do OP o poinformowanie beneficjentów o możliwości wnioskowania o 
dodatkowe środki wraz z przypomnieniem zasad, jakie określały udział wnioskodawców w naborze, 
tak aby w przypadku uzasadnionego wniosku o modyfikację projektu zachować zgodność 
z wymogami Regulacji. W wyniku uzgodnień z Darczyńcami potwierdzono, iż data kwalifikowalności 
wydatków działań dodatkowych (które mogą np. stanowić rozszerzenie zakresu już realizowanego 
działania) może być zgodna z terminem, w którym operator podjął pierwotnie decyzję o przyznaniu 
dofinansowania na rzecz projektu (zgodnie z art. 7.14.1 Regulacji).  
 
Realokacje między kategoriami budżetowymi w programach 
W kwietniu 2015 r. KPK wnioskował o możliwość przesunięcia środków między kategoriami 
budżetowymi w ramach programów PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, PL13, PL14, PL15, PL16 i PL17 w 
celu wykorzystania niewydatkowanych środków alokowanych pierwotnie w ramach rezerwy na 
straty wynikające z różnic kursowych. Zmiany pozwoliły dofinansować m.in. kolejne projekty z list 
rezerwowych.  
 
Wdrażanie programów 
Począwszy od 2015 r. wszystkie programy są na etapie intensywnej realizacji projektów, ścisłego 
monitorowania zaplanowanych przedsięwzięć i reagowania na ryzyka projektowe. Zaplanowane 
wcześniej nabory zostały rozstrzygnięte (z wyjątkiem naboru uzupełniającego w PL04, w ramach którego 
jeden podmiot złożył odwołanie). Operatorzy podpisywali umowy z beneficjentami pojedynczych 
projektów, monitorowali już wdrażane, a także rozliczali merytorycznie i finansowo pierwsze 
zrealizowane przedsięwzięcia.  
 
Podstawowe informacje na temat wszystkich programów wraz z szacowaną kwotą płatności 
dokonanych w ramach programów przedstawiono w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 KPK – Zestawienie 
Programów NMF i EOG 2009-2014. 
 
Zgodnie z informacją zawartą w poprzednim raporcie strategicznym, poziom kontraktacji środków w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł 
534 742 500 euro, tj. 100 % alokacji na programy.  
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Nabory wniosków – podsumowanie 
 
W okresie sprawozdawczym ogłoszono 3 nabory wniosków. Jeden z nich (w ramach PL10) był 
planowany, dwa pozostałe (w PL04 i PL05) miały służyć skonsumowaniu oszczędności (udało się to tylko 
w przypadku programu dedykowanemu NGOs). Rozstrzygnięto również nabory na projekty w PL04, PL15 
i PL18.  
 
Tabela nr 2. Wykaz naborów ogłoszonych i rozstrzygniętych w okresie sprawozdawczym 

Program 

Nabory na projekty / FMG Wnioski złożone 
Wnioski 

zatwierdzone przez 
Komitet 

Umowy realizowane 

data 
naboru 

grant 
(EUR) 

budżet ze 
współfinansowaniem 

PO/z budżetu 
państwa (EUR) 

liczba 
kwota 

wnioskowana 
(EUR) 

data liczba 
kwota 

dofinansowania 
(EUR) 

liczba 
umów 

PL04 

Oszczędzani
e energii i 
promowanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

07.07.2014 
15.09.2014 

10 469 089 10 469 089 84  38 044 335 16.03.2015 38 17 148 401 33 

10.07.2015 
14.09.2015 

10 142 358 10 142 358 2 3 003 257 n/d n/d 0 0 

PL05 

Fundusz dla 
Organizacji 
Pozarządowy
ch / 
Obywatele 
dla 

Demokracji 

19.10.2015 
10.11.2015 

800 000 800 000 50 2 549 044 14.12.2015 17 ? ? 

PL10 
Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy 

03.02.2015  
02.04.2015 

1 440 000 1 600 000 35 5 011 869 26.05.2015 31 2 112 743 31 

PL15 
Współpraca 
w obszarze 
Schengen  

15.07.2014 
15.09.2014 

1 189 460 1 189 460 24 6 494 689 06.02.2015  8 2 455 344 8 

PL18 
Green 
Industry 
Innovation 

28.02.2014  
28.05.2014 

17 783 000 17 783 000 84 60 654 910 01.04.2015  29 17 010 000 28 

 
 

Wydaje się, że okres sprawozdawczy był ostatnim rokiem naborów (pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia 
wykorzystania oszczędności w PL04) i w porównaniu z ubiegłym nie odznaczał się dużą intensywnością w 
tym zakresie. Tym niemniej dofinansowano więcej projektów niż tylko te w ramach ww. naborów. 
Operatorzy przeznaczyli bowiem na  projekty z list rezerwowych środki z: 
- realokacji między programami usankcjonowanej jeszcze w 2014 roku, 
- realokacji w ramach programu, 
- realokacji między projektami w ramach art. 6.9 Regulacji (patrz: Zmiany programów). 
Dofinansowanie dodatkowych projektów było możliwe dzięki: 
- dużej popularności naborów, po których Komitety ds. Wyboru Projektów zatwierdzały obszerne listy 
rezerwowe, które dawały możliwość wsparcia wysoko ocenionych inicjatyw,  
- wydłużeniu w wybranych programach okresu kwalifikowalności wydatków projektów do kwietnia 2017 
roku, co skutkowało uelastycznieniem harmonogramów ich wdrażania, 
- intensywnym działaniom instytucji zaangażowanych w realizację programów oraz dodatkowemu 
wysiłkowi wnioskodawców, którzy zaktualizowali złożone rok czy nawet dwa lata wcześniej wnioski. 
 
W stosunku do pierwotnych założeń kwota alokacji udostępnionej na dofinansowanie projektów 
konkursowych dzięki dotychczasowym realokacjom wzrosła o blisko 80 mln EUR, czyli około 25%. 
Poniższa tabela pokazuje wzrost alokacji na regranting w stosunku do kwot zaplanowanych na etapie 
programowania. 
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Tabela nr 3. Alokacja pierwotna versus zakontraktowana w ramach naborów 

Nr programu 
Pierwotna alokacja na nabory 

(EUR) 

Umowy realizowane 

kwota dofinansowania 
(EUR) 

liczba umów 

PL02 
13 190 181 14 874 895 34 

4 235 294 4 346 784 26 

PL03 897 625 2 034 554 5 

PL04 67 394 000 

50 258 942 73 

4 999 980 1 

17 148 401 33 

0 0 

PL05 7 401 548 

9 500 000 154 

10 829 402 196 

9 149 041 172 

3 457 802 9 

? ? 

PL06 7 401 548 8 094 492 17 

PL07 46 995 275 54 825 225 37 

PL08 77 842 794 74 680 708 22 

PL09 9 755 555 11 043 136 62 

PL10 9 733 333 18 332 157 173 

PL12 

38 713 827 57 537 357 68 

n/d 10 541 176 7 

2 352 941 3 339 851 34 

PL13 15 423 206 16 334 971 26 

PL14 600 000 725 000 19 

PL15 9 319 634 
6 692 957 15 

2 455 344 8 

(PA22) 3 065 320 3 065 320 11 

PL18 17 783 000 17 783 000 28 

RAZEM 332 105 081 412 050 495 1225 

 
 

 
Podsumowując, do końca 2015 roku realizowano 12253 projektów konkursowych spośród 10 101 
nadesłanych wniosków, co pokazuje skalę oraz intensywność działań instytucji zaangażowanych w 
realizację programów, skuteczność akcji informacyjno-promocyjnej, ogromny wysiłek wnioskodawców, 
ale również niedostateczną wielkość alokacji na regranting w stosunku do potrzeb – dofinansowano 
jedynie 12% złożonych propozycji. Poniższy wykres pokazuje poziom sukcesu, czyli odniesienie liczby 
przyznanych grantów do ilości składanych wniosków. 
 

                                                           
3
 Liczba ta nie obejmuje 17 projektów, które zostały zarekomendowane do wsparcia w ramach dodatkowego 

naboru w programie PL05, w stosunku do których nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie (do końca 2015 
roku trwały negocjacje z potencjalnymi beneficjentami). 
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Wykres nr 2. Liczba projektów realizowanych w stosunku do wniosków złożonych w rozstrzygniętych 
naborach 

 
 
 
Projekty predefiniowane 

W ramach funduszy norweskich i EOG wdrażanych jest w Polsce 284 projektów predefiniowanych, z 
których 8 zostało już zakończonych. Poniżej enumeracja sposobów (w kolejności od najczęściej 
stosowanego) wykorzystania oszczędności zidentyfikowanych zarówno w tych zakończonych, jak i tych, 
w których np. postępowania przetargowe zostały sfinalizowane na kwoty niższe niż zakładano: 

- powiększenie alokacji dostępnej dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym, 

dzięki czemu dofinansowano dodatkowe projekty z list rezerwowych; 
- rozdysponowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 6.9 Regulacji; 
- realokowanie do innych projektów predefiniowanych lub FWD na poziomie programu; 
- rozszerzenie zakresu. 

W kolejnym roku planuje się zakończyć 11 projektów, zaś w pierwszym trymestrze 2017 roku aż 9 
projektów (czyli 32% realizowanych), co stanowi wyzwanie dla beneficjentów i operatorów, tak w 
zakresie realizacji wszystkich zakładanych działań, jak i efektywnego wydatkowania wszystkich 
dostępnych środków.  
 
Zmiany programów 

Łącznie w 2015 r. podpisano 28 addendów do umów ws. programów. Były one skutkiem: 
- modyfikacji wskaźników wynikającej z zakończenia procesu wyboru projektów i urealnienia 

wartości docelowych oraz zainicjowanej przez Darczyńców próby ujednolicenia wskaźników w 
obszarze programów badawczych z myślą o późniejszym agregowaniu danych (PL12, PL16); 

- wydłużenia okresu kwalifikowalności 256 projektów (maksymalnie do 30 kwietnia 2017) oraz 
programów PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, PL08, PL13, PL14, PL15, PL16, PL17 (do 31 grudnia 2017);  

- realokacji między kategoriami budżetowymi w ramach programów, w tym przede wszystkim 
likwidacji rezerwy na różnice kursowe (PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, PL13, PL14, PL15, PL16 i 
PL17), zdjęcia niewykorzystanych kwot z kategorii przygotowanie propozycji programu (PL03, 
PL04, PL06, PL15 i PL16) oraz zarządzanie programem (PL03, PL04, PL06, PL07, PL13, PL15, PL16 i 
PL17), przeniesienia między rezultatami (PL15) oraz zagospodarowania w ramach innych 
kategorii oszczędności powstałych w ramach rezultatów (PL04, PL07, PL15), a także utworzenia 
(PL16) lub dodatkowego wsparcia kategorii działania uzupełniające (PL14). 

Dokonano również innych drobnych zmian w Aneksie II umów, np. modyfikacji zapisów dot. płatności na 
rzecz beneficjentów końcowych (PL07 i PL13). KPK podpisał 17 Aneksów do Porozumień z Operatorami 
Programów, kolejnych 11 związanych z przedłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do grudnia 
2017 r. zostanie podpisanych w kolejnym roku. 
Należy zaznaczyć, że w kolejnych latach spodziewana jest modyfikacja programów wynikająca z potrzeby 
zagospodarowania ewentualnych oszczędności, głównie w ramach kosztów zarządzania. W związku z 
brakiem delegowania akceptacji tego rodzaju zmian na poziom krajowy, wymagana będzie ciągła 

                                                           
4
 Liczba ujmuje jako jeden projekt predefiniowany 23 projekty przemysłowe dofinansowane w ramach PL04.  

12% 

88% 

0% 

projekty dofinansowane

pozostałe złożone projekty
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współpraca ze stroną Darczyńców, tak aby proces modyfikacji był przeprowadzany sprawnie i 
efektywnie. 
 
Efekty wdrażania programów/projektów – raportowanie o wskaźnikach 

Rok 2015 to czas finalizacji zaplanowanych otwartych naborów wniosków i ostatecznej analizy 
wskaźników projektowych wpisujących się w cele i rezultaty programów określone w Umowach ws. 
Programów. W wyniku inicjatywy Darczyńców z grudnia 2014 r., dokonano przeglądu wskaźników we 
wszystkich programach. Jedynie w przypadku dwóch programów (PL 12 i PL16) strona polska 
wnioskowała o modyfikację wskaźników. Oznacza to, iż zaplanowane na etapie programowania 
wskaźniki co do zasady okazały się trafne (w przypadku PL12 zmiany służą umożliwieniu agregowania 
danych w ramach obszaru badawczego). Na podstawie raportów przedstawionych przez operatorów, 
należy z satysfakcją odnotować wysoki poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników, w wielu 
programach osiągnięte wartości znacznie (nawet kilkukrotnie) przewyższają docelowe, co w kontekście 
niektórych programów może świadczyć o niedoszacowaniu tych ostatnich, np. z obawy przed nie dość 
wysoką jakością wniosków/projektów czy małą konkurencją przy ubieganiu się o środki. Tymczasem, jak 
opisano już w raporcie strategicznym za 2014 rok, doświadczenia wynikające z zakończonych naborów 
pokazują ogromne zainteresowanie potencjalnych beneficjentów proponowanym wsparciem, co 
przełożyło się na liczbę wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie niekiedy kilkunastokrotnie 
przewyższającej dostępną w naborze (i/lub programie) alokację. Tak duża liczba wniosków pozwala 
wybrać najbardziej wartościowe projekty. Szczegóły nt. wskaźników przedstawiono (gdzie to możliwe) w 
kolejnej części raportu. 
 
Harmonogram wdrażania programów/projektów 

Kwalifikowalność programów w ramach Mechanizmów Finansowych w Polsce kończy się – co do zasady 
– 30 kwietnia 2017 roku, a kwalifikowalność projektów w ramach programów 30 kwietnia 2016 roku. 
Wyjątkiem są programy, w ramach których na podstawie art. 7.14.4 Regulacji, Komitet Mechanizmu 
Finansowego podjął decyzję o wydłużeniu okresu kwalifikowalności projektów o rok – tj. do 30 
kwietnia 2017 roku. Do programów PL12 (program badawczy) i PL18 (Green Industry Innovation) 
korzystających z ww. wydłużenia dołączyły w 2014 r. projekty przemysłowe w programie PL04 – w 
zakresie konkursowych projektów przemysłowych ukierunkowanych na redukcję CO2, zaś w okresie 
sprawozdawczym programy PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, PL08, PL13, PL14, PL15, PL16 i PL17. Mając 
na  względzie wykorzystanie alokacji i osiągnięcie założonych efektów Mechanizmów Finansowych w 
Polsce, wydłużono okres kwalifikowalności wydatków 256 projektów w ramach tych programów do 
kwietnia 2017 roku, tym samym termin kwalifikowalności kosztów zarządzania, rezerwy na różnice 
kursowe, FWD programów oraz działań uzupełniających tych 11 programów upływa 31 grudnia 2017 
roku. Oznacza to, iż jedynie trzy programy (PL05, PL09 i PL10) zachowały pierwotne ramy 
kwalifikowalności zakładane w art. 7.14.3 i 7.10.1 Regulacji. Okres kwalifikowalności wydłużono również 
dla Funduszu Współpracy Dwustronnej i Funduszu Pomocy Technicznej (patrz: Wydłużenie 
kwalifikowalności wydatków w programach). 
 
 
Wydatkowanie środków Mechanizmów Finansowych 

W roku 2015 widoczny był dalszy postęp w wydatkowaniu środków Mechanizmów Finansowych.  
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Wykres nr 3. Płatności dla Operatorów Programów (grant) przekazywane przez stronę polską (mln 
EUR) - w kolejnych latach oraz narastająco od początku realizacji Programu 

 

Do końca 2015 roku strona polska przekazała operatorom programów zaliczki środków 
Mechanizmów (grant) w kwocie ok. 324,3 mln EUR, co stanowi 68% kwoty alokacji przyznanej 
stronie polskiej. Z tego do końca 2015 r. wydatkowano środki (grant) w wysokości blisko 249,2 mln 
EUR, co stanowi około 84,6% kwoty przekazanej zaliczkowo na Programy na dany okres 
rozliczeniowy5. Należy przy tym wyjaśnić, że środki otrzymane zaliczkowo dotyczą okresu 
wyprzedzającego o 2 miesiące ten, w którym następuje wnioskowanie i roz liczenie poprzednich 
transz. 
 

                                                           
5
 W ramach programu PL15 uwzględnione dane dotyczą okresu do końca sierpnia 2015 roku. 
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Wykres nr 4. Porównanie środków z Mechanizmów Finansowych (grant) wydatkowanych w ramach 
Programów do końca 2015 r. do kwoty środków przekazanych zaliczkowo Operatorom Programów 
oraz alokacji (w mln EUR) 

 
* kwoty nie dotyczą programów, które są realizowane bezpośrednio przez Darczyńców 

 
Ponadto, do końca niniejszego okresu sprawozdawczego kwota przekazanych stronie polskiej przez 
Darczyńców wyniosła blisko 324,3 mln EUR, co stanowi 100% kwoty prefinansowanej z budżetu 
państwa na realizację Programów. 

 
Kwestie horyzontalne 
Zasady dobrego rządzenia będą wypełniane głównie poprzez stosowanie przejrzystych zasad udziału w 
programie i projektach,  zapewnienie równego dostępu wszystkim zainteresowanym osobom (w tym np. 
poprzez konsultacje, udział obserwatorach w gremiach decyzyjnych) oraz przestrzeganie prawa, 
wytycznych i procedur. Konkursy na wnioski ogłoszone prowadzone w przejrzysty sposób - 
transparentność działań osiągana jest przede wszystkim przez zapewnienie szerokiego dostępu do 
informacji, w tym sprawozdań, protokołów z posiedzeń zespołów rekomendujących projekty, 
publikowanie dokumentów dot. programu. Informacje o konkursach umieszczane były na stronie 
internetowej Operatorów Programów, w prasie ogólnokrajowej, niekiedy wysyłane drogą elektroniczną 
poprzez newsletter. Dokumenty konkursowe opisywały dokładnie zasady konkursu, włącznie z 
kryteriami oceny. Dokumenty były powszechnie dostępne - wyniki konkursów i informacje o następnych 
działaniach operatora programu były umieszczane na stronie internetowej. Nacisk położono na zasadę 
zerowej tolerancji wobec korupcji - mechanizmy oceny i wyboru projektów zabezpieczają przed 
konfliktem interesów. Strona polska dba też o skuteczność i wydajność, przede wszystkim w aspekcie 
maksymalizacji wydatkowania, aktualizacji wskaźników, dostosowania harmonogramów. Dążymy do 
szybkiego wykrywania przypadków nieprawidłowości, na bieżąco i adekwatnie do potrzeb dokonujemy 
wnikliwej analizy czynników ryzyka. 
Realizacja polityk horyzontalnych przez beneficjentów jest monitorowana przez operatorów na bieżąco 
poprzez analizę składanych przez beneficjentów raportów okresowych i końcowych z realizacji 
projektów. Instytucje zobowiązane są również dbać o wysoką jakość prowadzonych działań oraz 
zawieranych partnerstw. Projektom przyświecać będzie zasada wzajemnej odpowiedzialności, równości, 
przejrzystości i pełnej partycypacji partnerów w projekcie. W wielu projektach dzięki szkoleniom 
beneficjenci zwiększali swój potencjał instytucjonalny i wiedzę (np. w przypadku PL15). 
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W nadrzędny cel funduszy norweskich i EOG, tj. zmniejszanie różnic społecznych i ekonomicznych, 
wpisuje się realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Projekty wdrażane w ramach programu 
przyczyniają się do budowy kapitału społecznego, zapewniają, by priorytety i potrzeby różnych grup dot. 
płci, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, przynależności religijnej były respektowane, 
wspierają zasady równości, niedyskryminacji, tolerancji i zrozumienia oraz szerzą dialog 
międzykulturowy i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.  
W aspekcie społecznym należy przywołać działania o charakterze mobilnościowym. Uczestnicy 
projektów PL10 mają możliwość udziału w zajęciach akademickich prowadzonych w instytucjach 
partnerskich, a przez to zwiększyć świadomość i spójność społeczną oraz rozwinąć dialog pomiędzy 
Polską a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zrównoważony rozwój społeczny wynika 
również ze stabilnego systemu ochrony zdrowia, w którym szanse w dostępie do usług są równe - to 
główny cel PL07 i PL13.  Obszar zdrowia jest również reprezentowany wśród projektów badawczych. 
Działania w obszarze równości płci oraz równowagi między życiem prywatnym a zawodowym w sposób 
szczególny znajdują wsparcie w PL12 i PL14. Dla beneficjentów projektów bilateralnych ogromne 
znaczenie ma również aspekt kulturowy oraz rozszerzenie doświadczeń uczestników mobilności do życia 
w innym niż rodzime środowisku społecznym. 
Programy i projekty poddane były ocenie m.in. pod względem stosunku kosztów do korzyści. Operatorzy 
Programów tworząc kryteria oceny projektów konkursowych mieli m.in. na uwadze ocenę zdolności 
instytucjonalnej wnioskodawcy, stopień wpisywania się projektu w cele programu, innowacyjność 
zastosowanych w projekcie rozwiązań czy efektywność (np. ekologiczną). Ich celem jest możliwie 
najbardziej efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie dostępnych środków oraz osiągnięcie 
długoterminowych korzyści / trwałości rezultatów. Oczekiwanym rezultatem wymian studentów i kadry, 
współpracy badaczy oraz przedstawicieli kultury jest zwiększenie szans na rynku pracy i wzrost 
przedsiębiorczości. W dalszej perspektywie nawiązane kontakty mogą prowadzić do rozwoju innych 
dziedzin współpracy. Program PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego przyczynia się 
do rozwoju społeczno-ekonomicznego słabiej rozwiniętych regionów Polski. Realizacja prac na tych 
terenach, gdzie zabytki potrzebują szczególnego wsparcia,  to inwestycja w systematyczny rozwój 
turystyki na tym terenie, a co za tym idzie –w rozwój gospodarczy tych obszarów, mierzony wzrostem 
PKB, większą liczbą miejsc pracy przekładających się na wzrost zamożności mieszkańców. Dla przykładu, 
projekt dla Muzeum – Zamek w Łańcucie realizowany jest w południowo-wschodniej części Polski, której 
rozwój społeczno-ekonomiczny odbiega od poziomu zachodniej czy centralnej części kraju. 
Kompleksowa rewitalizacja obiektów zabytkowych oraz digitalizacja zabytków kultury materialnej 
umożliwi nie tylko zachowanie tych zabytków dla przyszłych pokoleń, ale również zwiększy się ich 
dostępność. Inne przedsięwzięcie wdrażane na tzw. wschodniej ścianie dotyczy przywrócenia do dawnej 
świetności siedmiu unikatowych zabytkowych cerkwi o znaczeniu europejskim (w Białowieży, na św. 
Górze Grabarce, Kobylanach, Sławatyczach, Lublinie, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim), które 
zostaną połączone we wspólny szlak turystyki religijnej w ramach budowanego obecnie systemu szlaków 
„Śladami Prawosławia”. Inwestycja realizowana przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską dotyczy 
obiektów unikatowych w skali kraju, a tym samym jego ranga jest wyjątkowa. Ważnym efektem 
realizacji projektów inwestycyjnych jest nowa oferta kulturalno-edukacyjna, która wpływa na rozwój 
kompetencji społecznych oraz budowanie świadomości i tożsamości kulturowej. Lekcje muzealne, 
zajęcia, warsztaty, ścieżki edukacyjne będą organizowane m.in. w odremontowanych przestrzeniach 
muzealnych. Zwiększa się dostęp do kultury dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W wyniku realizacji projektu pn. Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, rozszerzono ofertę zajęć dla osób niepełnosprawnych i innych osób o 
specjalnych potrzebach czy zagrożonych marginalizacją. W ramach projektu na rzecz Muzeum Łazienki 
Królewskie zainstalowane zostaną systemy wspomagające osoby niedowidzące i niedosłyszące, zarówno 
w sferze komunikacji jak i ekspozycji. Również infrastruktura kultury Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach Zdroju przystosowana będzie do obsługi osób niepełnosprawnych, przewidziano również 
aktywizację osób starszych. Przy okazji prac remontowych i konserwatorskich mających na celu 
zachowanie zamku w Lidzbarku Warmińskim przed degradacją rozszerzono ofertę kulturalną i 
edukacyjną, wspiera się też rozwój kompetencji społecznych.  Mobilna platforma edukacyjna Muzeum 
Historii Żydów Polskich działająca w ramach projektu predefiniowanego PL08 umożliwia dotarcie m.in. 
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do społeczności i środowisk mających utrudniony dostęp do zasobów muzeum. Podczas 
dofinansowanego w ramach PL09 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS (…)” 
realizowanego przez Społeczny Instytut Filmowy, a także projekt „Oblicza Współczesności” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Off Camera podejmowano kwestie praw człowieka, migracji, 
przeciwdziałania wykluczeniu, w tym również ze względu na wiek, integracji społecznej i różnorodności 
kulturowej. W 2015 roku  w projekcie „Zachować dziedzictwo Smoczej Jamy” realizowanym przez Zamek 
Królewski na Wawelu odbyły się zajęcia (w tym warsztaty poznawcze, plastyczne i teatralne) 
dedykowane dzieciom niepełnosprawnym prowadzone w oparciu o współpracę z Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym dla dzieci niewidomych i niedowidzących oraz dzieci z dysfunkcjami mentalnymi. 
Inwestycje w kulturę i dziedzictwo kulturowe stanowią czynnik rozwoju miast i regionów, przyczyniając 
się do wzrostu ich atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Jednocześnie, wpływają pozytywnie na 
rozwój współpracy międzynarodowej. Ciekawym przykładem takiej współpracy jest projekt Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie. Partnerem projektu jest Fundacja Muzeów Regionu Ostfold w 
Norwegii, która zarządza zabytkowym, drewnianym XIX-wiecznym teatrem Fredrikshalds Teater w 
Halden, odpowiednikiem Teatru Stanisławowskiego. Obie instytucje wymieniają się doświadczeniem w 
realizacji inwestycji przy tak unikalnych zabytkach. 
Dzięki projektom dofinansowanym w ramach PL09 społeczności lokalne i regionalne oraz mniejszości 
etniczne i kulturowe uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych o wysokiej randze artystycznej i 
posiadających znaczącą wartość merytoryczną, co z kolei przyczynia się do podniesienia ich 
kompetencji kulturowych, a także wzmocnienia kapitału ludzkiego i społecznego. Program przyczynia 
się również do wzbogacenia oferty kulturalnej skierowanej do odbiorców w całym kraju i za granicą. 
Ponadto należy wspomnieć, iż uwzględniwszy m.in. projekty Współpracy Instytucjonalnej oraz 
zróżnicowane działania kulturowe podejmowane w ramach działania Mobilności Studentów i 
Pracowników Uczelni zakłada się, że program PL10 osiągnie zakładany w umowie wskaźnik realizacji 
projektów z zakresu kultury (tj. 10% budżetu programu na stypendia z zakresu kultury). 
W ramach wspomnianego wyżej projektu „Jidisz far ale…” podjęto działania związane z promowaniem 
języka i kultury jidysz, wykłady otwarte o kulturze i dziedzictwie, a także realizację spektaklu „Jidysz 
między Norwegią a Polską”. Dodatkowo projekt ma na celu przeciwdziałanie antysemityzmowi, 
nietolerancji oraz przełamywanie stereotypów.  
Zasada niedyskryminacji płci stanowi horyzontalną regułę dla wszystkich programów i projektów. 
Jednym z celów PL12 jest zwiększenie udziału kobiet-naukowców w projektach badawczych, w 
szczególności w naukach technicznych, w których są one najmniej licznie reprezentowane. W ramach 
Funduszu Małych Grantów dofinansowane są 34 projekty w tym obszarze (5 dodatkowych otrzymało 
grant w okresie sprawozdawczym), a ich łączny budżet wynosi 3 339 851 EUR. Ponadto, operator 
monitoruje liczbę kobiet – kierowników we wspieranych w ramach Programu projektach. Liczba kobiet – 
kierowników projektu wynosi: 28 na 68 projektów z naboru głównego, 1 na 7 projektów CCS oraz 
wszystkie projekty Funduszu Małych Grantów. Również partnerstwa i konsorcja polsko-norweskie 
sprzyjają honorowaniu tej zasady. W ramach projektu realizowanego przez Fundację Bente Kahan w 
2015 r. pokazano wystawę „Kobiety w kulturze Jidysz”, która miała na celu pokazanie, w jaki sposób 
dzięki egalitaryzmowi kultury jidysz kobiety żydowskie funkcjonując w systemie patriarchalnym mogły 
zaistnieć i mieć znaczny wpływ na charakter i rozwój tej kultury. Z kolei projekt „Oblicza 
Współczesności” realizowany przez Stowarzyszenie Off Camera zorganizował panel dyskusyjny „Czy kino 
ma płeć?” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców. Przestrzeganie zasady 
równości płci stanowi priorytet na każdym etapie rekrutacji, realizacji i rozliczania projektu. Operatorzy 
Programów dokładają starań, by zasady nie faworyzowały ani dyskryminowały żadnej z płci. Podczas 
rekrutacji są brane pod uwagę wyłącznie kryteria obiektywne. Kobiety i mężczyźni biorący udział w 
projektach mają równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów takich jak na przykład 
środki finansowe, czy szanse rozwoju. W ramach ciekawostki, na podstawie zakończonych projektów 
działania PL10 Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni można wnioskować, że w wymianach 
studenckich większość stanowią kobiety, natomiast w wymianach kadry akademickiej bardziej aktywni 
są mężczyźni. 
Spójność społeczna odzwierciedla również warunki bytowe. Zróżnicowanie stanu zdrowia Polaków w 
zależności od miejsca zamieszkania przedstawione zostały w opublikowanym w 2012 roku przez 
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Światową Organizację Zdrowia Raporcie pn. Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. Obiektywnymi 
miernikami badania nierówności w zdrowiu jest analiza długości trwania życia, a także poziom 
umieralności niemowląt, które charakteryzują się wyraźnym zróżnicowaniem międzywojewódzkim. 
Obszar ten obejmuje program PL13, w ramach którego 26 projektów realizowanych przez powiaty 
kompleksowo ujmuje kwestię ograniczenia nierówności w zdrowiu.  
Programy realizowane w ramach mechanizmów w Polsce mierzą się również z wyzwaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. Ułatwienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen są wykorzystywane przez 
przestępców, a ich skuteczna identyfikacja, wykrywanie i ściganie, jak również wsparcie ofiar wymaga od 
właściwych służb i urzędów podnoszenia potencjału instytucjonalnego, udoskonalania procedur 
współpracy (w tym z partnerami pozarządowymi), działań szkoleniowych oraz wymiany wiedzy i 
najlepszych praktyk. Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją polskie organy ścigania i 
pozostałe właściwe urzędy państwowe, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostaje handel ludźmi, który 
może prowadzić do pracy przymusowej, wykorzystania seksualnego, zmuszania do kradzieży  lub też 
wyłudzania świadczeń socjalnych. Wsparcie funduszy norweskich w ramach PL15 wpisało się w 
zintensyfikowanie działań zmierzających do powołania wojewódzkich zespołów ds. handlu ludźmi, z 
udziałem przedstawicieli właściwych kompetencyjnie urzędów centralnym i lokalnych. Kluczowa dla 
efektywniejszego przeciwdziałania i zwalczania  handlu ludźmi jest przede wszystkim realizacja 
projektów predefiniowanych Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA oraz projektu konkursowego 
wdrażanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki. 
Badanie przeprowadzone w 2014 roku na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ujawniło 
funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy, takie jak np. tendencję do rozumienia przemocy głównie 
jako przemocy fizycznej, skłonność do przerzucania winy na ofiarę czy stosunkowo duży stopień 
przyzwolenia na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Na uwagę zasługuje również fakt, że osoby 
doświadczające przemocy w rodzinie rzadko szukają pomocy na zewnątrz. Dzięki działaniom 
podejmowanym w ramach programu PL14 można zaobserwować poprawę jakości i zwiększenie 
dostępności usług adresowanych zarówno do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, jak i do sprawców 
przemocy. Z kolei wparcie systemu penitencjarnego w ramach PL17, przez zmniejszenie dolegliwości 
odbywania kary pozbawienia wolności, pozwoli na pełniejsze przestrzeganie praw człowieka wobec 
skazanych, zapewniając w ten sposób spełnienie międzynarodowych standardów w tym zakresie. 
Co do zasady programy powinny być realizowane zgodnie z regułą jak najmniejszej szkodliwości dla 
środowiska. W ramach niektórych programów i projektów aspekty społeczno-ekologiczne poruszane są 
w sposób szczególny, jak ma to miejsce w przypadku programów PL02, PL03 czy PL04.  Mają one 
pozytywny wpływ na zagadnienia środowiskowe poprzez dążenie do zatrzymania procesu utraty 
różnorodności biologicznej i usprawnienia działań podmiotów odpowiedzialnych za monitoring i 
kontrolę w dziedzinie środowiska. Operatorzy podejmują działania zapobiegających negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko, w tym kształtowanie świadomości i budzenie zainteresowania 
społeczeństwa kwestiami ekologicznymi. Beneficjenci przewidują również rozpowszechnianie polityki 
społecznej ukierunkowanej na szeroko rozumiane kwestie dbałości o środowisko. Ponadto wsparcie 
projektów badawczych w zakresie technologii wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS) 
czy poświęconych ochronie środowiska i zmianom klimatycznym wdrażanych w ramach PL12 niesie 
szanse rozwiązania problemów ekologicznych. W dniach 19-20 listopada 2015 r. w Sopocie odbyła się 
konferencja Polish and Norwegian research on climate and environment, Strategies and actions - polar 
research - climate change – technology. Konferencja była okazją do omówienia bieżącego stanu wiedzy 
w zakresie zmian klimatu, ochrony środowiska i badań polarnych oraz przedstawienia innych polskich i 
norweskich projektów i inicjatyw w danym obszarze. 
 

3.2 Postęp we wdrażaniu poszczególnych programów  
 

a) PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 
W 2015 r. w ramach programu PL02 podpisano 9 umów z beneficjentami. Tym samym ogólna liczba 
dofinansowanych projektów wyniosła 61: 34 projekty otrzymały wsparcie w ramach naboru 
głównego, 26 z Funduszu Małych Grantów, wdrażano również projekt predefiniowany. Ponadto 
wdrażany jest projekt predefiniowany. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od beneficjentów 
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wskaźniki wyników zostały osiągnięte, a nawet przekroczone. Wskaźniki rezultatów programu 
również zostaną osiągnięte. 

Zakończono realizację 2 projektów, projektu predefiniowanego oraz jednego projektu z Funduszu 
Małych Grantów. Projekt predefiniowany zakończył się pełnym sukcesem, osiągnięto wszystkie 
zakładane wskaźniki.  

Wykres nr 5. Liczba projektów dofinansowanych w podziale na rezultaty programu wraz z 
projektem predefiniowanym i Funduszem Małych Grantów  PL02 

 
 
W wyniku decyzji Darczyńców zaakceptowano wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków dla 
52 projektów. Mając na względzie sezonowy charakter działań w ramach projektów wynikający z 
rytmu przyrody, zmiana okresu realizacji zminimalizowała ryzyko niezakończenia projektów w 
pierwotnych napiętych harmonogramach oraz braku osiągnięcia zakładanych wskaźników i 
rezultatów. Ponadto, Darczyńcy umożliwili realokowanie 100 000 EUR grantu z rezerwy na straty 
kursowe do rezultatu nr 3, co pozwoliło na wsparcie dwóch projektów z listy rezerwowej. 
W wyniku naboru wniosków, z Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu 
dofinansowano 11 projektów partnerskich na łączną kwotę ok. 108 tys. EUR. W kolejnym roku 
zakłada się ogłoszenie następnego naboru wniosków. 
 
W maju przedstawiciele strony polskiej wzięli udział w konferencji nt. mapowania i wyceny usług 
ekosystemowych organizowanej przez norweską instytucję.  
 
W czerwcu 2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Norwegii, w której udział wzięli przedstawiciele 
polskich głównych instytucji państwowych odpowiedzialnych za politykę ochrony środowiska, jak 
również przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Olsztynie oraz 
Parku Narodowego "Ujście Warty". Gospodarzem wizyty była Norweska Agencja ds. Środowiska.  
Wymieniono doświadczenia związane z ochroną różnorodności biologicznej i ekosystemów, w tym 

Rezulat 1 (Zarządzanie obszarami Natura 2000)

Rezultat 2 (Eliminacja obcych gatunków
inwazyjnych)
Rezultat 3 (Wzrost świadomości społecznej)

Rezultat 4 (Zwiększenie potencjału NGOs)

9 projektów (15%) 

3 projekty (5%) 

15 projektów (24%) 

34 projekty (56%) 
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zapoznano się z norweskim systemem ochrony przyrody oraz dobrymi praktykami w zarządzaniu 
populacjami gatunków objętych ochroną.  
We wrześniu 2015 r. Operator Programu ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym zorganizował we Wrocławiu międzynarodową konferencję "Razem ku Zielonej 
Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej". Celem konferencji było 
podsumowanie działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami 
zaangażowanymi w realizację projektów w ramach funduszy norweskich i EOG. Ponadto, w trakcie 
październikowych Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego 
Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM 2015 w Poznaniu zorganizowano stoisko promujące 
fundusze norweskie i EOG oraz programy środowiskowe. 
W 2016 r. planuje się dalsze monitorowanie realizacji projektów, zakończenie i rozliczenie części z 
nich oraz organizację dwóch tematycznych konferencji bilateralnych w Polsce dotyczących ochrony 
rodzimych gatunków przed inwazyjnymi gatunkami obcymi i ochrony obszarów nadmorskich.  
 
b) PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych  
W 2015 roku trwało wdrażanie 4 projektów predefiniowanych oraz 2 projektów z listy podstawowej 
naboru otwartego.  W ramach dostępnych oszczędności podpisano umowy na kolejne 3 projekty 
konkursowe. Realizacja projektów przebiega prawidłowo, ryzyko niewykonania w terminie jest niskie, 
zwłaszcza w kontekście zgody Darczyńców na wydłużenie okresu kwalifikowalności kosztów projektów. 
Do tej pory certyfikowano ok. 52% alokacji na projekty. 
Z uwagi na fakt, iż wyniki programu zostały określone w oparciu o projekty predefiniowane, realizacja 
tych ostatnich przekłada się bezpośrednio na wartości wskaźników. Projekty konkursowe przyczynią się 
do przekroczenia wartości niektórych wskaźników docelowych i/lub do osiągnięcia wyników 
nieokreślonych w programie. Raportowanie na temat rezultatów i wyników będzie możliwe po 
zakończeniu realizacji projektów. 
Działania programu są zgodne z krajowymi priorytetami zawartymi w „Polityce ekologicznej państwa w 
latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” w odniesieniu do monitoringu, oceny jakości środowiska 
oraz wymagań w stosunku do inspekcji, jak również z priorytetami Dyrektywy INSPIRE. 
W ramach projektów predefiniowanych przeprowadzono działania bilateralne – zorganizowano wizyty 
studyjne zarówno w Polsce jak i Norwegii, których celem była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania systemu oceny jakości powietrza w Polsce, a także zagrożeń związanych z 
postępowaniem z odpadami medycznymi i sposobów właściwego postępowania w przypadkach 
naruszania przepisów związanych z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w Norwegii. 
Wydano biuletyny informacyjne na temat monitoringu środowiska. Zakończono projekt bilateralny  w 
projekcie predefiniowanym Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego 
wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych, realizowanego 
przez GUGiK we współpracy z Norweskim Urzędem Kartograficznym – Kartverket. 
Najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem koncentrowały się w 2015 roku na realokacji środków 
finansowych na projekty z listy rezerwowej, rozszerzeniu zakresu rzeczowego realizowanych projektów, 
wydłużeniu okresu realizacji projektów oraz działaniach bilateralnych. W czerwcu 2015 r. w Norwegii 
odbyło się spotkanie Komitetu Współpracy, na którym wraz z partnerem Norweską Agencją ds. 
Środowiska podsumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz uzgodniono kwestie dot. dalszego wdrażania 
programu. W sierpniu 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zdecydował, że środki uwalniane przez 
beneficjentów mogą być przeznaczone na rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanych projektów.  
Wśród kluczowych zadań na kolejny rok należy wyróżnić monitoring terminowego wdrażania wszystkich 
projektów, osiągnięcie przewidzianych wartości wskaźników, wydatkowanie dostępnej alokacji (w trybie 
art. 6.9 Regulacji) oraz realizację przewidzianych działań bilateralnych, zarówno na poziomie programu, 
jak i projektów.  
 
c) PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 
Wdrażanie programu cechuje znaczny stopień zaawansowania. W roku 2015 została zakończona ocena 
wszystkich projektów zgłoszonych w naborach głównych (trwa ocena projektów z naboru 
uzupełniającego)  oraz zakończono proces podpisywania umów w ramach MF EOG. W konsekwencji, w 
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roku sprawozdawczym było realizowanych 106 projektów w ramach rezultatów Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach oraz Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
Kolejny rok będzie ostatnim pełnym rokiem realizacji, z tego względu będzie kluczowy dla realizacji i 
postępu w osiągnięciu wybranych rezultatów z zakresu efektywności energetycznej i OZE. Poniższe 
wykresy ilustrują zaplanowaną realizację wybranych wskaźników w projektach.  
 

 
Wykres nr 6. Stan realizacji wskaźników PL04 
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W związku z oszczędnościami operator ogłosił możliwość realokacji środków między projektami w 
ramach artykułu 6.9 Regulacji. W okresie sprawozdawczym zgłoszonych zostało 20 wniosków na kwotę 
przekraczającą 8 mln EUR, czyli niemal trzykrotnie większą, niż alokacja dostępna w momencie 
ogłaszania konkursu.  
Projekt predefiniowany realizowany w ramach rezultatu Wzrost świadomości społecznej i edukacja w 
zakresie efektywności energetycznej został zakończony, a zakładane wskaźniki osiągnięte. 
Przeprowadzono m. in. 3 działania informacyjne i kampanie medialne. Działaniami w ramach 
przedmiotowego rezultatu zostało objętych ponad 7 mln osób.  
W zakresie rezultatu Zmniejszona produkcja odpadów i emisji do powietrza, wody i gleby, w którym 
realizowane są obecnie 24 projekty wdrażane przez firmy z sektora przemysłu, w roku sprawozdawczym 
beneficjenci zakończyli 6 przedsięwzięć (26 %). Osiągnięte wskaźniki to pierwsze wyniki w zakresie 
redukcji CO2, SO2, NO, CO i pyłu. W  ramach przedmiotowego rezultatu, w  pierwszym półroczu 2015 
roku dwóch beneficjentów poinformowało o wycofaniu się z wdrażania projektów. Strona polska 
sygnalizowała problem stronie Darczyńców już podczas ostatniego spotkania rocznego. Następnie, w 
celu odzyskania utraconego efektu ekologicznego i wykorzystania oszczędności w wysokości ok. 10 mln 
EUR przedstawiono Darczyńcom propozycje wykorzystania wolnych środków. Wobec braku zgody 
Darczyńców na uruchomienie procedury rozszerzenia zakresów rzeczowych już realizowanych 
przedsięwzięć, zorganizowany został dodatkowy nabór na projekty przemysłowe, w którym zostały 
złożone dwa wnioski. W związku ze wszczęciem procedury odwoławczej proces oceny zakończy się w 
2016 roku. Wobec powyższego Operator Programu dokonywał przeglądu możliwych do dofinansowania 
przedsięwzięć, spełniających wymogi Darczyńców, jak również rozważano możliwości dodatkowej 
absorpcji środków w ramach już realizowanych działań. Z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego 
różne propozycje były na bieżąco konsultowane ze stroną Darczyńców. Jednak do końca 2015 roku nie 
udało się znaleźć rozwiązania łączącego wymogi i możliwości wszystkich stron. Brak zatwierdzonego 
sposobu wykorzystania oszczędności w programie przy ograniczonych ramach czasowych Mechanizmów 
zwiększa ryzyko niewykorzystania środków, identyfikowane w zeszłorocznym raporcie.  Trwają 
intensywne prace nad sposobem zagospodarowania oszczędności. 
W ramach współpracy dwustronnej zorganizowano wizytę studyjną w Norwegii nt. efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym. Operator Programu podpisał umowę ws. projektu bilateralnego z 
Politechniką Warszawską w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) oraz 
pozytywnie zweryfikował projekt bilateralny realizowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii 
w partnerstwie z Norsk Energii w zakresie zarządzania energią w przemyśle. W listopadzie 2015 r. 
Operator Programu zorganizował konferencję na temat odnawialnych źródeł energii, następnie 
sfinalizował dwa nabory na projekty z sektora publicznego i  prywatnego, w ramach których 
dofinansowano po jednym projekcie.  
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Największe ryzyko niesie ze sobą problem wykorzystania środków przyznanych na wdrożenie rezultatu 
przemysłowego. Wielkość budżetu programu wymaga szczególnie wnikliwego monitoringu 
realizowanych działań, tak aby zmaksymalizować wydatkowanie alokacji. 
 
d) PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 
Program PL06 jest realizowany zgodnie z harmonogramem. W wyniku realokacji przeprowadzonej w 
2014 roku, dofinansowanie otrzymały dodatkowo 2 projekty z listy rezerwowej. W związku z tym w 
ramach Programu PL06 wdrażanych jest obecnie 17 projektów konkursowych oraz projekt 
predefiniowany, prowadzony przez Związek Miast Polskich we współpracy z norweskim 
Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych – KS.  
Przedłużające się procedury wyboru wykonawców, a następnie przewlekły proces odbioru dokumentów 
opracowywanych w ramach projektów nasiliły ryzyko nieosiągniecia celów i rezultatów projektu w 
pierwotnym terminie kwalifikowalności wydatków, tj. do kwietnia 2016 r. Dzięki wydłużeniu okresu 
kwalifikowalności projektów, a co za tym idzie dodatkowy czas na realizację zaplanowanych działań oraz 
możliwości wykorzystania ewentualnych oszczędności, ryzyko to zostało zminimalizowane. W wyniku tej 
zmiany aneksowano 15 umów.  
W ramach strategii bilateralnej największy nacisk na wzmocnienie stosunków dwustronnych w 
programie położony był na działania realizowane w projekcie predefiniowanym. W jego ramach 
współpracę z partnerem norweskim (KS) prowadzi Związek Miast Polskich, w szczególności poprzez 
wymianę wiedzy oraz dwustronny transfer doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania na 
poziomie lokalnym. Ponadto w 2015 r. w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 
Programu Operator Programu współpracował z Miastami Wrocław i Łódź oraz Norweskim 
Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) w  projekcie DiverCity 2. W Łodzi i Wrocławiu 
zorganizowano warsztaty dotyczące włączania społeczności lokalnej i podmiotów prywatnych w 
działania służące poprawie jakości środowiska miejskiego oraz finansowania działań rewitalizacyjnych. W 
warsztatach uczestniczyli eksperci z Polski, Norwegii oraz Islandii. W 2016 r. warsztaty będą 
kontynuowane w Norwegii, a następnie zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca, podczas 
której przedstawione zostaną dobre praktyki i rozwiązania wynikające z warsztatów. Projekt ten jest 
kontynuacją projektu realizowanego w 2014 r. w ramach FWD na poziomie krajowym. Ponadto w 2016 
r. planowana jest organizacja spotkań bilateralnych przedstawicieli wybranych beneficjentów programu 
oraz przedstawicieli miast norweskich. Partnerem Operatora Programu w zaplanowanych działaniach ze 
strony Darczyńców będzie Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Ostateczny zakres 
planowanych działań stanowi przedmiot  uzgodnień ze stroną norweską. 
W roku 2016 Operator Programu będzie kontynuował działania mające na celu prawidłową  
i efektywną realizację projektów. Zaplanowano realizację około 90 zadań merytorycznych polegających 
w większości na przygotowaniu planów strategicznych i sektorowych, w tym strategii dla obszarów 
funkcjonalnych, planów przestrzennych, badań diagnostycznych, dokumentacji technicznej dla 
przyszłych inwestycji. Realizacja większość tych zadań została uruchomiona w okresie sprawozdawczym.  
W ramach FWD na poziomie programu pod koniec roku odbyły się warsztaty poświęcone włączaniu 
społeczności lokalnej i podmiotów prywatnych w działania służące poprawie jakości środowiska 
miejskiego oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych. Działanie to będzie kontynuowane w kolejnym 
roku w Norwegii. Dobre praktyki i rozwiązania wypracowane podczas warsztatów przedstawione 
zostaną na konferencji podsumowującej. 
Operator aktualizuje stronę internetową programu, opracował i umieścił na niej również biuletyn (w 
języku polskim i angielskim) prezentujący szczegóły realizacji projektów. Dużą rolę w promocji całego 
Programu odgrywają działania prowadzone w ramach projektu predefiniowanego, np. konkurs 
Samorządowy Lider Zarządzania oraz baza dobrych praktyk, źródło wiedzy o dobrych praktykach 
samorządów – uczestników konkursu.  
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e) PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych 
W okresie sprawozdawczym program PL07 znajdował się na zaawansowanym etapie wdrażania. Nabór 
wniosków zakończył się w roku ubiegłym, a w 2015 roku Operator podpisał kolejne 4 umowy o 
dofinansowaniu w związku z rezygnacją jednego wnioskodawcy oraz przesunięciem środków w ramach 
pozycji budżetowych. Dodatkowo, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Wyboru Projektów, zwiększono 
kwoty dofinansowania 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie niższe niż maksymalne 80%. W 
konsekwencji, w sumie 37 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną sumę 227 034 999 PLN 
(54 823 480 EUR) i dzięki temu środki przeznaczone na nabór zostały wyczerpane. 
 
Wykres nr 7. Liczba projektów w podziale na obszary wsparcia PL07 

 
 
 
Beneficjenci kontynuowali wdrażanie dofinansowanych przedsięwzięć, co ma bezpośrednie przełożenie 
na osiągane w tym okresie wskaźniki.    
Biorąc pod uwagę zaawansowanie wdrażanych projektów, osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu 
nie jest zagrożone. Zakładane produkty zostały osiągnięte, a wartości wskaźników w przypadku 4 z 5 
wskaźników dla produktów została znacząco przekroczona.  
 
Tabela nr 4. Stan realizacji wskaźników PL07 

Rezultat Wskaźniki produktów 

Wartość 

osiągnięta docelowa 

Poprawa dostępu do usług 
zdrowotnych i ich lepsza jakość, 
w tym opieki w zakresie 
zdrowia reprodukcyjnego i 
profilaktyki zdrowia dzieci, jak 
również opieki zdrowotnej w 
zakresie problemów 
związanych ze starzeniem się 
społeczeństwa 

Liczba przeszkolonego personelu medycznego  
2 184 1 100  

Liczba zakupionego sprzętu diagnostycznego i 
terapeutycznego 2 082 800 

Liczba zmodernizowanych, przebudowanych lub 
rozbudowanych instytucji funkcjonujących w 
obszarze ochrony zdrowia 

19 20 

Zapobieganie lub zmniejszanie 
zachorowalności na choroby 

Liczba udzielonych porad (edukacja zdrowia oraz 
promocji zdrowia) 71 373 5 600 

22 
 

(59% 
) 

118 473 963 P 

10 
 

(27% 
) 

59 721 487 P 

5 
(14%) 

 
48 710 668 PL 

Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w
celu sprostania potrzebom szybko rosnącej
populacji osób przewlekle chorych i
niesamodzielnych oraz osób starszych

Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z
zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w
celu zwiększenia liczby urodzeń

Profilaktyka chorób nowotworowych mająca
na celu zmniejszenie wskaźnika
zachorowalności i śmiertelności z powodu
nowotworów w Polsce
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związane ze stylem życia Liczba zorganizowanych wydarzeń związanych z 
promocją i edukacją na temat zdrowia (np. 
szkolenia, spotkania) 

784 170 

 
Najważniejszym ryzykiem identyfikowanym w okresie sprawozdawczym było duże prawdopodobieństwo 
niezakończenia części projektów w przewidzianym umową terminie kwalifikowalności, tj. do kwietnia 
2016 r. Było to spowodowane opóźnieniami w podpisaniu Umowy ws. Programu, długotrwałą procedurą 
oceny wniosków oraz zawierania umów ws. projektów. Ryzyko zostało zminimalizowane dzięki zgodzie 
Darczyńców na wydłużenie 25 projektów do kwietnia 2017 r. Należy dodać, iż opóźnienia w realizacji 
inwestycji wynikające z przewlekłości procesu zamówień publicznych mogły to ryzyko pogłębić. 
Odpowiadając na zapotrzebowanie beneficjentów, operator zorganizował szkolenie w zakresie ryzyk 
związanych z realizacją inwestycji, na bieżąco również monitorował postęp we wdrażanych projektach.  
Beneficjenci podejmują działania informacyjne i promocyjne, dopasowując je do grup docelowych w 
celu zapobieżeniu niskiemu poziomowi uczestnictwa beneficjentów końcowych. Mając na uwadze 
zmieniającą się sytuację na rynku ofert szkoleniowych oraz wpływ na cele projektu, operator elastycznie 
reaguje na zgłaszane przez beneficjentów potrzeby w zakresie modyfikacji programu szkoleń. 
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie dokonano zmiany Umowy ws. Programu. Po pierwsze, 
zmniejszono wartość kosztów zarządzania oraz rezerwy na różnice kursowe, jednocześnie zwiększając 
alokację przeznaczoną na główny nabór wniosków. Zmiana miała na celu zagospodarowanie 
potencjalnych wolnych środków oraz zwiększenie rezultatów programu. Po drugie, dokonano 
wydłużenia kwalifikowalności programu, co przyczyniło się do zminimalizowania ryzyka niezakończenia 
projektów.  
W 2015 wdrożono 3 projekty partnerskie wyłonione w II naborze wniosków zakończonym w 2014 r. oraz 
4 projekty wyłonione w III naborze wniosków ogłoszonym w 2015 r. Ponadto ogłoszono IV nabór, w 
ramach którego złożono 3 projekty, które zostaną wdrożone w 2016 r. Realizowany jest też projekt z 
naboru głównego w partnerstwie polsko-norweskim, który polega na wprowadzeniu na grunt polski 
nowatorskiej metody pracy z pacjentem otępiennym. 
Operator Programu obsługuje infolinię telefoniczną oraz stronę internetową www.fbr.zdrowie.gov.pl, 
która jest przeznaczona dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu pragnących 
nawiązać współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców i skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej, a także potencjalnych partnerów.  
W styczniu odbyła się zorganizowana na wniosek Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia wizyta studyjna 
delegacji norweskiej w Polsce. Głównym jej celem było bliższe poznanie funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem różnych poziomów decyzyjności w 
kontekście kształtowania i sprawowania polityki w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego 
na poziomie centralnym i samorządowym. 
W lutym Ministerstwo Zdrowia wraz z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia zorganizowało seminarium 
Funduszu Współpracy Dwustronnej. W seminarium uczestniczyło 29 przedstawicieli władz 
samorządowych oraz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorze ochrony zdrowia 
reprezentujących zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale, hospicja, uniwersytety medyczne oraz 
fundacje. Głównym założeniem seminarium była prezentacja norweskich rozwiązań w zakresie zdrowia 
publicznego, umożliwienie nawiązania kontaktów z ekspertami oraz instytucjami norweskimi w celu 
wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, które pomogą w realizacji wspólnych projektów w 
ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL07 i PL13. 
Dzięki wydłużeniu okresu kwalifikowalności, rok 2016 upłynie pod znakiem intensywnego wdrażania 
dofinansowanych przedsięwzięć oraz rozliczania pierwszych zakończonych projektów. 
 
f) PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 
W wyniku oszczędności uzyskanych w ramach wdrażanych projektów, możliwe było przyznanie 
dofinansowania kolejnemu projektowi, który znajdował się na pierwszym miejscu na liście projektów 
rezerwowych. W związku z tym w maju podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu Gminy 
Miejskiej Kraków pn. Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa. Tym samym w ramach programu realizowane 

http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/
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są łącznie 22 projekty inwestycyjne wybrane w otwartym naborze wniosków oraz jeden projekt 
predefiniowany, którego beneficjentem jest Muzeum Historii Żydów Polskich.  
Za zgodą Darczyńców, w okresie sprawozdawczym dokonano również dwóch innych modyfikacji 
programu:  zwiększono budżet projektu predefiniowanego pn. Żydowskie dziedzictwo kulturowe 
przeznaczając na ten cel oszczędności uzyskane w ramach kategorii Rezerwa na różnice kursowe, a także 
wydłużono okres realizacji 9 projektów wdrażanych w ramach programu (w tym dla projektu 
predefiniowanego), wydłużając tym samym realizację całego programu do końca 2017 r. Zmiana ta 
pozwoli na zniwelowanie ryzyka nieukończenia projektów, które ze względu na inwestycyjny i  
kompleksowy charakter wymagają rezerwy czasowej w harmonogramie. 
W roku 2015 wszystkie projekty były w fazie wdrażania. Z uwagi na to, iż projekty wyłonione w drodze 
konkursu są przedsięwzięciami infrastrukturalnymi wymagającymi przeprowadzenia długotrwałego 
procesu inwestycyjnego, a ich realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż w roku 2014 i zostanie 
zakończona w latach 2016-2017, pierwsze wyniki projektów zostaną osiągnięte w roku 2016. Należy 
jednak podkreślić, iż na podstawie prowadzonego monitoringu, Operator Programu na obecnym etapie 
wdrażania nie dostrzega ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych wskaźników rezultatów i 
produktów w ramach Programu. Wręcz przeciwnie, spodziewane jest osiągnięcie większych wartości 
wskaźników niż pierwotnie planowano.  
Kontynuowano również wdrażanie wszystkich 6 komponentów projektu predefiniowanego Żydowskie 
Dziedzictwo Kulturowe, w ramach których zrealizowano łącznie 929 wydarzeń dotyczących dziedzictwa 
kulturowego, w tym m.in.: objazd mobilnej platformy edukacyjnej po 22 miejscowościach w Polsce, 
serię warsztatów, spotkań i konferencji, akcję „Żonkile”, wydanie i promocję książki Jerzego Jurandota 
„Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie”. W zrealizowanych wydarzeniach wzięło udział 107 
749 odbiorców. 
W okresie sprawozdawczym realizowano również działania wspomagające współpracę bilateralną. Przez 
cały rok trwał otwarty nabór w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b”, w ramach 
którego złożonych zostało 7 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy 
finansowe w sprawie ich realizacji. Projekty dotyczą wymiany wiedzy i dobrych praktyk między polskimi 
beneficjentami a ich zagranicznymi partnerami i obejmują głównie organizację wizyt studyjnych, 
seminariów i konferencji.  Ponadto, trwała realizacja dwustronnego projektu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa i Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego. Celem projektu jest poprawa 
systemu zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa w uczestniczących w nim gminach w Polsce i 
Norwegii.  
Zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in.: emisję filmu reklamowego pt. 
„Mocni w kulturze”, szkolenie dla beneficjentów programu, które odbyło się w dniach 15-16 września 
2015 r. w Łodzi, zakup i przekazanie do 150 Domów Dziecka zestawów książek oraz filmu dla dzieci na 
dvd.  
Kolejny rok to intensywne wdrażanie 8 wydłużonych projektów konkursowych i projektu 
predefiniowanego, zakończenie i rozliczenie 14 projektów, pogłębianie współpracy bilateralnej oraz 
konferencja podsumowująca osiągnięcia programów obszaru kultury. 
 
g) PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego 
 
Program PL09 to jeden z najbardziej zaawansowanych programów. Wychodzi naprzeciw potrzebom 
podmiotów realizujących międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne (instytucje kultury, szkoły i 
uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe); umożliwia także wymianę artystów i twórców (w tym 
młodzieży szkolnej i akademickiej) oraz ekspertów w zakresie różnych dziedzin sztuki. Wskutek realokacji 
w 2014 roku oraz likwidacji rezerwy na różnice kursowe po uzyskaniu rekomendacji Zespołu-Komitetu 
ds. Wyboru Projektów dofinansowano dodatkowych 9 projektów z rezerwowej listy rankingowej 
zatwierdzonej w ramach II naboru wniosków. Zakontraktowano środki pomiędzy w sumie 62 projektami 
dużymi i małymi zgodnie z zapisami Umowy ws. Programu, tj. w proporcjach ok. 70-30%. Wielokrotnie 
przekroczone zostały wszystkie zakładane wskaźniki rezultatu i produktu. 
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Tabela nr 5. Stan realizacji wskaźników PL09 (1) 

Wyniki 
Liczba projektów 

do końca 2015 wartość docelowa 

Projekty z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej 14 3 

Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego 20 5 

Projekty z zakresu muzyki sztuk scenicznych 16 8 

Projekty z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych 12 4 

 
Z uwagi na termin kwalifikowalności kosztów projektów, który upływa w kwietniu 2016 roku, w danym 
okresie sprawozdawczym odbyła się większość zaplanowanych wydarzeń w ramach projektów. Dotąd  
zakończono 37 projektów, w tym 23 w okresie sprawozdawczym. Na ostatnie 4 miesiące wdrażania w 
2016 roku przypada finalizacja 25 projektów, co oznacza dużą intensywność postępu rzeczowego, jak i 
duży wysiłek sprawozdawczy. Operator prowadzi bieżący monitoring dofinansowanych przedsięwzięć, 
również poprzez wizyty kontrolujące na miejscu realizacji projektów zarówno w Polsce, jak i na terenie 
Państw-Darczyńców. 
 
Tabela nr 6. Stan realizacji wskaźników PL09 (2) 

Rezultat Wskaźniki 
Wartość do 

20156 
Wartość 

docelowa 

Zaprezentowanie 
sztuki i kultury 
szerokiej 
publiczności 

Liczba wydarzeń kulturalnych 2 093 100 

Liczba umów zawartych w ramach 
Projektów partnerskich 

121 20 

Liczba instytucji, w których 
zaprezentowano wydarzenia 
kulturalne i artystyczne 

5357 40 

Liczba odbiorców wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych 

1 172 167 140 800 

Liczba osób zaangażowanych w 
tworzenie międzykulturowych 
wydarzeń 

3 8638 880 

Liczba zrealizowanych Projektów 
międzykulturowych 

37 20 

 
Łącznie do końca 2015 roku w ramach 62 projektów wybranych do dofinansowania podpisano 121 
umów partnerskich, z czego 90 umów z instytucjami z Norwegii, 30 z instytucjami z Islandii i 1 z 
instytucją z Liechtensteinu. Łącznie zaangażowanych jest 107 instytucji z Państw-Darczyńców (w tym 81 
z Norwegii, 25 z Islandii i 1 z Liechtensteinu), co wynika z tego, że 95 instytucji partnerskich jest 
zaangażowanych wyłącznie w 1 projekt, 10 jest zaangażowanych w 2 projekty, a 2 instytucje w 3 różne 
projekty w ramach PL09 równocześnie.  
Ważnym narzędziem badania jakości współpracy bilateralnej jest raport z realizacji badania 
ewaluacyjnego nt. wpływu współpracy dwustronnej na osiągnięcie celów programu „Promowanie 
różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” opracowany 
na zlecenie operatora przez niezależną Pracownię Badawczą MONITOR.  

                                                           
6
 Na podstawie zaakceptowanych przez operatora raportów okresowych złożonych za pierwszy i trzeci trymestr 

2015 roku. Po akceptacji wszystkich raportów okresowych za III kwartał  2015 r. wartości  wskaźników powinny być 
wyższe. 
7
 Na podstawie informacji zawartych we wszystkich dotychczasowych zaakceptowanych przez Operatora Programu 

raportach okresowych (instytucje/osoby mogą się powtarzać w ramach różnych projektów oraz w ramach 
poszczególnych raportów okresowych dla 1 projektu). 
8
 Jw. 
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Doświadczenia roku 2015 potwierdzają, że zapotrzebowanie na środki o charakterze seed money w 
ramach FWD było niewielkie (jedynie w przypadku 4 projektów skorzystano z tej puli środków).  Zgodnie 
ze stanem na koniec grudnia 2015 roku, Operator Programu wydatkował zaledwie 32% środków FWD 
zaplanowanych w Umowie ws. Programu. Na 2016 zaplanowano organizację konferencji 
podsumowującej program oraz spotkania dla wszystkich 10 operatorów programów z obszaru 
priorytetowego oraz przygotowanie wraz partnerem programu propozycji nowych działań w ramach 
Funduszu Współpracy na poziomie programu, co pozwoli wykorzystać  oszczędności. 
Operator współpracuje z partnerem, tj. Norweską Radą Sztuki (Arts Council Norway), w zakresie 
opracowania wspólnych pomysłów dla programu, dzielenia się doświadczeniami, wiedzą, know-how. 
Pozwala to na zastosowanie lepszych rozwiązań dla konkretnych kwestii związanych z wdrażaniem 
Programu. Bezpośrednie rezultaty dwustronne to poszerzenie wzajemnego zrozumienia, zwiększenie 
kompetencji osób w strukturach Operatora Programu, lepsza komunikacja między podmiotami. Wnioski 
ze wspomnianego wyżej badania ewaluacyjnego potwierdzają skuteczność Komitetu Współpracy jako 
kluczowego narzędzia we wzmacnianiu stosunków dwustronnych oraz platformy dla długoterminowej i 
profesjonalnej współpracy (w 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia). Ponadto, Norweska Rada Sztuki 
wpiera działania informacyjno-promocyjne programu poprzez m.in. portal Facebook, stworzenie „Banku 
projektów” na swojej stronie internetowej czy przygotowania do wystawy fotograficznej pt. „People & 
Possibilities”, która posiłkować się będzie  dokumentacją fotograficzną projektów zleconą przez operatora. 
W 2015 roku powstała również nowa strona internetowa www.eog2016.mkidn.gov.pl dedykowana 
zarówno PL09, jak również programowi PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. 
Przedstawiciele Operatora Programu wzięli udział m.in. w spotkaniu Operatorów Programów z obszaru 
priorytetowego dot. promocji różnorodności kulturowej, które odbyło się w Pradze 7-9 października 
2015 r. Posłużyło ono wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, a także dyskusji i refleksji nad 
aktualnymi postępami we wdrażaniu programów w państwach-beneficjantach. Spotkanie stało się też 
okazją do zaprezentowania osiągnięć programu. 
Na początku 2016 roku zakończy się wdrażanie projektów, a beneficjenci i operator zaangażowani będą 
w ich rozliczenie. Operator kontynuować będzie współpracę z Arts Council, przede wszystkim w zakresie 
wykorzystania środków FWD. W trzecim kwartale zaplanowano konferencje podsumowującą wdrażanie 
programów z obszaru kultury, któremu towarzyszyć będzie seminarium partnerskie. 
 
 
h) PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
W roku 2015 Program Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy osiągnął półmetek wdrażania. Wszystkie z 
siedmiu zaplanowanych naborów wniosków zostało zakończonych - w roku 2015 ogłoszony został jeden 
nabór wniosków do działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Nabór cieszył się dużym 
zainteresowaniem, a kwota wnioskowana (ponad 5 mln EUR) trzykrotnie przekraczała dostępną w 
naborze alokację. Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym prowadzonym przez Operatora 
Programu znaczna część wniosków składanych do Funduszu była bardzo dobrze przygotowana i 
spełniała kryteria uzyskania dofinansowania. Po ocenie formalnej i procedurze odwoławczej 
dofinansowanie uzyskało 31 projektów (z 35 złożonych) na kwotę 2 112 743 EUR na realizację 539 
wymian. Wszystkie umowy z beneficjentami zostały podpisane. 
 
Tabela nr 7. Liczba i kierunki wymian działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni PL10 

KATEGORIA NORWEGIA ISLANDIA LIECHTENSTEIN RAZEM 

Studenci wyjeżdżający  231 47 6 284 

Studenci przyjeżdżający  51 15 0 66 

Pracownicy wyjeżdżający  81 32 2 115 

Pracownicy przyjeżdżający  55 19 0 74 

RAZEM 418 113 8 539 

 
Wyzwaniem dla wnioskodawców było znalezienie nowych partnerów projektów z Państw-Darczyńców. 

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/
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Projekty wyłonione w ramach konkursów w roku 2013 i częściowo w 2014 zostały zakończone. Poniżej 
graficzna ilustracja podsumowania wszystkich zaplanowanych naborów w ramach Funduszu. 
 
Wykres nr 8. Liczba projektów złożonych i dofinansowanych w ramach PL10 

 
 

 
 
Na koniec roku 2015 zrealizowanych zostało łącznie 839 mobilności (na 800 zaplanowanych dla 
Programu), w tym 545 wymian studentów (na 350 zaplanowanych) i 294 wymian pracowników (na 450 
zaplanowanych). Oznacza to, że zaplanowane wskaźniki zostały już w niektórych obszarach osiągnięte, a 
nawet przekroczone. Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszyły się następujące kierunki 
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studiów: engineering, business, languages, economics, education, political science, public affairs, earth 
science, history, law9.  
Z dotychczas osiągniętych rezultatów należy wnioskować, iż program w całości realizuje założone 
rezultaty i przyczynia się podejmowania, realizacji, pogłębiania współpracy i wspólnych inicjatyw 
pomiędzy instytucjami edukacyjnymi z Polski i Państw-Darczyńców. Szacuje się, że wszystkie wskaźniki 
zostaną osiągnięte do końca realizacji Funduszu. 
Dni Otwarte, strona internetowa z mapą projektów, media społecznościowe oraz prasa to główne 
narzędzia komunikacji programu. W roku 2015 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Współpracy oraz 
spotkanie ewaluacyjne z ekspertami oceniającymi wnioski, które służyło podsumowaniu procesu oceny 
wniosków i omówienie dobrych praktyk. W listopadzie 2015 r. Operator Programu zorganizował 
międzynarodową konferencję „Green universities” poświęconą roli wyższych uczelni w kształtowaniu 
świadomości proekologicznej poprzez wzmacnianie kompetencji studentów i absolwentów oraz 
pracowników uczelni w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W spotkaniu wzięli udział 
eksperci międzynarodowi, przedstawiciele Darczyńców, właściwych ministerstw, beneficjentów i 
partnerów projektów z Norwegii, wspólnie prezentując przykłady dobrych praktyk realizowanych w 
projektach dofinansowanych z FSS. 
Przedstawiciele operatora wzięli też w czerwcu udział w seminarium kontaktowym operatorów funduszy 
stypendialnych, Krajowych Punktów Kontaktowych, jak również Partnerów Programu z Państw-
Darczyńców: SIU z Norwegii, RANNIS z Islandii i AIBA z Liechtensteinu i przedstawiciela Biura 
Mechanizmów Finansowych. Dyskutowano o wdrażaniu programów stypendialnych w poszczególnych 
państwach-beneficjentach, ewaluacji i  upowszechnianiu rezultatów programów. 
W ramach przeprowadzonych kontroli, zarówno przez operatora programu, jak i przez audytora 
zewnętrznego, nie stwierdzono nieprawidłowości w projektach zagrażających ich prawidłowej realizacji i 
osiągnięciu zaplanowanych rezultatów.  
W roku 2015 Operator zidentyfikował oszczędności w ramach środków programu. Zidentyfikowano 
kwoty niewydatkowane, w ramach zakończonych już projektów lub rozwiązanych umów. Operator 
Programu przesłał propozycję wykorzystania uwolnionych kwot do KPK i do końca 2015 roku propozycja 
ta była przedmiotem uzgodnień z BMF. Ewentualne zmiany w dokumentach programowych będą 
dokonane w roku 2016. 
 
 
i) PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza 
W 2015 roku większość działań w ramach Programu była skoncentrowana na realizacji projektów: 68 z 
konkursu głównego (CORE), 34 w ramach Funduszu Małych Grantów (FMG) i 7 z konkursu 
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). 18 projektów zostało już zakończonych: 3 z 
konkursu CORE, 15 z konkursu FMG. 
Realokacja z 2014 roku umożliwiła sfinansowanie 5 projektów z rezerwowej listy w ramach Funduszu 
Małych Grantów, podpisano stosowne umowy. 
 
Tabela nr 8. Stan realizacji wskaźników PL12 

 

Produkty Wskaźnik produktu 

Wartość wskaźnika 

2015 
Wartość 

docelowa 

Rezultat 1. 
Intensywniejsza 

współpraca w zakresie 
badań między 

Norwegią a Państwem- 
Beneficjentem 

Lepsza współpraca instytucji 
badawczych (polskie i 
norweskie) w ramach 

projektu 

Liczba instytucji 
współrealizujących projekty  

w ramach Programu 
152

10 
220 

                                                           
9
 Zgodnie z nazewnictwem podanym przez BMF w formularzu project level template. 

10
  Utworzono 232 zespołów badawczych.  Wiele instytucji, zarówno z Polski, jak i z Norwegii uczestniczy w więcej niż jednym projekcie, w 

takim przypadku liczone są jako jeden podmiot, stąd dysproporcja między wartością docelową o osiągniętą w ramach tego wskaźnika.  
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Rezultat 2. Lepsza 
zdolność do 

prowadzenia badań w 
Państwie-Beneficjencie 
i lepsze zastosowanie 

wyników badań 
poprzez współpracę w 
zakresie badań między 
Norwegią a Państwem- 

Beneficjentem 

Lepsze wykorzystanie 
wyników badań w zakresie 

współpracy między Norwegią 
i Polską 

Liczba zgłoszeń patentowych 6 15 

Lepsze wykorzystanie 
wyników badań w zakresie 

współpracy między 
Norwegią i Polską 

Liczba  recenzowanych 
publikacji w czasopismach 

międzynarodowych 
95 110 

Zwiększenie udziału oraz roli 
kobiet zatrudnionych w 
sferze  B+R w najmniej 

sfeminizowanych obszarach 
nauki 

Liczba przyznanych kobietom 
stopni i tytułów naukowych: 

doktora, doktora 
habilitowanego i/lub 

profesora 

25 30 

 
W ramach działań uzupełniających Operator Programu w 2015 r. wziął udział w warsztatach dla 
Operatorów Programów. Czerwcowe warsztaty poświęcone były komunikacji publicznej oraz informacji 
w programach i poszczególnych projektach, październikowe zaś raportowaniu i audytowaniu. Ponadto 
przedstawiciele Operatora Programu wzięli udział w CLIMIT Summit – konferencji międzynarodowej (24-
25 listopada) dotyczącej technologii CCS. 
Międzynarodowa konferencja poświęcona klimatowi i badaniom polarnym (więcej w części poświęconej 
stosunkom dwustronnym) posłużyła wymianie doświadczeń i poglądów dotyczących kwestii badań 
polarnych oraz klimatu i adaptacji do zmian klimatu. 
W sierpniu 2015 roku został podpisany Aneks do Umowy Programu sankcjonujący zmodyfikowane, tj.  
lepiej dostosowane do istoty Programu oraz horyzontalne dla całego obszaru wskaźniki.  
Aktualny status programu oraz wyzwania i szanse były przedmiotem dyskusji podczas spotkania 
Komitetu Programu, które odbyło się w dniach 22-26 czerwca 2015 w Tromsø. 
Na obecnym etapie wdrażania programu ryzyka można zidentyfikować w obszarze współpracy polskich i 
norweskich partnerów. Trudności wynikają z różnic w regulacjach prawnych i finansowych. Bieżący 
monitoring projektów, jak również rozpowszechnianie informacji dotyczących zasad i procedur 
związanych z realizacją projektów mają na celu identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów 
na możliwie najwcześniejszym etapie. Podczas 10 wizyt kontrolnych eksperci nie wykryli żadnych 
nieprawidłowości, skutkującymi wydaniem zaleceń lub zmianami w projekcie.  
Działania informacyjne i promocyjne podejmowane przy okazji konferencji, spotkań i warsztatów, a 
także poprzez artykuły prasowe, aktywność w mediach społecznościowych, stronę internetową 
operatora oraz partnera programu Norweskiej Rady Nauki (Research Council of Norway). 
Kwalifikowalność wydatków projektów została w 2013 roku wydłużona przez Darczyńców do kwietnia 
2017 roku, dlatego przyszły rok upłynie pod znakiem intensywnego wdrażania, monitoringu, kontroli 91 
projektów. Operator spodziewa się również 64 raportów końcowych dla  64 projektów. 
 
j) PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  
 
Program PL13 jest programem partnerskim realizowanym we współpracy z Norweskim 
Dyrektoriatem ds. Zdrowia. W 2015 roku zawarto umowy ws. realizacji projektów z 26 
beneficjentami (24 z listy podstawowej oraz 2 z listy rezerwowej) na łączną kwotę dofinansowan ia 
ponad 16,3 mln EUR. Dofinansowanie dodatkowej liczby projektów było możliwe w wyniku 
zatwierdzonej przez Darczyńców w 2015 r. realokacji środków z tzw. rezerwy na różnice kursowe na 
rzecz projektów wyłonionych w naborze wniosków. Przedsięwzięcia dotyczą  szeroko zakrojonych 
działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach 
(jednostkach terytorialnych o obszarach większych niż gminy).  
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Wykres nr 9. Podział projektów ze względu na obszary tematyczne w ramach PL13 

 
 
Dzięki decyzji Darczyńców podjętej w IV kwartale 2015 r. wydłużono okres kwalifikowalności 
wydatków 16 projektów, w tym projektu predefiniowanego do końca kwietnia 2017 r. Oznacza to 
zminimalizowanie ryzyka nieukończenia projektów  w terminie. 
W zakresie rzeczowej realizacji partnerskiego projektu predefiniowanego opracowano dwa 
programy szkoleniowe: dla personelu medycznego oraz dla osób odpowiedzialnych  
za zarządzanie systemem zdrowia publicznego na szczeblu samorządowym. Rozpoczęto realizację 
szkoleń.  
Dodatkowo, zorganizowano dwa nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie programu. Wnioski oceniane są w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem  
ds. Zdrowia. Ze względu na wyczerpanie alokacji, dofinansowanie otrzymał jeden projekt. Zakłada 
się, że pozostałe wnioski, które zostały wysoko ocenione zostaną ponownie złożone w kolejnym 
naborze. 
W 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Współpracy w celu partnerskiego monitorowania 
procesu wdrażania programu. W styczniu 2015 r. odbyła się wizyta studyjna delegacji norweskiej w 
Polsce, zorganizowana na wniosek Norweskiego Dyrektoriatu ds. Zdrowia. Głównym jej celem było 
bliższe poznanie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. W wizycie wzięli udział 
przedstawiciele partnera programu, norweskich samorządów, norweskich organizacji 
pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony zdrowia.  W czerwcu 2015 r. Ministerstwo 
Zdrowia i Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia byli gospodarzami międzynarodowego seminarium 
poświęconemu wymianie doświadczeń we wdrażaniu strategii ograniczania nierówności w zdrowiu 
przez państwa-beneficjentów funduszy norweskich i EOG. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 
gości z Norwegii, Polski, Litwy, Estonii, Portugalii, Czech i Słowenii. Z kolei na przełomie września i 
października 2015 r. w Norwegii odbyło się seminarium dla przedstawicieli władz samorządowych 
oraz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorze ochrony zdrowia, 
reprezentujących zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale, hospicja, uniwersytety medyczne oraz 
fundacje z Polski. Partner przedstawił norweskie rozwiązania w zakresie zdrowia publicznego, 
umożliwiono również  nawiązanie kontaktów z ekspertami oraz instytucjami norweskimi w celu 
wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, które pomogą w realizacji wspólnych projektów.  
W 2016 r. zakłada się zakończenie i rozliczenie 11 projektów pilotażowych, których termin realizacji 
nie uległ wydłużeniu. Kontynuowane będą pozostałe działania, współpraca z Norweskim 

12 projektów 

7 projektów 

3 projekty 

2 projekty 

2 projekty 

29 808 116 PLN 

20 532 836 PLN 

4 755 755 PLN 

7 043 235 PLN 

5 942 592 PLN 

Promocja zdrowia w zakresie chorób układu
krążenia

Profilaktyka nowotworów

Profilaktyka chorób układu oddechowego

Promocja zdrowia w zakresie redukcji zewnętrznych
przyczyn zgonów

Promocja zdrowia w zakresie chorób układu
trawiennego
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Dyrektoriatem ds. Zdrowia, monitorowanie realizacji projektów. Ponadto, w celu wzmocnienia 
stosunków dwustronnych planuje się przeprowadzić kolejne seminarium w Norwegii oraz 
zorganizować konferencję dla beneficjentów programów zdrowotnych PL07 i PL13. Zostaną również 
ogłoszone kolejne nabory i wdrożone projekty dofinansowywane ze środków Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie programu. 
 
k) PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 
Stan realizacji programu jest zaawansowany. Dofinansowanie otrzymały 22 projekty, w tym 3 
projekty predefiniowane i 19 z Funduszu Małych Grantów. 5 projektów (w tym dwa 
predefiniowane) na podstawie zgody Darczyńców z 2015 r. będzie mogło być realizowanych w 
wydłużonym do 30 kwietnia 2017 r. okresie kwalifikowalności. Wskaźniki wyników programu zostały 
w większości osiągnięte lub przekroczone.  
Wskaźniki projektu predefiniowanego „Stop przemocy – druga szansa” zostały osiągnięte i zostanie 
on rozliczony w 2016 r. W ramach projektu predefiniowanego „Rodzina polska – wolna od 
przemocy” kontynuowano współpracę z Radą Europy. Zgodnie z umową o współpracy przekazano 
wszystkie środki na rzecz Rady Europy w wysokości ponad 82 tys. EUR, raport końcowy zostanie 
opracowany w 2016 r. 
W wyniku realokacji środków pomiędzy programami dokonanej w 2014 r. wartość Funduszu Małych 
Grantów wzrosła o 125 000 EUR. Pozwoliło to na dofinansowanie 3 projektów  
z list rezerwowych, dwóch z Rezultatu 1 i jednego z Rezultatu 2. Tym samym w ramach Funduszu 
Małych Grantów wsparcie otrzymało w sumie 19 projektów. Wdrażanie 13 projektów zostało 
zakończone w 2015 r. Poniższe wykresy zawierają informacje o dofinansowanych projektach z 
Funduszu Małych Grantów. 
 
Wykres nr 10. Podział przyznanych grantów ze względu na status beneficjenta i rezultat  PL14 

 
 
W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w programie zorganizowano z Radą Europy dwie 
wizyty studyjne. Przedstawiciele polskich instytucji zapoznali się z przyjętymi rozwiąz aniami i 
funkcjonowaniem systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Austrii i w Hiszpanii. 
Natomiast, ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach 
kontynuacji działań podjętych w 2014 roku zorganizowano wizytę studyjną w Is landii. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele Operatora Programu oraz beneficjentów projektów predefiniowanych.  
W wyniku realizacji działań uzupełniających przedstawiciele strony polskiej wzięli udział w dwóch 
tematycznie ściśle związanych z programem konferencjach zorganizowanych w 2015 r. W maju 2015 
r. w Pradze w konferencji pn. „Europe free from gender-based violence: from commitment to action” 
oraz w listopadzie 2015 r. w Tallinie w seminarium, które organizowane było przez Ministerstwo 
Spraw Społecznych w Estonii, wzięli udział przedstawiciele Operatorów Programów i Beneficjentów 
projektów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawiciele Ambasady Norwegii, Biura 
Mechanizmów Finansowych i instytucji norweskich zaangażowanych w realizację pro gramów. 
Spotkanie poświęcone było dobrym praktykom wypracowanym w ramach projektów 
współfinansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG. Rada Europy przeprowadziła badania 
oraz opracowała wstępną wersję raportu nt. przemocy ze względu na płeć w Polsce. Raport 

14 

5 

Projekty dofinansowane: rezultaty 

Zmniejszenie zjawiska
przemocy w rodzinie

Zmniejszenie zjawiska
przemocy ze względu na
płeć

10 

9 

Status beneficjenta 

NGO

JST
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przekazano do weryfikacji polskim ekspertom. Zakłada się, że ostateczna wersja raportu zostanie 
zatwierdzona w 2016 roku. 
W 2016 r. zakłada się rozliczenie większości projektów, w tym projektu predefiniowanego nr 3. 
Operator Programu planuje zorganizowanie wizyty studyjnej do Norwegii w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. Realizowane będą działania informacyjno -
promocyjne, w tym międzynarodowa konferencja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Ponadto, kontynuowane będą działania uzupełniające. W ramach projektu predefiniowanego 
przeprowadzona zostanie kampania społeczna na temat skutków stosowania przemocy ze względu 
na płeć.  
 
l) PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w 
tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 
Rok 2015 był kluczowy dla dynamiki wdrażania programu PL15. Rozstrzygnięto drugi nabór, podpisano 
umowy z beneficjentami oraz aneksy przedłużające okres realizacji części projektów. Przeprowadzono 
kontrolę większości przedsięwzięć oraz zorganizowano wiele wydarzeń o charakterze informacyjno - 
promocyjnym.  
W lutym 2015 r., podczas posiedzenia Komitetu ds. Wyboru Projektów zdecydowano o przyznaniu 
dotacji 5 projektom złożonych w drugim naborze, a 11 umieszczono na liście rezerwowej. Po analizie 
dostępnego budżetu grant otrzymały jeszcze 3 projekty z listy rezerwowej, które uzyskały najwięcej 
punktów. W przypadku uzyskania przez kilka projektów tej samej punktacji, premiowano inicjatywy 
angażujące instytucje norweskie w charakterze partnera projektu.  
Jeden z wnioskodawców z pierwszego naboru zrezygnował z realizacji projektu po podpisaniu umowy, 
ale przed podjęciem środków, w związku z czym umowa została rozwiązana, a alokacja zasiliła budżet 
drugiego naboru.  
Ostateczna liczba wdrażanych inicjatyw to 23 projekty wyłonione w ramach naborów otwartych, 2 
projekty predefiniowane oraz jeden projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 
programu. 3 spośród wszystkich projektów mają charakter partnerski. Do końca 2015 roku rozpoczęły 
się działania we wszystkich dofinansowanych przedsięwzięciach, również tych, wybranych z listy 
uzupełniającej po drugim naborze. 
Latem Operator Programu prowadził konsultacje z beneficjentami odnośnie potrzeby ewentualnego 
wydłużenia okresu realizacji poszczególnych projektów. W następstwie decyzji Darczyńców rozpoczęto 
podpisywanie aneksów przedłużających 8 projektów.  
Przesunięcie końcowej daty kwalifikowalności wydatków pozwoli na lepsze wykorzystanie alokacji i 
pojawiających się oszczędności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka opóźnień powstających w 
wyniku procedur przetargowych.  
 
 
Tabela nr 9. Stan realizacji wskaźników PL15 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 

do końca 
2015 roku 

docelowa 

Liczba służb egzekwowania prawa zaangażowanych w projekty w 
tematyce Programu 

8 3 

Liczba wyspecjalizowanych  struktur na poziomie krajowych i 
regionalnym  na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi 

16 2 

Liczba konferencji / warsztatów / szkoleń w odniesieniu do 
prawodawstwa obowiązującego w strefie Schengen  oraz 

wykorzystania właściwego sprzętu 
105 7 

Liczba przedstawicieli organów egzekwowania prawa przeszkolonych 
w odniesieniu do prawodawstwa obowiązującego w strefie Schengen  

oraz wykorzystania właściwego sprzętu 

 
11 584 

230 

Liczba przedstawicieli organów egzekwowania prawa uczestniczących 3 400 120 
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w szkoleniach językowych 

Liczba zawartych umów partnerskich z instytucjami publicznymi z 
Państwa-Darczyńcy  (wskaźnik bilateralny) 

3 3 

 
Przeprowadzono znaczną część zaplanowanych szkoleń, seminariów, warsztatów oraz praktycznych 
symulacji, wzmacniając tym samym potencjał polskich służb i przyczyniając się do osiągnięcia celów 
programu. 
W celu zacieśniania współpracy w zakresie m.in. zwalczania przestępczości zorganizowanej i zjawiska 
handlu ludźmi w październiku 2015 r. do Oslo oddelegowany został jeden z funkcjonariuszy Komendy 
Głównej Policji.  
 
Wykres nr 11. Podział projektów według rezultatów PL15 11 

 
 
Część projektów z pierwszego naboru została poddana kontroli in situ. Monitoringi potwierdziły 
prawidłową realizację przedsięwzięć. Potwierdzają to wskaźniki, które osiągnięto do końca 2015 roku. 

 
 

m) PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 
Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 
 
W ramach programu realizowanych jest 6 projektów predefiniowanych, w tym 3 w partnerstwie  
z Norweską Krajową Administracją Sądów. W roku 2015 wszystkie projekty były realizowane, jednak w 
wyniku wcześniejszych opóźnień, ze względu na wysokie ryzyko niewykonania zadań w terminie 
pojawiła się konieczność znacznego zmodyfikowania części wdrażanych projektów. Skutkowało to m.in. 
wprowadzeniem zmian dotyczących zakresu merytorycznego i harmonogramów realizowanych 
projektów.  
W 2015 r. projekty znajdowały się na zróżnicowanym poziomie zaawansowania, niektóre komponenty 
poszczególnych projektów zostały już zakończone. Najbardziej zaawansowany jest projekt nr 4 
„Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu 
karnym” - większość wskaźników została osiągnięta, część przekroczyła zakładaną wartość docelową. 
Rok 2015 był kluczowy dla projektów „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów 
informatycznych” i „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania 
aktami sądowymi”, które wymagały skutecznych zmian i usprawnień. W związku z delegacją realizacji 
zadań związanych z projektami do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, udało się osiągnąć znaczący postęp 

                                                           
11

 9 spośród 23 projektów przyczynia się do osiągnięcia więcej niż jednego rezultatu 

Rezultat 1 - Rozwój i doskonalenie struktur,
systemów i wyposażenia technicznego w celu
poprawy wdrażania i dorobku Schengen

Rezultat 2 - Zwiększone zdolności służb w
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu
ludźmi i migracji grup przestępczych

Rezultat 3 - Wzmocniona współpraca  między
władzami  a właściwymi podmiotami
zainteresowanymi, w tym organizacjami
pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom
handlu ludźmi
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w realizacji ww. projektów. Poniżej ilustracja realizacji wskaźników najistotniejszych ze względu na cel 
programu. 
 
Tabela nr 10. Stan realizacji wskaźników PL16 

Wskaźnik 

Wartość  

bazowa na koniec 2015 docelowa 

Stworzona infrastruktura usługi wspólnej i usługi poczty centralnej 0 0 1 

Liczba sądów eksploatujących  system zarządzania aktami. 0 0 21 

Liczba Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 
udzielających wsparcia psychologicznego i prawnego osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem 

0 16 16 

Liczba warsztatów (dla uczniów gimnazjów I szkół 
ponadgimnazjalnych) 

0 300 506 

Liczba osób deklarujących wzrost świadomości nt. mediacji/nt 
potrzeby mediacji 

0 0 600 

Liczba spraw skierowanych do mediacji 10 398 16 569 12 000 

Liczba osób które zwiększyły swoją wiedzę dzięki udziałowi w 
projekcie 

0 2 020 6 000 

 
Na tym etapie nie zidentyfikowano poważnego ryzyka dla realizacja całego programu. Największe ryzyko 
w projektach wynika z opóźnień we wdrażaniu na wcześniejszych etapach ich realizacji. Do 
najistotniejszych wyzwań, na które na bieżąco reagować musiały podmioty zaangażowane w realizację 
projektów, należało ryzyko dotyczące niestabilnych struktur projektowych, długotrwałe procedury 
dotyczące zamówień publicznych, a także trudności w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.  
Podejmowane w tym czasie działania bilateralne koncentrowały się przede wszystkim na wymianie 
informacji, dobrych praktyk i doświadczeń na forum Komitetu Współpracy oraz na organizacji dwóch 
wizyt studyjnych.  W ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” 
partner norweski zapewnił udział ekspertów norweskich w konsultacjach dotyczących metodologii i 
przeprowadzenia badania-diagnozy stanu mediacji w Polsce. 
W październiku 2015r. odbyła się konferencja pt. Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni 
sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi, w której udział wzięło ponad 20 ekspertów z 
Polski  oraz goście z Norwegii i Litwy. Wykłady i warsztaty seminarium w Lublinie dotyczącego wdrażania 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poprowadzili specjaliści w dziedzinie praw człowieka 
– trenerzy krajowych szkół sądownictwa, profesorowie prawa oraz sędziowie sądów najwyższych i 
konstytucyjnych z Norwegii, Republiki Czeskiej, Litwy, Rumunii i Polski.  
 
n) PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 
Z końcem 2015 roku zakończyła się realizacja 5 projektów predefiniowanych wdrażanych w ramach 
programu, tj. projektów o numerach: 1, 2, 3, 4, 6. Realizacja dwóch pozostałych projektów, tj. projektu 
nr 5 pn. Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu 
zarządzania jednostkami penitencjarnymi oraz projektu nr 7 pn. Upowszechnienie stosowania kar 
nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego, za zgodą Darczyńców, została 
wydłużona poza kwiecień 2016 r.  
Tym samym w roku 2015 wydłużona została realizacja całego programu do końca 2017 r. Dodatkowo, 
Darczyńcy zaakceptowali propozycję Operatora Programu dotyczącą wykorzystania oszczędności 
zidentyfikowanych w ramach kategorii budżetowej Rezerwa na różnice kursowe oraz w ramach kosztów 
zarządzania na działania realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 
programu.  
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Rok 2015 był istotny z punktu widzenia osiągania dwóch głównych rezultatów programu, jakimi są: 
Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej (SW) i Częstsze stosowanie rozwiązań 
alternatywnych wobec kary pozbawiania wolności. W ramach pierwszego z nich zrealizowano: 285 
szkoleń zawodowych, w ramach których osadzeni uzyskali 2 997 certyfikatów oraz 725 szkoleń 
kompetencyjnych miękkich, w ramach których osadzeni uzyskali 7 727 certyfikatów, a także 14 
treningów z zakresu dogoterapii, po ukończeniu których osadzeni uzyskali 110 certyfikaty (projekt nr 1), 
1 605 szkoleń i innych form wsparcia, w ramach których funkcjonariusze i pracownicy SW uzyskali 8 917 
certyfikatów (projekty 2-6). Do realizacji drugiego rezultatu przyczynia się natomiast przede wszystkim 
projekt nr 7, w ramach którego zrealizowano 52 szkolenia dla 4 958 osób zaangażowanych w 
orzecznictwo oraz realizację kar nieizolacyjnych. 
 
Tabela nr 11. Stan realizacji wskaźników PL17 

Wskaźnik 
Wartość do 

końca 2015 r. 
Wartość 

docelowa 

Liczba certyfikatów/dyplomów dla osadzonych (projekt nr 1) 15 490 5 500 
Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie kursów 
/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry (projekt nr 2) 

4 963 3 400 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 
kursów/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry 
(projekt nr 3) 

2 184 1 680 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 
kursów/programów szkoleniowych dla kadry (projekt nr 4) 

7 730 3 940 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 
kursów/programów szkoleniowych dla kadry (projekt nr 5) 

418 11 250 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 
kursów/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry 
(projekt nr 6) 

8 618 6 300 

Liczba certyfikatów potwierdzających ukończenie szkoleń dla sędziów, 
prokuratorów, kuratorów sądowych, władz samorządowych oraz innych 
pracowników (projekt nr 7) 

4 958 5 000 

 
Działania merytoryczne wspierała współpraca partnerska podejmowana w ramach Funduszu 
Współpracy Dwustronnej, zarówno na poziomie partnerów programu, jak i projektów realizowanych 
przez beneficjentów programu. Wśród działań parterów na uwagę zasługują: organizacja w Norwegii 
seminarium dotyczącego etyki i profesjonalizmu w więziennictwie, które poświęcone było wymianie 
doświadczeń związanych z realizacją zadań służbowych kadry Służby Więziennej, jak również w obszarze 
związanym ze szkoleniem kadry, udział przedstawicieli operatora w międzynarodowej konferencji dot. 
zapobiegania radykalizacji zachowań osadzonych w więzieniach, zorganizowanej w Norwegii przez 
partnera, organizacja bilateralnego spotkania eksperckiego przedstawicieli polskiego i norweskiego 
więziennictwa. W roku 2015 zakończono również realizację dwóch projektów beneficjentów 
dofinansowanych ze środków FWD, w ramach których odbyła się wizyta studyjna strony norweskiej w 
Polsce oraz międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce kształcenia kadry służb penitencjarnych.  
Realizacja programu przebiega prawidłowo. Efekty realizacji projektów zakończonych znacznie 
przekraczają założenia przyjęte na etapie opracowywania propozycji programu. Na chwilę obecną nie 
przewiduje się również trudności w pomyślnym ukończeniu wdrażania dwóch pozostałych projektów. 
Wyzwaniem dla operatora będzie wykorzystanie znacznej (ponad 700 tys. EUR) kwoty oszczędności 
zidentyfikowanych po zakończeniu realizacji 5 projektów predefiniowanych. Będzie to przedmiotem 
dyskusji pomiędzy partnerami programu podczas najbliższych posiedzeń Komitetu Współpracy.  
 

* * * 
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W ramach alokacji przyznanej Polsce realizowane są trzy programy zarządzane przez stronę Darczyńców. 
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. 
 
Program PL05 - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wdrażany jest przez Biuro Mechanizmów 
Finansowych za pośrednictwem Fundacji im. Stefana Batorego. W styczniu rozstrzygnięto ostatnią 
edycję konkursu na projekty tematyczne, w wyniku którego dotacje o łącznej wartości 36 596 163 zł 
przyznano 176 projektom. Wsparcie przyznawane było w ramach 5 ścieżek tematycznych dotyczących 
angażowania obywateli w życie publiczne, sprawowania kontroli obywateli nad funkcjonowaniem 
instytucji publicznych, walki z dyskryminacją, przeciwdziałania wykluczeniu oraz dotyczących problemów 
dzieci i młodzieży. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwsza ocena wniosków służyła wyłonieniu 
inicjatyw, które zaproszono do drugiego etapu konkursu. 
 
Oszczędności  wygenerowane w budżecie Programu pozwoliły ponadto na ogłoszenie w 2015 r. 
dodatkowego konkursu na krótkoterminowe projekty ukierunkowane na przygotowanie do przyjęcia i 
integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów Bliskiego Wschodu), tzw. „uchodźcze”. W jego 
wyniku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zarekomendowaniu przyznania 17 dotacji na łączną 
kwotę 3 673 011 zł (ok. 854 000 EUR). Koniec okresu realizacji projektów wyznacza data 30 kwietnia 
2016 r.  
 
Tabela nr 12. Liczba wniosków w podziale na nabory PL05 

 
Nabór na projekty: 

Liczba wniosków 

złożonych: 
zakwalifikowanych do II 

etapu: 
dofinansowanych: 

tematyczne (I) 1931 351 157 

tematyczne (II) 2076 422 197 

tematyczne (III) 2380 362 176 

systemowe 287 39 9 

„uchodźcze” 63 50 brak danych 

 
W dniu 12 października 2015 r. Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała coroczne spotkanie 
podsumowujące dotychczasowe efekty wdrażania Programu (z udziałem przedstawicieli Ambasady 
Norwegii i Krajowego Punktu Kontaktowego).  
 
 
W ramach programu  PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii) 
zakończono proces oceny wniosków aplikacyjnych. Łącznie podpisano 28 umów na kwotę 17 010 000 
EUR z 17 783 000 EUR dostępnej alokacji. Ze względu na wycofanie się dwóch beneficjentów oraz 
redukcję budżetu jednego z projektów, do końca okresu sprawozdawczego nie zakontraktowano w pełni 
dostępnej alokacji. Operator Programu prowadzi działania w celu zawarcia umowy z wnioskodawcą 
kolejnego projektu z listy rezerwowej. Zgodnie z umową, termin kwalifikowalności wydatków dla 
projektów upływa 30 kwietnia 2017 roku, więc ryzyko niewykorzystania grantu można uznać za 
niewielkie. 
Operator przeprowadził wizyty monitorujące, w tym wizyty na miejscu wdrażania projektów. Ponadto, 
dwukrotnie odbyły się warsztaty dla beneficjentów programu, a także spotkanie inaugurujące program. 
W okresie sprawozdawczym miała miejsce wizyta w Rumunii w celu wymiany wiedzy  
i doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażaniu programu w Polsce i kraju 
gospodarza. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektami finansowanymi z programu na miejscu ich 
realizacji.  
Strona polska kontynuowała współpracę z Innovation Norway poprzez udział Krajowego Punktu 
Kontaktowego oraz wskazanych przez niego obserwatorów z innych instytucji na forum Komitetu 
Współpracy, a także poprzez spotkania techniczne, które zwoływane są w miarę potrzeb. 
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W 2016 roku Operator planuje uruchomienie nowych działań w ramach programu, w tym m.in. wsparcie 
współpracy bilateralnej podmiotów z Norwegii i Polski w ramach unijnej inicjatywy Horyzont 2020, 
nawiązywanie współpracy pomiędzy klastrami oraz uruchomienie grantu na podróże (Travel grant) w 
celu poszukiwania partnerów norweskich . 
 
W okresie sprawozdawczym zakończył się proces składania raportów końcowych z realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków programu pn. Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 
(obszar programowy nr 22) zarządzanego przez Innovation Norway. W ramach Programu zrealizowano 
łącznie 11 projektów. Cała alokacja dla Polski dostępna na projekty, tj. 3 065 320 EUR, została 
zakontraktowana w ramach dwóch naborów wniosków (naboru głównego i uzupełniającego), 
przeprowadzonych w 2011 oraz 2012 r. 
 
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, poruszano problem udziału kobiet w 
życiu zawodowym, również na stanowiskach kierowniczych czy godzenia pracy zawodowej z życiem 
prywatnym. Ponadto, 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. Wykorzystywano do tego celu różne kanały informacji, w tym: 
radio (audycje), Internet oraz publikacje dystrybuowane wśród zainteresowanych podmiotów. Należy 
również wspomnieć, że zakończony program przyczynił się do wzmocnienia stosunków bilateralnych 
pomiędzy polskimi podmiotami oraz stroną norweską. W wyniku nawiązanej współpracy 4 projekty 
zostały zrealizowane w partnerstwie. Ze strony norweskiej we współpracę zaangażowały się takie 
podmioty jak Konfederacja Przedsiębiorców Norweskich, Norweska Konfederacja Związków 
Zawodowych, UNIO oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Strona polska poznała 
rozwiązania, które stosowane są w Norwegii, w zakresie tematyki dialogu społecznego oraz w jaki 
sposób zapewniane są w Norwegii warunki godnej pracy. 
 
 

4 ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 
4.1 System zarządzania i 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.  
W październiku 2015 roku został przekazany do BMF ostatni Opis Systemu Zarządzania i Kontroli 
sporządzony przez Operatora Programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z 
przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 
migracjom grup przestępczych. 
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. 
Ponadto w roku 2015 Operatorzy Programów dokonali aktualizacji Opisów w zakresie czterech 
programów: 

 PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego, 

 PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,  



 

49 

 

 PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, 

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

Wprowadzane przez Operatorów Programów zmiany do Opisów wynikały przede wszystkim ze zmian  
w strukturze organizacyjnej instytucji oraz zaleceń z audytu przeprowadzonego w 2014 r. przez 
Instytucję Audytu. 

 

Audyt systemu i audyt operacji przeprowadzony w 2015 r. przez Instytucję Audytu 
Zgodnie z art. 4.6 ust. 1 Regulacji w  2015 roku Instytucja Audytu (IA) przeprowadziła audyt zgodności 
systemu zarządzania i kontroli Operatora Programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z 
przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 
migracjom grup przestępczych.  
 
Ponadto, w 2015 roku Instytucja Audytu przeprowadziła na podstawie stosownej próby audyt operacji w 
celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków w ramach projektów realizowanych w programach:  

 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

 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 – Norweska Współpraca Badawcza, 

 PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.  

 PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych. 
W ramach audytu operacji, została wybrana próba wynosząca 30 projektów.  
 
W wyniku audytu operacji sformułowano ustalenia dla 8 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 
działał w 2015 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. Braku właściwego upublicznienia informacji o planowanym zamówieniu publicznym - dotyczy 
projektów: FSS/2013/HEI/W/0121 realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, - 
NOR/196940/22/2013 realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy, POL-NOR/202952/5/2013 
realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

2. Naruszeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu (określenie nadmiernych warunków 
udziału w postępowaniu lub wybranie wykonawcy nie spełniającego warunków) - dotyczy 
projektów: 1/PD/2013/PL08/NMF realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich, 
3/2014/PL08/MF EOG realizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku, projektu nr 2 
realizowanego przez Biuro Kadr i Szkolenia w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. 

3. Naruszeń w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (braku dopuszczenia rozwiązań 
równoważnych) - dotyczy projektu NOR/196940/22/2013 realizowanego przez Instytut 
Medycyny Pracy. 

4. Rozbieżności pomiędzy dokumentami przetargowymi - dotyczy projektu 421/2013 
realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  
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Ponadto, wystąpiły przypadki wydatków niekwalifikowalnych związanych z naruszeniem wytycznych 
zawartych w Regulacjach w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-
2014. - dotyczy projektów: NOR/196940/22/2013 realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy, POL-
NOR/198352/2013 realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 
Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze zamówień publicznych oraz kwalifikowalności wydatków 
będą raportowane przez poszczególnych Operatorów Programów w 2016 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 2015 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 zarządzania i kontroli zlecony przez Darczyńców 
Na przełomie marca i kwietnia 2015 roku na zlecenie Biura Mechanizmów Finansowych został 
przeprowadzony przez zewnętrzną firmę audytorską audyt systemu zarządzania i kontroli w Państwie – 
Beneficjencie w zakresie Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014. Audytem został objęty Krajowy 
Punkt Kontaktowy, Instytucja Certyfikująca, Instytucja Audytu oraz Operatorzy Programów  
PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych.  Dodatkowo 
w ramach każdego z dwóch ww. Programów poddanych audytowi, kontrolujący zaplanowali wizyty 
na miejscu realizacji trzech projektów. 

Celem audytu była weryfikacja przez audytorów czy ustanowiony system zarządzania i kontroli 
zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie programów jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami m.in. Regulacjami ws. wdrażania Mechanizmów Finansowych EOG i NMF na lata 2009 – 
2014, Umowami ws. Programów, Porozumieniami ws. Realizacji Programów, a w szczególności 
czynności audytowe miały za zadanie zbadanie czy zaprojektowany system działa prawidłowo.  

Dotychczas strona polska nie otrzymała pisemnego podsumowania poczynionych ustaleń  
z przeprowadzonego na zlecenie Biura Mechanizmów Finansów audytu systemu zarządzania i kontroli. 

 
 

4.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz Memorandum of Understanding 
 
Nieprawidłowości  
Zgodnie z rozdziałem 11 Regulacji, państwo beneficjent zobowiązane jest do raportowania o wykrytych 
nieprawidłowościach w realizacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014.  

W trakcie roku sprawozdawczego 2015 zaraportowano o 34 nowych nieprawidłowościach wykrytych w 
projektach finansowanych w ramach następujących programów: 

 PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego (5 
raportów),  

 PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych (1 raport),  

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (10 raportów),  
 PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego (12 raportów),  
 PL10 Program stypendialny EOG (5 raportów), 
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 PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną 
zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych (1 
raport). 

Zgodnie z art. 11.5 ww. Regulacji wykryte nieprawidłowości zostały zaraportowane stronie Darczyńców 
w trybie raportowania regularnego. Nieprawidłowości te dotyczyły naruszenia zapisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Wytycznych MIiR w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF 
2009-2014 dla których nie ma zastosowania ustawa PZP.  

Ponadto, w roku 2015 Operatorzy Programów przedstawili 11 sprawozdań informujących o postępach w 
sprawie wcześniej zgłoszonych nieprawidłowości w ramach programów PL08, PL09, PL10.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do BMF w roku 
2014 i 2015 łączna kwota nałożonych korekt finansowych wyniosła ponad 116 tys. EUR.  

Należy zauważyć, że wszyscy Beneficjenci projektów, w których stwierdzono nieprawidłowości dokonali 
bądź zobowiązali się do rozliczenia nałożonych korekt finansowych, a kwoty te wykazywane są przez 
właściwych Operatorów Programów w Finansowych Raportach Okresowych jako kwoty wydatków 
niekwalifikowalnych.  

Ponadto, w trakcie roku sprawozdawczego nie wykryto przypadków nieprawidłowości, które powinny 
być zaraportowane w trybie natychmiastowym. 
 

4.3 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja 
 

W 2015 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 2015 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu 
Monitorującego na poziomie krajowym. 

Operatorzy Programów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy planują przeprowadzenie ewaluacji w 2016 i 
2017 r. Szczegółowy harmonogram poszczególnych ewaluacji będzie ustalany w 2016 r.  

 
Sprawozdawczość 
Do końca 2015 r. Operatorzy złożyli łącznie 133 Finansowe Raporty Okresowe, z czego 43 w 2015 r. 
Ponadto Operatorzy złożyli łącznie 32 raporty roczne, w tym w roku 2015 przekazanych zostało 14 
raportów rocznych za rok 2014. 
 
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. 
 
Przygotowując plan kontroli na 2015 rok, jakie miały być przeprowadzone u Operatorów Programów, 
Krajowy Punkt Kontaktowy wziął pod uwagę zasadę określoną 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 oraz 
uwzględniając wyniki analizy ryzyka, Krajowy Punkt Kontaktowy postanowił objąć w 2015 roku kontrolą 
siedem programów z całej puli programów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-
2014, z wyłączeniem programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
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samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego”, dla którego właściwą instytucją kontrolującą jest Departament Certyfikacji i Desygnacji 
w Ministerstwie Rozwoju. 
W 2015 r. przez KPK skontrolowane zostały następujące programy: 

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

 PL10 Program stypendialny EOG, 

 PL12 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, 

 PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 

 PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości    
         Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości (kontrola przełożona z 2014 r.), 

 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: 

 pełnego wykorzystania dostępnego budżetu i zagospodarowania oszczędności (np. w 
Programach PL12 i PL17),  

 monitorowania pojawiającego się ryzyka i odpowiednio wczesnego sygnalizowania problemów 
związanych z realizacją programów (np. w Programach PL10 i PL16),  

 intensyfikacji współpracy z partnerem, zarówno na poziomie programu, jak i projektów  
(np. w Programie PL16), 

 racjonalnego wnioskowania o kolejne środki (np. w Programie PL17), 

 przekazywania środków beneficjentom – ich przyspieszenia lub przestrzegania terminowości 
(np. w Programie PL04 i PL12), 

 intensyfikacji działań informacyjno-promocyjnych (np. w Programach PL16 i PL17), 

 dotrzymywania terminów przekazywania dokumentów sprawozdawczych, zarówno przez 
poszczególne projekty do Operatorów Programów, jak też przez Operatorów Programów do KPK 
(np. w Programach PL04 i PL16), 

 konieczności bieżącej aktualizacji Opisów Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Podręczników 
Procedur (np. w Programie PL04). 

 
Ponadto, Krajowy Punkt Kontaktowy w 2015 roku po raz pierwszy objął planową kontrolą wybrane 
projekty, realizowane w ramach poszczególnych programów. Przy wyborze projektów do kontroli na rok 
2015 KPK zastosował następujące założenia: 

 wybrano projekt/y realizowane w ramach danego Programu, który nie został wyznaczony w 
toku analizy ryzyka do kontroli w danym roku kalendarzowym, 

 co do zasady nie ujęto projektów, które zostały uwzględnione w planie kontroli Operatorów 
Programów (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 programów, 
uwzględniając dodatkowe kryteria np. wartość przyznanego dofinansowania na projekt i 
wybrano od 1 do 2 projektów z każdego z wybranych Programów. 

W rezultacie powyższych działań, w 2015 r. Krajowy Punkt Kontaktowy objął kontrolą jedenaście 
projektów realizowanych w ramach poniższych Programów: 

 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów (2 projekty), 

 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych (1 projekt), 

 PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych (2 projekty), 

 PL09 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego (2 projekty), 

 PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć (2 projekty), 
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 PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i 
zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych (2 
projekty).  

W wyniku przeprowadzonych przez KPK kontroli projektów nie stwierdzono rażących uchybień. 
Rekomendacje dotyczyły w szczególności podejmowania przez beneficjentów projektów działań w 
zakresie: 

 bieżącego monitorowania postępu finansowego w celu pełnego i terminowego wykorzystania 
przyznanej kwoty grantu (w tym zagospodarowania oszczędności), 

 eliminowania opóźnień w rzeczowej i finansowej realizacji projektów, 

 terminowego przedkładania dokumentacji sprawozdawczej do Operatorów Programów, 

 aktualizacji Planów Wdrażania Projektu, 

 kontynuowania ścisłej współpracy z partnerem/partnerami projektu, 

 prawidłowego wywiązywania się z zadań w ramach działań informacyjno-promocyjnych w 
projektach, 

 osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników. 
 
Dodatkowo,  w 2015 r. kontrolą zostali objęci czterej beneficjenci Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie: Ministerstwo Rozwoju), Departament 
Programów Pomocowych (jako Operator Programu PL06), 

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki Europejskiej, 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego. 
W wyniku przeprowadzonych przez KPK w 2015 r. kontroli beneficjentów Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie krajowym sformułowane również nie stwierdzono rażących uchybień. 
Natomiast rekomendacje dotyczyły: 

 zachowywania szczególnej staranności we wprowadzaniu kwot wydatków kwalifikowalnych do 
Finansowych Raportów Okresowych, 

 pełnego przestrzegania Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania 
zamówień publicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych,   

 przygotowania odrębnej ścieżki audytu dla procesów realizowanych w ramach FWD, 
 zamieszczania na materiałach finansowanych ze środków Mechanizmów Finansowych informacji  

o tym źródle wsparcia.  
 
Komitet Monitorujący 
W ramach działań monitoringowych na poziomie krajowym odbyły się w 2015 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 10 marca 2015 r., w trakcie którego 
przedstawiono aktualne informacje nt. wdrażania Mechanizmów Finansowych. Dodatkowo,  
na niniejszym posiedzeniu zgodnie z zadaniami KM, podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu 
Raportów Strategicznych za 2014 r. 
Po raz drugi Komitet zebrał się 8 października 2015 r., a spotkanie było poświęcone zapoznaniu 
członków z aktualnym stanem realizacji Mechanizmów Finansowych. Ponadto, posiedzenie Komitetu 
było okazją do zaprezentowania przez przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia informacji na temat 
wdrażanego Programu Operacyjnego: PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 oraz zaprezentowania przez beneficjenta jednego z projektów realizowanych w ramach w/w 
obszaru tj. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im Karola 
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Marcinkowskiego w Poznaniu „Wielkopolska Onkologia – poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i 
terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem 
optymalizacji postępowania i profilaktyki”.  
 
 

4.4 Informacja i promocja 
 

Strategia Komunikacji zatwierdzona przez Darczyńców w październiku 2012 r. zakłada, że działania 
informacyjno-promocyjne miały być skoncentrowane głównie na wzmacnianiu przekazu dotyczącego 
wdrażania funduszy norweskich i EOG w Polsce. Między innymi zakładano: 

· informowanie opinii publicznej o postępach we wdrażaniu, 
· promowanie pierwszych widocznych rezultatów projektów,  
· promowanie najlepszych praktyk, 
· wzmacnianie kontaktów z mediami 
· event śródokresowy.  

W 2015 roku KPK zrealizował szereg działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu. Ich celem 
było umacnianie marki funduszy norweskich i EOG wśród społeczeństwa polskiego. Proces ten jest 
długotrwały i pracochłonny ze względu na dużą konkurencję ze strony Funduszy Europejskich.  
Mając na uwadze specyfikę warunków, w których prowadzone są działania informacyjne dotyczące 
funduszy norweskich i EOG, KPK zdecydował się na realizację inicjatyw, które miały szanse na 
przyciągnięcie jak największej uwagi odbiorców. Dlatego celem KPK była próba informowania o 
funduszach w niekonwencjonalny sposób, rezygnując z bezpośredniej promocji a starając się raczej 
lokować tematykę w pozornie niezwiązanych tematach. Horyzontalne działania promocyjne 
prowadzone były także poza Warszawą, co skutkowało zwiększeniem zainteresowania, które przełożyło 
się na dotarcie do grupy docelowej. 
Na początku roku KPK sfinalizowało ogólnopolski konkurs fotograficzny „Photo Grants Challenge”. 
Przeznaczony był on dla młodych amatorów fotografii, których zadaniem było wykonanie i poddanie pod 
ocenę profesjonalnego jury zdjęć o tematyce nawiązującej do funduszy. Ideą było zapoznanie i 
zainteresowanie młodych ludzi obszarami wsparcia funduszy, tak aby poprzez fotografie zwrócili swoją 
uwagę oraz innych osób na problemy i sposoby ich rozwiązywania poprzez projekty realizowane w 
ramach funduszy norweskich i EOG. Dzięki tej inicjatywie powstały prace o różnej tematyce, które 
zostały upublicznione w sieci i stały się bodźcem do dyskusji na tematy funduszowe. Konkurs cieszył się 
dużą popularnością, także na portalu Facebook, na którym promowane były fundusze. Na fanpage’u 
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. Okazją do rozmowy o funduszach norweskich i 
EOG był także uroczysty finał konkursu, który odbył się 19 lutego w Warszawie.  
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. Odwiedzający wydarzenia mieli szansę zapoznania się z 
wybranymi obszarami wsparcia oraz realizowanymi projektami w sposób przystępny i atrakcyjny. W 
ramach wydarzenia powstały plenerowe miasteczka promocyjne składające się z trzech dużych 
namiotów sferycznych, w których skupione były różnorodne formy prezentacji Funduszy norweskich 
i EOG. Zlokalizowane były w 4 nadmorskich miejscowościach turystycznych – w Międzyzdrojach, 
Darłowie, Kołobrzegu i Gdyni. Wybrano popularne miejscowości, które są licznie odwiedzane w 
sezonie przez turystów z całego kraju, toteż dotarcie do grupy docelowej (ogół Polaków) było na 
dużo większym poziomie. 
 
Głównymi strefami zlokalizowanymi w namiotach były:  
 

 Strefa „Zdrowie” poświęcona ochronie zdrowia i promocji aktywnego trybu życia;  
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 Strefa „Nauka”, poświęcona badaniom naukowym, w której najmłodsi będą mieli możliwość 
samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów; 

 Strefa „Smak”, poświęcona współpracy bilateralnej ukazanej przez pryzmat polsko -
norweskich tradycji kultury kulinarnej. 
 

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 
dała możliwość dotarcia do określonej grupy docelowej - cechującej się wysokim poziomem wrażliwości 
i wiedzy na temat kultury i sztuki, a jednocześnie grupy wykształconej i opiniotwóczej. Celem Krajowego 
Punktu Kontaktowego było zwrócenie uwagi odbiorców na wsparcie jakie udzielają Fundusze norweskie 
i EOG polskiej kulturze. Pierwszy spektakl premierowy w sezonie artystycznym jest zawsze niezwykle 
ważnym wydarzeniem przyciągającym publiczność oraz media. Tym samym marka funduszy norweskich 
i EOG widoczna była podczas samego spektaklu, ale także uczestniczyła w kampanii promocyjnej, jaką 
prowadziła Opera w związku z komunikowaniem informacji o pierwszej premierze sezonu – prasa, radio, 
outdoor, strona www, newsletter, wnętrza Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 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 jest 
informowaniu o funduszach norweskich i EOG. Konferencja inaugurująca projekt odbyła się w Muzeum 
Historii Żydów Polskich – POLIN. Publikacja ukazuje się co kwartał w nakładzie 70 tys. egzemplarzy i 
dystrybuowana jest we wszystkich województwach w ponad 4 000 punktów. Magazyn tworzony jest w 
formule lifestylowej, a jego głównym celem jest informowanie społeczeństwa o korzyściach 
wynikających z realizacji funduszy norweskich i EOG w Polsce w przystępny sposób poruszając m.in.  
problemy społeczeństwa. Treści powstają na podstawie informacji uzyskanych w wyniku researchu 
dziennikarskiego, toteż cechują się wysoką jakością warsztatu. Ujęcie tematyki funduszowej jest łatwe 
do przyswojenia dla szerokiego odbiorcy, który nie posiada wiedzy o programie. W założeniach 
czytelnika ma przyciągnąć interesująca forma, a po zagłębieniu się w lekturze ma on poznać przykłady 
efektów działania funduszy. Cała publikacja ma dawać poczucie kontaktu z niezależnym magazynem, 
odchodząc od koncepcji folderu promocyjnego. 
 
Oprócz powyższych przedsięwzięć realizowanych w 2015 r. KPK prowadził stronę internetową 
www.eog.gov.pl, na której na bieżąco informował o aktualnościach, a także o zbliżających się terminach 
ostatnich naborów (głównie FWD). W 2015 r. layout strony uległ zmianie w związku z polityką 
informacyjną Ministerstwa Rozwoju. 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. 
 
W odniesieniu do Art. 4.7 pkt 2 Regulacji, Operatorzy Programów wypełniają nałożone na nich 
obowiązki. Wszyscy Operatorzy Programów realizują założenia Planów Komunikacji, które zostały 
przyjęte dla programów przez Biuro Mechanizmów Finansowych, prowadzą także strony internetowe 
informujące o programach. 
 
 

4.5 Plan działań 
 
W 2016 r. większość projektów dofinansowanych w ramach funduszy norweskich i EOG będzie jeszcze 
wdrażana. Operatorzy Programów będą kontynuowali zadania związane z monitorowaniem realizacji 

http://www.eog.gov.pl/
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projektów dofinansowanych w ramach naborów otwartych i FWD (w tym kontrole in situ), weryfikacją 
raportów okresowych i końcowych, rozliczaniem dofinansowanych przedsięwzięć. Kontynuowana i 
rozwijana będzie także współpraca partnerska, działania bilateralne i promocyjno-informacyjne. 
Rozpoczną się również działania w zakresie zamykania programów, których kwalifikowalność kosztów 
zarządzania mija 30 kwietnia 2017 roku, tj. PL05, PL09 i  PL10, oraz przygotowania raportu końcowego 
dla tych programów. W celu maksymalizacji wydatkowania, w programach wdrażanych do grudnia 2017 
roku Operatorzy Programów będą wykorzystywać procedurę realokacji określoną w art. 6.9 Regulacji. 
Ponadto, spodziewamy się realokacji miedzy kategoriami budżetowymi programów. 
Na kolejny rok wdrażania funduszy norweskich i EOG zaplanowano m.in.: 
- wspólną konferencję podsumowującą programy kulturalne PL08 i PL09 oraz program stypendialny 
PL10; 
- konferencje tematyczne (w obszarze zdrowia PL07 i PL13, programów zdrowotnych w PL12, 
międzynarodowa konferencja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w PL14, podsumowująca 
warsztaty DiverCity w PL06, dwie konferencje bilateralne PL02 nt. ochrony rodzimych gatunków przed 
inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz ochrony obszarów nadmorskich);  
- seminaria i warsztaty (np. w PL07 i PL13 jako narzędzia do promowania wiedzy dotyczącej rozwiązań w 
zakresie ochrony zdrowia i zdrowia publicznego czy w zakresie włączania społeczności lokalnej i 
podmiotów prywatnych w działania służące poprawie jakości środowiska miejskiego oraz finansowania 
działań rewitalizacyjnych w ramach PL06, PL16);  
- wizyty studyjne (np. w ramach PL12 posłuży wymianie doświadczeń między partnerami w zakresie 
komercjalizacji wyników badań naukowych, PL07, PL14, PL16); 
- ogólnopolską kampanię społeczną nt. przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć (PL14); 
- ogłoszenie naboru kolejnych wniosków do FWD (PL07, PL13). 
Pod kątem finansowania należy spodziewać się w 2016 roku dalszego wzrostu zrealizowanych płatności 
zarówno na poziomie projektów, jak i programów. 
 
Operatorzy Programów oraz Krajowy Punkt Kontaktowy planują przeprowadzenie ewaluacji w 2016 i 
2017 r. Szczegółowy harmonogram poszczególnych ewaluacji będzie ustalany w 2016 r.  
  
W roku 2016 r. będzie prowadzony intensywny monitoring realizacji Programów poprzez kontrole 
Krajowego Punktu Kontaktowego u Operatorów Programów, a także na projektach. Operatorzy 
programów przeprowadzą w 2016 roku kontrole poszczególnych projektów, zgodnie z planami kontroli 
przedstawionymi w raportach rocznych. Ponadto, Instytucja Audytu planuje audyt wybranych 
projektów. Planowane są także dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Mechanizmów 
Finansowych. W pierwszej połowie 2016 roku zorganizowane zostanie także – w porozumieniu z 
Darczyńcami – spotkanie roczne. 
 

 
5 PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI 
 
Ogromne zaangażowanie instytucji wdrażających poszczególne programy w ramach Mechanizmów 
Finansowych w Polsce, w tym finalizacja naborów wniosków, intensywne wdrażanie działań o 
charakterze bilateralnym oraz postawienie akcentu na maksymalizację wydatkowania środków pozwala 
stwierdzić, że plany na 2015 r. zostały zrealizowane. 
 
Realizacja projektów i programów, w tym infrastrukturalnych i wdrażanych we współpracy z instytucjami 
Darczyńców czy innymi partnerami (jak Rada Europy), wydaje się niezagrożona, zwłaszcza w świetle 
decyzji o przedłużeniu okresu wdrażania większości z programów i 20% dofinansowanych projektów. W 
poszczególnych projektach występowały opóźnienia związane przede wszystkim z koniecznością 
powtarzania procedury przetargowej, które mogły mieć bezpośredni wpływ na osiągnięcie zakładanych 
rezultatów w pierwotnym terminie kwalifikowalności wydatków. Wydłużenie okresu kwalifikowalności 
wydatków w projektach pozwoliło zminimalizować ryzyko niepełnej realizacji zaplanowanych działań, a 
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tym samym nieosiągnięcia celów programu. Należy podkreślić, że wydłużenie kwalifikowalności środków 
w ramach projektów przyczyniło się do wydłużenia kosztów zarządzania programem oraz pozostałych 
działań w ramach programu, które są bezpośrednio koordynowane przez Operatora Programu, tj. 
Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, działań uzupełniających oraz tzw. rezerwy 
na pokrycie różnic kursowych. Pozwoli to na zagospodarowanie środków pochodzących z oszczędności z 
zakończonych projektów na rzecz projektów wydłużonych i/lub na pozostałe działania w ramach 
programu.  
Istotne czynniki ryzyka identyfikujemy w obszarze wykorzystania alokacji w ramach programów. 
Największe wyzwania w zakresie wykorzystania oszczędności Krajowy Punkt Kontaktowy postrzega w 
programie PL04 oraz kategorii funduszów bilateralnych. Wynika to z wielkości budżetu do 
zagospodarowania i ograniczonych możliwości ich wydatkowania (wymagania Darczyńców dot. poziomu 
redukcji CO2, ograniczony katalog działań kwalifikowalnych, minimalny pułap udziału FWD w budżecie 
programu). Należy zauważyć, że realizacja projektów w PL04 wiąże się też z opracowywaniem 
skomplikowanej dokumentacji, procesem uzyskiwania zgód i pozwoleń, udzieleniem zamówienia 
publicznego oraz przeprowadzeniem prac budowlanych, które są obarczone dużym ryzykiem w okresie 
zimowym, co w połączeniu z napiętym terminarzem zwiększa ryzyko niewykonania nowych 
przedsięwzięć w okresie kwalifikowania wydatków. Trwają konsultacje ze stroną Darczyńców odnośnie 
potencjalnych obszarów wykorzystania środków. 
Operatorzy Programów podejmują wszelkie działania zmierzające do pełnej mobilizacji dostępnych 
zasobów finansowych, często postulując większą elastyczność w zarządzaniu przez operatora programu 
oszczędnościami powstałymi w poszczególnych obszarach realizacji programu.   
Możliwość realokacji środków między programami (procedura zakończona w 2014 r. na podstawie art. 
5.9 Regulacji) mogłaby przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów w ramach programów w skali 
kraju. Znacznym ułatwieniem w ocenie Krajowego Punktu Kontaktowego byłoby umożliwienie realokacji 
środków pomiędzy programami z tego samego sektora, np.: pomiędzy programami dotyczącymi 
ochrony środowiska czy zdrowia. Dałoby to możliwość zagospodarowania wszystkich środków w ramach 
programów i osiągnięcia lepszych wskaźników w skali kraju. 
Jeśli chodzi o FWD na poziomie programu, warta odnotowania jest również rekomendacja z badania 
ewaluacyjnego na poziomie programu PL09, zgodnie z którą określona w Regulacjach dolna granica 
finansowania działań bilateralnych określona na poziomie 1,5% budżetu programu oraz podział alokacji 
Funduszu na działanie „a” i działanie „b” nie służą efektywnemu wydatkowaniu środków. Doświadczenia 
roku 2015 potwierdzają sygnalizowane wcześniej prognozy, że zapotrzebowanie na środki w ramach 
działania „a” jest niewielkie.  
Operatorzy Programu odnotowują niższą niż zakładano liczbę złożonych wniosków w naborach w 
ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Dość częstą konstatacją instytucji 
realizujących projekty jest trudność nawiązania nowego partnerstwa. Przyczyną jest dysproporcja 
potencjału instytucjonalnego Polski i Państw-Darczyńców, które są też zaangażowane w realizację 
programów i projektów partnerskich w pozostałych krajach-beneficjentach. Pomimo dość dużego 
zainteresowania polskich beneficjentów realizacją przedsięwzięć z partnerami z Państw-Darczyńców, 
napotykają oni duże trudności ze znalezieniem podmiotów z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu 
wyrażających chęć współpracy na zasadach partnerstwa. Skutecznym narzędziem nawiązywania 
partnerstw są bazy podmiotów udostępniane obu stronom. Pomocne jest też promowanie w szerszym 
zakresie w Państwach-Darczyńcach możliwości, jakie niesie współpraca bilateralna. Istotny wkład dla 
rozwoju partnerstw z Darczyńcami mają również projekty wielonarodowe.  
Doświadczenia wdrażania programu PL14, w którym zgodnie z art. 5.6.2 Regulacji ograniczono alokację  
na Fundusz Małych Grantów do 20% kosztów kwalifikowalnych programu, wykazały nieefektywność 
takich rozwiązań. Mimo dużego zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych konkursem (364 wniosków), wsparcie otrzymać mogło jedynie 19 przedsięwzięć. W 
rezultacie wiele dobrze przygotowanych i  wysoko ocenionych projektów nie mogło być realizowanych. 
Należałoby zatem rozważyć możliwość zwiększenia środków na potrzeby Funduszu Małych Grantów, 
zwłaszcza w przypadku programów o niewielkiej alokacji.  
W odniesieniu do bazy DoRIS to warto zaznaczyć, że w 2015 r. wprowadzono wiele danych o projektach. 
Dane te, zważywszy na zakończenie i rozliczanie projektów, w części będą wymagały uaktualnień w 
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kolejnym roku. Wyzwanie to będzie wymagało koordynacji działań wszystkich stron zaangażowanych w 
proces aktualizacji informacji. Dodatkowo, operatorzy oraz Krajowy Punkt Kontaktowy wciąż 
identyfikują konieczność korekty danych w systemie DoRIS w odniesieniu do wskaźników rezultatów 
programów oraz wskaźników bilateralnych, które nie są uwzględnione w Umowach ws. Programów, a są 
zawarte w bazie danych. Propozycje ich korekty były przedstawiane w raportach rocznych nt. 
programów w dwóch minionych latach sprawozdawczych. Ponadto, strona polska postuluje zwiększenie 
funkcjonalności tego systemu, tak aby mógł stanowić bazę projektów zawierającą moduły niezbędne w 
codziennej pracy związanej z realizacją programów (rozliczenia zaliczek, zwroty, aneksowanie umów). 
Posiadanie funkcjonalnej informatycznej bazy zniwelowałoby konieczność prowadzenia przez 
operatorów wielu tabel związanych z projektami. Stanowiłaby też źródło informacji o projektach dla KPK 
i Darczyńców. Baza DoRIS nie spełnia wszystkich oczekiwań. By mogła stanowić pomocne źródło danych, 
należałoby wprowadzić w jej ramach szereg usprawnień, m.in. związanych z aktualizacją informacji, 
generowaniem raportów, zakresem dostępu poszczególnych instytucji. 
W kontekście definiowania nowej perspektywy finansowej, w celu ułatwienia jej realizacji m.in. 
dokonywania rozliczeń, aktualizacji dokumentów, przesunięć środków pomiędzy projektami/rezultatami 
itp., KPK proponuje rozważyć wdrażanie jednego programu w ramach każdego sektora. Mógłby być on 
podzielony na osie/działania (wzorem programów unijnych), co pozwoliłoby zarówno na 
zaakcentowanie różnic i wydzielenie poszczególnych priorytetów, jak i zachowanie spójności oraz 
przejrzystości systemu. Dla przykładu obecnie Ministerstwo Środowiska z pomocą NFOŚiGW pełni rolę 
operatora trzech programów operacyjnych. Z uwagi na fakt, że zarządzanie nimi odbywa się w sposób 
jednolity, a wydatki ponoszone przez operatora służą najczęściej wdrażaniu wszystkich trzech 
programów, konieczne staje się ich cząstkowe rozliczanie w ramach PL02, PL03 oraz PL04, co zwiększa 
obciążenia administracyjne. Mając ponadto na uwadze efektywność podejmowanych działań, zdaniem 
KPK środki przeznaczone na działania bilateralne powinny być realizowane w ramach jednego funduszu i 
nadzorowane przez jednego operatora. Podobna rekomendacja dotyczy również Funduszu Pomocy 
Technicznej. Stworzenie jednego Funduszu pozwoli na elastyczne i skuteczne zarządzanie środkami oraz 
dostosowywanie do potrzeb w ramach poszczególnych obszarów.  
 

6 ZAŁĄCZNIKI 
 
Do Raportu Strategicznego zostały załączone wymagane załączniki z bazy DoRIS. Krajowy Punkt 
Kontaktowy zidentyfikował rozbieżności pomiędzy swoimi danymi a danymi z Załącznika nr 1. Zostało to 
zgłoszone Darczyńcom w trybie roboczym. Załączniki nr 4 i 5 odnoszące się do nieprawidłowości w 
programach i projektach zawierają dane zakodowane w postaci numerów spraw. Krajowy Punkt 
Kontaktowy nie ma wglądu w te dane, które zostały przypisane do poszczególnych spraw, i tym samym 
nie może się do nich odnieść. 
 
 
 
Załączniki KPK: 

1. Zestawienie Programów NMF i EOG 2009-2014; 
2. Pomoc Techniczna; 
3. Finansowanie personelu; 
4. Plan monitorowania i zadań audytowych na rok 2016; 
5. Analiza ryzyka na poziomie krajowym; 
6. Analiza ryzyka w ramach programów. 

 
Załączniki wygenerowane z systemu DoRIS, zgodnie ze stanem na dzień 20 lutego 2016 r.: 
 
1. For each Programme, a table showing the breakdown in respect of applications received and 

projects selected / contracted, as well as the types of intervention supported. 
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2. For each Programme, a table providing information in respect of donor partnership projects (names 
of Donor State entities, number and proportion of partnership projects). 

3. A summary table on Donor partnership projects on the Beneficiary State level.  
4. A list of irregularities detected at the Beneficiary State level and at Programme level during the 

reporting period and financial corrections made. Provide an update on previously reported 
irregularities. 

5. For each Programme, a list of irregularities detected at project level during the reporting period and 
financial corrections made. Provide an update on previously reported irregularities. 
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