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Elżbieta Bieńkowska

Minister Rozwoju Regionalnego

Rzeczypospolitej Polskiej

Przystąpienie Polski do EOG w 2003 r. i UE w 2004 r. otworzyło nowe per-

spektywy dla rozwoju naszego kraju. Polacy stanęli przed szansą przemian 

społeczno-gospodarczych w krótkim czasie na niespotykaną w naszym 

kraju skalę. Dodatkowo otrzymali szerokie możliwości uczestniczenia w mię-

dzynarodowych projektach i współpracy z partnerami europejskimi w wielu 

obszarach i dziedzinach. Było to możliwe zarówno dzięki środkom finanso-

wym z Unii Europejskiej, jak i kwocie ponad pół miliarda euro przekazanej 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowe-

go Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2004-2009. 

Okres wdrażania pierwszej edycji obu Mechanizmów Finansowych wła-

śnie dobiega końca. Sześć lat wdrażania tych funduszy przyniosło wiele 

wymiernych rezultatów i doświadczeń w szerokim zakresie, począwszy 

od ochrony środowiska i ochrony zdrowia poprzez badania naukowe i sty-

pendia dla studentów, wzmacnianie bezpieczeństwa w ramach Układu 

z Schengen, jak i wspieranie współpracy kulturalnej oraz odnowy zabyt-

ków, rozwoju regionów i pomocy dla organizacji pozarządowych. Na tere-

nie całej Polski zrealizowano z sukcesem ponad 1400 projektów o dużej 

i małej skali – dotyczących między innymi termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, zwiększenia dostępu do wysokospecjalistycz-

nej opieki kardiologicznej czy renowacji zabytków wpisanych na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziesiątki tysięcy lekarzy, naukowców, 

studentów, urzędników, policjantów oraz przedstawicieli organizacji po-

zarządowych podniosło swoje kwalifikacje. Zbudowano ponad 100 otwar-

tych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. Ponad 340 partnerów 

polskich i zagranicznych nawiązało współpracę w ramach działań trans-

granicznych, a w wydarzeniach kulturalnych, zorganizowanych pod egidą 

Mechanizmów Finansowych, wzięło udział ponad pół miliona osób. Są to 

tylko wybrane przykłady. Wszystkie te projekty zmieniały krajobraz Polski 

i poprawiały życie mieszkańców.

Niniejsza publikacja ma na celu podsumowanie wdrażania pierwszej edy-

cji Mechanizmów Finansowych – zakresu interwencji i wypracowanych 

rezultatów. Trudno nie przeceniać roli tych środków oraz pomocy otrzyma-

nej od państw-darczyńców, do których kieruję serdeczne podziękowania 

za wsparcie i współpracę przy realizacji tego znaczącego przedsięwzię-

cia. Pragnę również podziękować wszystkim beneficjentom, ich partnerom 

oraz instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Mechanizmów. Wszyscy 

możemy być dumni z osiągniętych efektów.

PRZEDMOWA

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję 2004-2009 w Polsce6
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Polska i Norwegia – geograficznie bliskie, choć przez wiele lat daleko od 

siebie. Ostatnie dwie dekady to czas poznawania się na nowo, zbliżania się 

do siebie nawzajem. Najwyższy czas, aby poszerzać i rozwijać nasze bliskie 

relacje.

 

Fundusze EOG i norweskie stanowią szczególną sposobność, aby 

tego dokonać. Dzielimy się doświadczeniami i ściśle współpracujemy 

ze specjalistami z różnych dziedzin, w celu osiągnięcia naszego wspól-

nego celu, jakim jest zmniejszanie różnic społecznych i gospodarczych 

w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W latach 2004-2009 Polska była największym beneficjentem funduszy EOG 

i norweskich, otrzymując łącznie kwotę 558,6 mln euro. Ponad 1400 projek-

tów różnej wielkości, obejmujących szeroki zakres dziedzin skorzystało z tej 

pomocy. Wśród nich znalazły się m.in. projekty środowiskowe, mające na celu 

przekształcenie budynków użyteczności publicznej pod kątem efektywności 

energetycznej, czy też projekty z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego, 

przywracające dawny blask znanym zabytkom Starego Miasta w Krakowie. 

Granty EOG i norweskie mają również za zadanie promować rozwój zawo-

dowy. Wspierają wymianę wiedzy i doświadczeń w celu poprawy jakości 

świadczenia usług w sektorze publicznym i prywatnym. W Polsce, gran-

ty umożliwiają wymianę kulturalną i akademicką, otwierając nowe możli-

wości profesjonalnej współpracy, m.in. pomiędzy pracownikami urzędów 

miejskich czy gminnych Polski i Norwegii. Projekty te stymulują powsta-

wanie nowych pomysłów i wymianę doświadczeń i najlepszych prak-

tyk w obu krajach, stanowiąc platformę dla zdobywania wiedzy od siebie 

nawzajem.

 

Dzięki partnerstwu i współpracy obserwowałem, jak wyzwania zamie-

niały się w możliwości i osiągnięcia. To jeszcze bardziej zachęca nas 

do stworzenia silnego i trwałego polsko-norweskiego partnerstwa.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w okresie programowania 2004-

2009 przyczynili się do sukcesu współpracy między Polską i państwami-dar-

czyńcami. 

W latach 2009-2014 Polska otrzyma 578 milionów euro z Norwegii, Islan-

dii i Liechtensteinu, pozostając największym beneficjentem funduszy EOG 

i norweskich. Wzmocnienie stosunków bilateralnych jest nadrzędnym celem 

naszej nowej umowy, a my jesteśmy gotowi do współpracy z polskimi insty-

tucjami w nowych dziedzinach. 

Bazując na naszych doświadczeniach z lat 2004-2009, z wielkim opty-

mizmem i nadzieją oczekuję na realizację nowego programu grantów EOG 

i norweskich. 

Jonas Gahr Store

Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Raport podsumowujący I edycję 2004-2009 w Polsce8
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państwa-beneficjenci MF EOG/NMF w tym          Polska

państwa darczyńcy

1.  MECHANIZMY FINANSOWE W EUROPIE 

JAKO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROROZWOJOWYCH

1.1 Geneza
Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia ustanowiły Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm 

Finansowy (NMF) w związku z rozszerzeniem w 2004 r. Unii Europejskiej 

(UE) o 10 kolejnych członków.

Wraz z akcesją do jednolitego rynku nowe państwa członkowskie stały się 

także członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – tj. stre-

fy wolnego handlu i wspólnego rynku, obejmującego państwa unijne oraz 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Przystąpienie w 2007 r. do UE kolejnych 

dwóch państw – Rumunii i Bułgarii – doprowadziło do następnego rozsze-

rzenia, zarówno UE jak i EOG, oraz do powiększenia grona beneficjentów Me-

chanizmów Finansowych.

Środki finansowe w łącznej wysokości 1,239 miliarda euro 

w postaci Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-

nansowego zostały wyasygnowane przez państwa - darczyńców na wzmac-

nianie spójności społeczno-gospodarczej na obszarze EOG w latach 2004-

-2009. Instrumenty te stanowią bezzwrotną pomoc finansową mającą 

na celu wsparcie najmniej zamożnych krajów UE. W zamian państwa-dar-

czyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, 

mimo, że nie są jej członkami. 

Poprzez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Islandia, Liechtenstein i Norwegia udostępniły kwotę 672 milionów euro 

w pięcioletniej perspektywie finansowej, przy czym największą pomoc 

– w wysokości sięgającej około 95% całej kwoty – dostarczyła Norwegia.

Beneficjentami pomocy pochodzącej z trzech państw-darczyńców jest 

łącznie 15 krajów UE – państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 

2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja.

Polska

Czechy
Słowacja

Węgry
Rumunia

Bułgaria

Grecja

Słowenia

Hiszpania

Malta Cypr

Portugalia

Litwa

Islandia

Norwegia

Liechtenstein

Łotwa

Estonia

Mapa nr 1. Państwa-darczyńcy oraz państwa-beneficjenci I edycji Mechanizmów Finansowych

1. Mechanizmy Finansowe w Europie jako wsparcie dla przedsięwzięć prorozwojowych
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1. Mechanizmy Finansowe w Europie jako wsparcie dla przedsięwzięć prorozwojowych

Wykres nr 1.  Alokacje dla poszczególnych państw-beneficjentów (mln euro)*
– Mechanizm Finansowy EOG

Wykres nr 2.  Alokacje dla poszczególnych państw-beneficjentów (mln euro) *
– Norweski Mechanizm Finansowy 

W przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego jedynym darczyńcą jest Królestwo 

Norwegii, które wyasygnowało kwotę w wysokości 567 milionów euro.

Beneficjentami pomocy pochodzącej z Norwegii jest łącznie 12 państw  Europy Środkowej, 

Wschodniej i Południowej.

1.2 Model współpracy
Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jed-

nemu systemowi zarządzania i wdrażania, określonemu przez państwa-darczyńców. 

Wybór projektów do dofinansowania odbywał się na podstawie konkursów, ogłaszanych 

przez instytucje państw-beneficjentów. Proces selekcji projektów do dofinansowania 

z Mechanizmów Finansowych był wieloetapowy – ma miejsce zarówno po stronie krajo-

wej, jak i darczyńców. Ponadto część projektów była poddawana ocenie przez Komisję 

Europejską.

Decyzje w sprawie dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć (projektów pojedyn-

czych i programów oraz tzw. grantów blokowych) podejmowane były – w przypadku MF 

EOG – przez Komitet Mechanizmu Finansowego, a w przypadku NMF – przez Norweskie 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Powyższe instytucje wspierane były przez sekretariat 

– Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli - odpowiadający za zarządzanie Me-

chanizmami na poziomie operacyjnym.

W każdym z państw-beneficjentów ustanowione zostały ponadto Krajowe Punkty Kontak-

towe, których zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem pomocy przekazywanej 

przez darczyńców.
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*  Podane powyżej kwoty uwzględniają koszty zarządzania, ponoszone przez instytucje państw-darczyńców 
w związku z nadzorem i koordynacją wdrażania Mechanizmów Finansowych w państwach-beneficjentach. 
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1.3 Obszary tematyczne (priorytety)
Środki finansowe w ramach Mechanizmów Finansowych zostały przeznaczone na reali-

zację projektów w następujących dziedzinach: ochrona środowiska, promowanie zrówno-

ważonego rozwoju, ochrona zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój zasobów 

ludzkich, badania naukowe, działania transgraniczne, polityka regionalna, wsparcie dla 

wdrażanie w życie przepisów Układu z Schengen oraz wzmocnienie sądownictwa, wspar-

cie dla wdrażania dorobku prawnego UE,  wsparcie dla organizacji pozarządowych, fundu-

sze kapitału początkowego oraz pomoc techniczna na zarządzanie Mechanizmami.

1.4 Rodzaje projektów
Mechanizmy Finansowe oferowały beneficjentom szeroki zakres wsparcia w formie poje-

dynczych projektów, programów i grantów blokowych.

Pojedyncze projekty 

Był to najbardziej powszechny typ projektów w ramach Mechanizmów Finansowych. Poje-

dynczy projekt odpowiadał konkretnej potrzebie ekonomicznej, środowiskowej lub społecz-

nej, zaspokajanej w ramach jednego z priorytetów. Wsparcie finansowe dla  pojedynczego 

projektu wynosiło nie mniej niż 250 000 euro. 

Grupy projektów (programy)

Program składał się z równorzędnych grup oddzielnych projektów, skierowanych na osią-

gnięcie wspólnych przestrzennie/sektorowo/tematycznie określonych celów, opracowa-

nych przez partnerów projektów. Grupy projektów miały na celu ułatwienie wdrażania cało-

ściowych i bardziej kosztownych strategii. Były zarządzane przez operatorów.

Granty blokowe (fundusze horyzontalne)

Grant blokowy był  funduszem, ustanowionym dla ściśle określonych celów, który mógł być 

wykorzystany do dostarczenia pomocy finansowej dla jednostek, organizacji lub instytucji. 

Granty blokowe miały na celu ułatwienie wdrażania projektów, w którym każdy podprojekt 

lub końcowy odbiorca był zbyt mały, aby go zidentyfikować przed rozpoczęciem realizacji 

projektu lub żeby nim efektywnie administrować na podstawowym poziomie. Granty były 

zarządzane przez operatorów.

1.5 Beneficjenci
Odbiorcami pomocy finansowej w ramach Mechanizmów były wszystkie instytucje sektora 

publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

1.6 Poziomy dofinansowania projektów
Beneficjenci mogli się generalnie ubiegać o dofinansowanie projektów w podstawowej 

wysokości do 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 

Przewidziano jednak odstępstwa od tej reguły – w przypadku, gdy 15% lub więcej całko-

witych kosztów kwalifikowalnych projektu było współfinansowane z budżetu państwa lub 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Mechanizmy Finansowe zapewniały finanso-

wanie dla  pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu tj. do wysokości 85%. 

Organizacje pozarządowe oraz beneficjenci niektórych grantów blokowych mogli natomiast 

uzyskać dofinansowanie do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych. W takim przypad-

ku pozostałe 10% środków było zapewniane przez beneficjentów jako tzw. wkład własny 

do projektu.

100% dofinansowania otrzymywali stypendyści w ramach Funduszu Stypendialnego 

i Szkoleniowego.

1.7 Zagadnienia horyzontalne
Ważnym aspektem realizacji projektów były zagadnienia przekrojowe (horyzontalne), pod-

noszące jakość realizowanych projektów, a tym samym mające wpływ na osiągnięcie spój-

ności społeczno-gospodarczej. Należały do nich: 

• zrównoważony rozwój, 

• wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, 

• dobre zarządzanie, 

• współpraca  bilateralna.
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1.8  Polska na tle państw-beneficjentów 
Mechanizmów Finansowych 

Polska jest największym beneficjentem MF EOG i NMF 2004-2009. Całkowita alokacja dla 

Polski wynosi 558,6 mln euro, z tego – po odjęciu kosztów zarządzania Mechanizmami 

Finansowymi w Polsce, ponoszonych przez państwa-darczyńców – alokacja netto opiewa 

na 533,5 mln euro.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, programów i grantów blokowych wy-

nosi ponad 528 mln euro, co stanowi 46,3% całkowitej alokacji dla wszystkich państw-be-

neficjentów.

Liczba projektów i grantów blokowych wynosi 4191, co z kolei stanowi 35,96% ogólnej liczby 

projektów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych. Obejmuje ona 411 projek-

tów indywidualnych oraz programów, a także 5 grantów blokowych i 3 komponenty w ra-

mach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

Na tle 15 krajów 

otrzymujących pomoc 

w ramach Mechanizmów 

Finansowych, Polska 

dysponuje najwyższą 

alokacją (ponad 

46,3% całkowitej 

kontrybucji darczyńców), 

dlatego bezwzględna 

wysokość środków 

zakontraktowanych 

i wydatkowanych plasuje 

Polskę na pierwszym 

miejscu wśród krajów 

– beneficjentów wsparcia.

Wykres nr 3.  Podział alokacji na dofinansowanie projektów indywidualnych, programów oraz grantów blokowych 
wg państw-beneficjentów (w procentach)

Bułgaria 1,7

Węgry 10,1 Cypr 0,4

Słowacja 5,2

Czechy 9,2

Słowenia 1,5

Estonia 2,6

Rumunia 4,0

Grecja 2,0

Portugalia 2,5

Hiszpania 3,7

Litwa 5,5

Łotwa 4,3

Malta 0,2

Polska 46,3

1. Mechanizmy Finansowe w Europie jako wsparcie dla przedsięwzięć prorozwojowych

Wykres nr 4.  Liczba realizowanych projektów indywidualnych, programów oraz grantów blokowych w poszczególnych krajach

Bułgaria 3,69%   43

Węgry 7,8%   92 Cypr 0,5%   6

Słowacja 8,4%   98
Czechy 12,36%   144

Słowenia 2,1%   25
Estonia 3%   35

Rumunia 3,6%   42
Grecja 3,34%   39

Portugalia 2,7%   32
Hiszpania 1,8%   21

Litwa 7,3%   86

Łotwa 6,4%   75

Malta 0,6%   8

Polska 35,9%   419

Liczba projektów indywidualnych, 
programów oraz grantów blokowych

Sukces Mechanizmów Finansowych w Polsce jest naszym wspólnym 

sukcesem: udało nam się znaleźć konstruktywny model współpracy i razem 

ustaliliśmy obszary wsparcia. Wybraliśmy i wdrożyliśmy projekty i inicjatywy 

przyczyniające się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych. 

Projekty wdrożone w Polsce znajdują się na terenie całego kraju, są bardzo 

widoczne i mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców.

Matúš Minárik

Senior Country Officer – Bulgaria & Poland

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli

Źródło: Biuro Mechanizmów Finansowych Źródło: Biuro Mechanizmów Finansowych

1 Liczba 419 nie obejmuje projektów realizowanych w ramach grantów blokowych.
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Aktywność poszczególnych krajów w obszarach tematycznych była zróżnicowana. 

Definiowały ją m.in. potrzeby państw-beneficjentów oraz wielkość alokacji. Stąd np. Polska 

i Łotwa realizowały projekty we wszystkich 13 dziedzinach (łącznie z Funduszem Kapi-

tału Początkowego oraz Funduszem Pomocy Technicznej), podczas gdy Cypr – jedynie 

w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wsparcia dla orga-

nizacji pozarządowych.

Tabela nr 1. Zestawienie priorytetów i grantów blokowych realizowanych w poszczególnych państwach
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Bułgaria 1 8 12 9 1 1 9 1 1 43

Cypr 3 1 2 6

Czechy 9 59 33 24 4 1 1 11 1 1 144

Estonia 2 9 10 1 1 1 9 1 1 35

Grecja 6 8 4 7 4 9 1 39

Hiszpania 8 3 1 7 1 1 21

Litwa 4 23 42 6 3 1 3 2 1 1 86

Łotwa 1 6 1 11 14 14 2 4 11 8 1 1 1 75

Malta 3 2 2 1 8

Polska 41 36 14 73 42 29 3 7 156 10 1 6 1 419

Portugalia 4 8 3 2 5 9 1 32

Rumunia 2 6 12 12 1 1 6 1 1 42

Słowenia 9 5 1 1 3 4 1 1 25

Słowacja 12 16 3 12 15 2 3 2 24 7 1 1 98

Węgry 11 19 3 14 22 2 2 17 1 1 92

Razem 93 221 21 228 158 55 19 32 279 32 6 7 14 1165

2.  Mechanizmy Finansowe w Polsce jako element realizacji polityki spójności

2.  MECHANIZMY FINANSOWE W POLSCE 

JAKO ELEMENT REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI

2.1 Wprowadzenie

Od 1989 r. Polska przechodzi szereg zmian politycznych, 

społecznych i gospodarczych. Ich istotnym aspektem 

jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej oraz 

udziału kraju w procesach globalizacyjnych, czego przykładem 

jest m.in. wzrost znaczenia współpracy międzynarodowej 

dla procesów rozwojowych kraju. 

Jak wspomniano wcześniej, implikacją członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, 

w tym Polski, w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego (EOG). Umowa o rozszerzeniu EOG została podpisana przez Polskę w dniu 14 paź-

dziernika 2003 r. W ślad za nią Polska, jako jedno z pierwszych państw, do których skie-

rowana była pomoc, w październiku 2004 r. podpisała umowy umożliwiające korzystanie 

ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

W ramach obu Mechanizmów przyznano Polsce kwotę w łącznej wysokości 533,51 mln 

euro na okres 2004-2009. 

Założono jednocześnie, że realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami poli-

tyki społeczno-gospodarczej kraju oraz z celami odpowiednich polityk Unii Europejskiej. 

Stąd wykorzystanie środków Mechanizmów Finansowych pełniło funkcje uzupełniające 

w stosunku do działań wspieranych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz 

służyło realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Środki z Mechanizmów Fi-

nansowych były szczególnie atrakcyjne jako uzupełnienie funduszy UE w czasie perspekty-

wy 2004-2006, kiedy to obszary pomocy z tych dwóch źródeł generalnie się nie pokrywały.

2.2 Zakres wsparcia
Środki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG dostępne były na realizację 

projektów w następujących sześciu obszarach priorytetowych:

•  Ochrona środowiska  poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawial-

nych źródeł energii, 

•  Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 

zasobami, 

•  Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, 

•  Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmac-

nianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby 

publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych, 

• Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

• Badania naukowe.

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogły  wspierać działania 

podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, 

oraz na zasadach pierwszeństwa  w zakresie następujących dodatkowych czterech ob-

szarów priorytetowych:

•  Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schen-

gen, jak również wzmacnianie sądownictwa,

•  Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności admini-

stracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji 

projektów inwestycyjnych, 

•  Polityka regionalna i działania transgraniczne, 

• Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.
Źródło: Biuro Mechanizmów Finansowych
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Ponadto w Polsce uruchomiono sześć grantów blokowych: 

Fundusz Kapitału Początkowego, Fundusz Pomocy Tech-

nicznej,  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundusz 

Wymiany Kulturalnej, Fundusz dla Organizacji Pozarządo-

wych, Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych.

2.3 System wdrażania
Ogólna odpowiedzialność za wdrażanie w Polsce  Mecha-

nizmów Finansowych spoczywała na Krajowym Punkcie 

Kontaktowym, którego funkcje w Polsce sprawuje Mini-

sterstwo Rozwoju Regionalnego. Współpracowało ono 

z Instytucjami Pośredniczącymi, którymi są: 

•  Ministerstwo Środowiska, 

•  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

•  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

•  Ministerstwo Zdrowia, 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

•  Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej, 

oraz z Instytucją Płatniczą i Instytucją Audytu, których 

rolę sprawowało Ministerstwo Finansów. 

W system wdrażania Mechanizmów włączone były także 

Instytucje Wspomagające, którymi są: Narodowy Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Biuro 

ds Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdro-

wia oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Wykres nr 5.  Alokacje z Mechanizmów Finansowych dla poszczególnych priorytetów 
(mln euro)

Wykres nr 6.  Alokacje z Mechanizmów Finansowych dla poszczególnych grantów blokowych 
(mln euro)

Ochrona środowiska (inwestycje)

Promowanie zrównoważonego rozwoju 

Ochrona kulturowego dziedzictwa 

Rozwój zasobów ludzkich 

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Badania naukowe

Wdrażanie przepisów z Schengen, 

Ochrona środowiska (zdolności administracyjne) 

Polityka regionalna i działania transgraniczne, 

Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire
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Niezależnie od wsparcia finansowego, pochodzącego z Mechanizmów Finansowych, 

współfinansowanie krajowe projektów, programów oraz grantów blokowych (na poziomie 

operatorów) wyniosło ponad 151 mln euro. W tej kwocie zawierają się środki publiczne 

w wysokości ponad 133 mln euro.

Wsparciu administracji publicznej oraz innych podmiotów w wykonywaniu zadań koordy-

nacji i nadzoru wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce służył Fundusz Pomocy 

Technicznej. W jego ramach dofinansowane zostały zadania związane z zarządzaniem, 

wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i audytem projektów oraz działania informacyjno-

promocyjne.

2.4  Nabory wniosków w ramach priorytetów oraz 
grantów blokowych

Środki finansowe w ramach Mechanizmów Finansowych w Polsce były rozdysponowane 

w wyniku przeprowadzenia otwartych konkursów na projekty.

Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych w trakcie naborów, wnioskodawcy mogli – w ra-

mach Funduszu Kapitału Początkowego – ubiegać się o pomoc finansową na wsparcie ich 

przygotowania tj. na dofinansowanie ekspertyz, prac studialnych, dokumentacji technicz-

nej, badań geologicznych i archeologicznych, przygotowania studiów wykonalności, ana-

liz finansowych, raportów oddziaływania na środowisko. Wsparcie mogły dostać wnioski 

o szczególnym znaczeniu dla priorytetów Mechanizmów Finansowych, których realizacja 

została zaplanowana we współpracy bilateralnej z państwami darczyńcami. Wielkość gran-

tów w ramach funduszu wynosiła od 5 000 do 20 000 euro. Otrzymało je 116 projektów.

W ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

odbyły się w Polsce trzy nabory wniosków na dofinansowanie pojedynczych projektów 

i programów, realizowanych w poszczególnych priorytetach. W trakcie ich trwania wnio-

skodawcy złożyli łącznie 2720 wniosków. Dostępna w czasie naborów alokacja wyniosła 

łącznie 413,17 mln euro. Wysokie zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców grantami 

w ramach Mechanizmów Finansowych wynikało zarówno z uwagi na możliwy wysoki poziom 

dofinansowania (nawet do 90% kosztów kwalifikowalnych), jak i szeroki zakres wsparcia. 

Pierwszy nabór 

Pierwszy nabór, obejmujący 10 priorytetów i opiewający na kwotę alokacji wynoszącą 

175,67 mln euro, odbył się w terminie od 5 września do 30 listopada 2005 r. W czasie na-

boru wnioskodawcy złożyli łącznie 1391 projektów na kwotę wielokrotnie przekraczającą 

dostępną dla tego naboru alokację. 

Drugi nabór 

Drugi nabór, obejmujący 10 priorytetów (z wyłączeniem działań termomodernizacyjnych) 

i opiewający na kwotę alokacji wynoszącą 176,90 mln euro, odbył się w terminie od 2 stycz-

nia do 16 kwietnia 2007 r. Cieszył się również dużym zainteresowaniem wśród wniosko-

dawców. W czasie naboru wnioskodawcy złożyli łącznie 1203 projekty na kwotę również 

wielokrotnie przekraczającą dostępną dla tego naboru alokację. 

Trzeci nabór

Trzeci, i jednocześnie ostatni, nabór, obejmujący 6 priorytetów, trwał od 1 lutego do 31 marca 

2008 r. Dotyczył dofinansowania pojedynczych projektów i programów dla alokacji w łącz-

nej kwocie 60,62 mln euro. W czasie naboru złożono 126 projektów na łączną, wnioskowaną 

kwotę w wysokości ponad 132 mln. euro. W stosunku do poprzednich naborów złożono bli-

sko dziesięć razy mniej wniosków, przy czym należy zauważyć, iż w trzecim naborze była 

możliwość aplikowania głównie w ramach priorytetów nieinwestycyjnych, które generalnie 

cieszą się mniejszym zainteresowaniem wśród wnioskujących. 

Łącznie w ramach wszystkich trzech naborów dofinansowanie otrzymało 413 pojedyn-

czych projektów i programów. 

Procentowy stosunek pojedynczych projektów i programów, które otrzymały dofinansowa-

nie, do liczby wniosków złożonych kształtuje się na poziomie 15%.

Ponadto w ramach 4 grantów blokowych: Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Pol-

sko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych, Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 

oraz Funduszu Wymiany Kulturalnej  odbyły się łącznie 23 konkursy, w wyniku których dofi-

nansowanie przyznano ponad 1000 projektom.

2720 wniosków,

dofinansowanie otrzymało 413 pojedynczych projektów i programów.
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Wykres nr 7.  Stosunek liczby wniosków złożonych w ramach naborów 
na priorytety do wniosków zaakceptowanych
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2.5  Statystyki dotyczące wdrażania Mechanizmów Finansowych 
w Polsce

30 kwietnia 2009 r. zakończył się 5-letni okres zaciągania zobowiązań przez 15 państw-beneficjentów. Polska 

zakontraktowała 100% alokacji, tj. kwotę ponad 528 mln euro, przyznaną przez darczyńców łącznie na realiza-

cję ponad 1400 projektów, w tym na 4131 projektów indywidualnych i programów oraz ponad 1000 projektów 

w ramach 6 grantów blokowych.

Priorytety najbardziej popularne wśród wnioskodawców

W poszczególnych naborach na pojedyncze projekty i programy największą popularnością wśród aplikujących 

cieszyły się priorytety Ochrona środowiska, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 

źródeł energii, w tym głównie prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, Opieka zdrowotna 

i opieka nad dzieckiem, czyli zdrowotne programy profilaktyczne, promocja prozdrowotnego stylu życia i strefy 

rekreacji dziecięcej, a także Badania naukowe, czyli przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, wspierające naukę. 

Średnia wartość realizowanych projektów

Średnia wartość projektów (z wkładem własnym) realizowanych w ramach priorytetów Mechanizmów Finan-

sowych wynosi ok. 1,4 mln euro. W ramach obszaru Wdrażanie przepisów z Schengen realizowane były projek-

ty o największej wartości, tj. blisko 4,8 mln euro. Na drugim miejscu pod tym względem znajdują się projekty 

kulturalne, choć należy przy tym zaznaczyć, że priorytet Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego był 

jedynym obszarem, w którym minimalna kwota dofinansowania została wyznaczona na poziomie 1 mln euro, 

a nie 250 tys. euro. W ramach pozostałych obszarów średnia wartość realizowanych projektów nie przekracza 

1 mln euro.

Geograficzny rozkład realizowanych projektów 

Najwięcej, tj. 91 (tj. ok. 22%) projektów pochodzi z województwa mazowieckiego. Województwo to miało naj-

większą szansę, aby zaistnieć we wszystkich priorytetach z uwagi na duży udział projektów o zasięgu ogól-

nopolskim, pochodzących głównie z tego terenu. Szczególnie w przypadku obszarów Wdrażanie przepisów 

z Schengen i Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautarie, większość projektów była realizowana 

przez jednostki, których siedziby znajdują się w Warszawie. 

Na drugim miejscu pod względem liczby realizowanych projektów uplasowało się województwo małopolskie 

(44 projekty). 

1 W późniejszym okresie z realizacji 2 projektów z zakresu ochrony zdrowia zrezygnowało 2 beneficjentów.

Ponad 1400 projektów zrealizowanych w Polsce w ramach I edycji

Mechanizmów Finansowych

Największy grant – w wysokości 11 171 639 euro – przyznany został na realizację projektu Rozbudowa drogowego 
przejścia granicznego w Terespolu (beneficjent: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie).

Przykładowy projekt o zasięgu ogólnopolskim to projekt Opracowanie norm ciśnienia tętniczego 
dla populacji dzieci i młodzieży w Polsce (beneficjent: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”),
Badaniem objęto 17,5 tys. dzieci z terenu całej Polski.

Projekt o największym zasięgu terytorialnym zrealizowany został w ramach priorytetu Polityka regionalna 
i działania transgraniczne: P4G Partnerstwo na dobre (beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) 
i objął swoim zasięgiem partnerów z następujących państw: Polska, Francja, Włochy, Ukraina, Hiszpania, Austria, 
Wielka Brytania. 

Projekt z największą liczbą instytucji partnerskich to projekt Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach Edukacja międzynarodowa – ścieżki polsko-norweskie, w ramach którego współpracowało 
11 instytucji partnerskich: 7 z Polski i 4 z Norwegii. Projekt został zrealizowany w ramach Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego. 

Pierwsze zakończone projekty to dwa projekty w ramach inwestycyjnego priorytetu Ochrona środowiska 
tj. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie (beneficjent: Gmina Miasto Działdowo) oraz 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dzierzgoń (beneficjent: Gmina Dzierzgoń), zakończone 
w grudniu 2007 r. 

Mapa nr 2.  Liczba projektów zrealizowanych w poszczególnych 
województwach
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Zaprezentowane powyżej dane obejmują również projekty 
wykraczające swym zasięgiem poza województwo, 
w którym ma swą siedzibę beneficjent.
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Beneficjenci

W Polsce beneficjentami pomocy w ramach Mechani-

zmów Finansowych były  podmioty utworzone w spo-

sób prawny w Polsce i działające w interesie publicznym. 

W szczególności wnioskodawcami mogły być: organy ad-

ministracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, 

instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i śro-

dowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty partner-

stwa publiczno-prywatnego, także działające w partner-

stwach zagranicznych. 

Najwięcej projektów – blisko 50% – zostało zrealizowa-

nych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika 

to z faktu, iż samorządy kwalifikowały się do wsparcia 

w większości obszarów priorytetowych Mechanizmów. 

Ponadto, mogły one, podobnie jak jednostki administracji 

centralnej, aplikować o środki w wysokości do 85% kosz-

tów kwalifikowalnych projektu, co stanowiło dodatkową 

przyczynę zainteresowania Mechanizmami Finansowymi 

wśród tych podmiotów. 

Wykres nr 8. Podział beneficjentów wg typów

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego 

200; 49%

Przedsiębiorstwa 

4; 1%

Ośrodki
badawczo-rozwojowe 

63; 15%

Jednostki służby zdrowia 

34; 8%

Administracja centralna 

28; 7%

Inne 

50; 12%

Organizacje pozarządowe 

34; 8%

Realizacja polityk horyzontalnych

Projekty współfinansowane w ramach Mechanizmów Finansowych w Polsce uwzględnia-

ją cztery zagadnienia horyzontalne: zrównoważony rozwój (w wymiarze środowiskowym, 

ekonomicznym i społecznym), dobre zarządzanie, równość szans kobiet i mężczyzn oraz 

współpracę dwustronną. Wnioskodawca, ubiegając się o pomoc, musiał uwzględnić ww. 

kwestie i przedstawić we wniosku informację na temat tych zagadnień przekrojowych, któ-

re dotyczyły projektu. 

Dominującym aspektem zrównoważanego rozwoju w ramach pojedynczych projektów 

i programów był wymiar środowiskowy. Ponad 47% (tj. 195) wszystkich projektów2 wska-

zywało ten aspekt jako kluczowy (175) lub ważny (20). Aspekt społeczny i ekonomiczny 

był znaczący dla realizacji odpowiednio 30% i 11% projektów. Jeśli chodzi o inne aspekty 

horyzontalne, to dobre zarządzanie było kluczowym lub ważnym aspektem w przypadku 

19% projektów, równy status kobiet i mężczyzn – w przypadku 2% projektów, natomiast 

stosunki dwustronne – 25% projektów. 

2.6 Rozwijanie współpracy partnerskiej
Jednym z celów wdrażania Mechanizmów Finansowych w państwach-beneficjentach jest 

wspieranie współpracy partnerskiej.

Współpraca partnerska to oddolna forma wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. 

Jest ona niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona – jak w przypadku 

Mechanizmów Finansowych – przez wielu beneficjentów: samorządy, organizacje poza-

rządowe, zakłady opieki zdrowotnej, wyższe uczelnie, szkoły, jednostki badawczo-rozwo-

jowe, instytucje kultury, obejmować zróżnicowaną tematykę i angażować różnorodnych 

partnerów z dwóch (lub więcej) państw.

Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności regionalnej 

i lokalnej. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania 

problemów, budowania kompetencji, wymiany poglądów i doświadczeń, transferu wiedzy 

i technologii, nawiązywania cennych kontaktów osobistych.

2. Mechanizmy Finansowe w Polsce jako element realizacji polityki spójności

2 Przedmiotem statystyk jest 411 pojedynczych projektów i programów.

Obok rosnącego znaczenia implementacji unijnych funduszy w Polsce, 

ważnym wsparciem dla procesów rozwojowych i spójności społeczno-

-gospodarczej naszego kraju jest pomoc finansowa z państw EFTA-EOG, 

szczególnie z Norwegii.

Wpisuje się ona w szeroko rozumianą współpracę bilateralną między Polską 

a państwami-darczyńcami, zarówno na polu gospodarczym i społecznym, 

jak i naukowym oraz kulturalnym.

Z zadowoleniem stwierdzam, że współpraca z darczyńcami układała się nam 

pomyślnie i przyniosła szereg wymiernych rezultatów w wielu dziedzinach.

Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Spośród wszystkich krajów-

-beneficjentów Mechanizmów 

Finansowych, Polska jest państwem 

o największej liczbie projektów 

realizowanych w partnerstwie 

z państwami-darczyńcami. 

W trakcie realizacji Mechanizmów 

sukcesywnie wzrastała bowiem liczba 

złożonych projektów, opierających się 

na partnerstwie polskich 

wnioskodawców z podmiotami 

z Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii. 

W czasie trzech przeprowadzonych 

w Polsce naborów w ramach priorytetów 

złożono łącznie ponad 300 wniosków 

z partnerami z państw-darczyńców.

Wykres nr 9. Liczba projektów partnerskich w stosunku do projektów ogółem
Przykładowy projekt partnerski

projekty złożone 
w partnerstwie 

33%

partnerstwa 
z instytucjami 

państw-darczyńców 

20%

inne partnerstwa 

13%

projekty 
bez partnerstwa 

67%

2. Mechanizmy Finansowe w Polsce jako element realizacji polityki spójności

Spośród 411 projektów, wspartych w ramach priorytetów Mechanizmów 

Finansowych, 136 projektów (33%) zostało zrealizowanych w partnerstwie. W 82 projek-

tach (20%) partnerem jest instytucja z Norwegii i/lub Islandii, ponadto w 56 projektach 

występuje partner z Polski, w 10 – partner z Ukrainy, w 3 – ze Słowacji, w 2 – partner 

z Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz w pojedynczych projektach 

biorą udział partnerzy z Austrii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii oraz Włoch.

Przy wdrażaniu różnych projektów w Polsce, w różnym stopniu zaangażowani byli partne-

rzy pochodzący z 18 państw europejskich, przede wszystkim z Norwegii.

Najwięcej partnerstw – 83% – realizowanych było w priorytecie Polityka regionalna i dzia-

łania transgraniczne, ukierunkowanym na współpracę międzynarodową i transgraniczną 

oraz wymianę doświadczeń, 70% w priorytecie Promowanie zrównoważonego rozwoju, 

gdzie istotne znaczenie ma wykorzystywanie doświadczeń innych krajów w zakresie okre-

ślonych wzorców, a 69% w priorytecie Badania naukowe, dla którego transfer wiedzy jest 

kluczowym elementem.

Ponadto dwustronna współpraca z państwami-darczyńcami była prowadzona szczególnie 

w ramach grantów blokowych, takich jak: Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych 

(42 projekty z darczyńcami – 100% projektów w partnerstwie norweskim), Fundusz Stypen-

dialny i Szkoleniowy (ponad 300 projektów tj. ok. 95% projektów w partnerstwie z darczyń-

cami) oraz Fundusz Wymiany Kulturalnej (72 projekty tj. 100% projektów w partnerstwie 

z darczyńcami).

Projekty w partnerstwie były realizowane także w Funduszu dla Organizacji Poza-

rządowych.

Spośród ponad 1000 projektów w ramach grantów blokowych w ponad 410 projektach 

(40%) uczestniczyli partnerzy z Islandii, Liechtensteinu i/lub Norwegii.

Łącznie około 500 projektów w partnerstwie z podmiotami z państw-darczyńców z Islan-

dii, Norwegii i/lub Liechtensteinu było realizowanych w ramach Mechanizmów Finanso-

wych w Polsce.

Cieszymy się z dużej liczby przedsięwzięć podejmowanych przez polskie 

podmioty, przy których współpracują norwescy partnerzy. Część z nich 

powstała na bazie wcześniejszego, długoletniego współdziałania, pozostałe 

zawiązały się niedawno, właśnie dzięki projektom realizowanym w ramach 

MF EOG i NMF. Mamy nadzieję, że dzięki nim zbudujemy nową, trwałą 

płaszczyznę współpracy pomiędzy Polską i Norwegią.

Sidsel Bleken

Radca ds. Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie

Projekt:  Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży

Główny cel projektu:   Poprawa usług z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży w celu zmniejszenia bezrobocia 

i poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na Lubelszczyźnie

Priorytet:  Polityka regionalna i działania transgraniczne

Beneficjent:  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Lublin

Całkowity koszt projektu:  380 094 euro

Przyznany grant MF:  341 210 euro

Partnerzy:   „Humanitarny Most”, Brześć, (Białoruś); Pappirbredden Karriersenter Drammen, (Norwegia); 

Ochotnicze Hufce Pracy, Lublin, (Polska); Pomorskie Stowarzyszenie„Wspólna Europa” Gdańsk, (Polska); 

Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów, Lwów, (Ukraina); Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu, 

Łuck, (Ukraina).
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3.  KALENDARIUM WYDARZEŃ I EDYCJI MECHANIZMÓW 

FINANSOWYCH W POLSCE W LATACH 2003-2012

3. Kalendarium wydarzeń I edycji Mechanizmów Finansowych w Polsce w latach 2003-2012

14 października 2003 r. Podpisanie przez Polskę Umowy o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego

1 maja 2004 r. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

14 października 2004 r.  Podpisanie przez Rzeczpospolitą Polską oraz Królestwo Norwegii Memorandum of Understanding dotyczącego wdrażania Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2004-2009

28 października 2004 r.  Podpisanie przez Rzeczpospolitą Polską oraz Republikę Islandii, Księstwo Liechtenstein i Królestwo Norwegii Memorandum of Understanding 

dotyczącego wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009

31 sierpnia – 30 listopada 2005 r. Pierwszy nabór wniosków w ramach priorytetów

28 września 2005 r.  Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zapoczątkowanie 

cyklu spotkań Komitetu

14 października 2005 r.  Pierwsze doroczne spotkanie strony polskiej ze stroną darczyńców. Zapoczątkowanie cyklu spotkań z przedstawicielami darczyńców

15 grudnia 2006 r. – 15 lutego 2007 r. Nabór wniosków na granty w ramach Funduszu Kapitału Początkowego

2 stycznia – 16 kwietnia 2007 r.  Drugi nabór wniosków w ramach priorytetów

24 kwietnia 2007 r. Konferencja inaugurująca Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz 11 naborów wniosków

26 września 2007 r. Konferencja inaugurująca Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych oraz 2 nabory wniosków

1 lutego – 31 marca 2008 r. Trzeci nabór wniosków w ramach priorytetów

7 lutego 2008 r. Konferencja inaugurująca Fundusz Wymiany Kulturalnej oraz 5 naborów wniosków

7-8 maja 2008 r.  Promocja Mechanizmów Finansowych w czasie I Forum Funduszy Europejskich w Warszawie. Kontynuacja promocji w czasie kolejnych wydarzeń 

z tego cyklu

8 maja 2008 r. Konferencja inaugurująca Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz 5 naborów wniosków

15 października 2008 r.  I Ogólnopolska konferencja na temat mobilności doktorantów i młodych naukowców, pod egidą Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego 

(II konferencja – luty 2009 r.)

18-19 października 2008 r. Konferencja pn. Polityka regionalna w kontekście wdrażania MF EOG i NMF oraz funduszy strukturalnych UE – Malbork/Gdańsk

3 grudnia 2008 r. Konferencja podsumowująca zakończenie naborów w ramach priorytetów 

30 kwietnia 2009 r. Zakończenie 5-letniego okresu zaciągania zobowiązań przez 15 państw-beneficjentów. Polska zakontraktowała 100% alokacji

28-29 maja 2009 r. Spotkanie operatorów Funduszy Stypendialnych 9 państw-beneficjentów oraz instytucji partnerskich z Islandii i Norwegii w Warszawie

14-19 października 2009 r. Międzynarodowa konferencja na temat ochrony środowiska Lessons learned and looking forward-EEA and Norway grants in the environmental sector

październik – listopad 2009 r. Pierwszy cykl 8 audycji radiowych, poświęconych projektom dofinansowanym w ramach MF EOG i NMF (drugi cykl – jesień 2010 r.)

25 maja 2010 r. Spotkanie przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych Czech, Słowacji, Węgier i Polski oraz reprezentantów państw-darczyńców w Warszawie

16 czerwca 2010 r. Polsko-Norweskie Forum Organizacji Pozarządowych

9 listopada 2010 r. Konferencja pn. Współpraca akademicka: stypendia, badania, rozwój

26 października 2010 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie Funduszu Wymiany Kulturalnej

styczeń 2011 r. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2011 z udziałem beneficjentów MF EOG/NMF

luty 2011 r. Konkurs pn. Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich z udziałem beneficjentów MF EOG/NMF

28 maja 2011 r. Marsz nordic walking ulicami Warszawy pod hasłem Walk the Grants

21 września 2011 r. Konferencja podsumowująca I edycję Mechanizmów Finansowych 2004-2009

wrzesień – listopad 2011 r. Cykl konferencji podsumowujących obszary priorytetowe

30 kwietnia 2012 r. Zakończenie wdrażania I edycji Mechanizmów Finansowych 2004-2009

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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4.  SKALA I REZULTATY WDRAŻANIA MECHANIZMÓW 

FINANSOWYCH W POLSCE W POSZCZEGÓLNYCH 

OBSZARACH TEMATYCZNYCH

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.1 Wspólne działania na rzecz zielonej Europy

4.1 Wspólne działania na rzecz zielonej Europy

Mechanizmy Finansowe zapewniły 

finansowanie dla 244 projektów 

z zakresu ochrony środowiska 

– zarówno o charakterze inwestycyjnym 

(w ramach priorytetu Ochrona środowiska, 

poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń 

i promowanie odnawialnych źródeł energii),  

- jak i projektów miękkich (w ramach  

priorytetu Promowanie zrównoważonego 

rozwoju, priorytetu Ochrona środowiska 

– wzmocnienie zdolności administracyjnych 

czy komponentu II Ochrona środowiska 

i zrównoważony rozwój w ramach Funduszu 

dla Organizacji Pozarządowych). Łączne 

wsparcie dla tych działań z Mechanizmów 

Finansowych opiewa na 124,45 mln euro.

Wykres nr 10. Tematyczny podział środków na ochronę środowiska oraz liczba zrealizowanych projektów

Mapa nr 3.  Rozmieszczenie przykładowych projektów dotyczących termomodernizacji

Mapa nr 4.   Rozmieszczenie przykładowych projektów z zakresu budowy, przebudowy 
i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji 
zbiorczej

124 projekty 
w ramach priorytetu 
Ochrona środowiska 

– inwestycje  

91,5 mln euro

23 projekty 
w ramach priorytetu 

Promowanie 
zrównoważonego rozwoju 

12,5 mln euro

11 projektów 
w ramach priorytetu 
Ochrona środowiska 

– zdolności administracyjne 

8 mln euro

86 projektów 
w ramach komponentu 

Ochrona środowiska 
i zrównoważony rozwój 

Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych

12,45 mln euro

Zrównoważony rozwój polega na efektywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych, 

bez naruszania trwałości funkcjonowania i różnorodności przyrodniczej, ale przy zacho-

waniu równych szans w dostępie do zasobów środowiska także dla przyszłych pokoleń. 

Ściśle wiąże się m.in. z ochroną środowiska naturalnego. Wyniki podejmowanych działań 

w tym obszarze wykraczają poza granice poszczególnych państw. Ochronie środowiska 

i zrównoważonemu rozwojowi poświęcono w ramach I edycji Mechanizmów Finansowych 

najwięcej uwagi i środków.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów z zakresu ochrony środowiska:

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz firma konsultingowa Ecorys Polska Sp. z o.o.

W ramach inwestycyjnego priorytetu na rzecz ochrony środowiska zrealizowano zadania 

mające na celu redukcję i ograniczanie przemieszczania się zanieczyszczeń, oszczędno-

ści zasobów energii, zwiększanie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w bi-

lansie energetycznym Polski, zapewnienie aglomeracjom odbioru i oczyszczania ścieków 

oraz zagospodarowywania segregowanych odpadów.

Konkursy na dofinansowanie infrastruktury ochrony środowiska cieszyły się największym 

zainteresowaniem wnioskodawców. W ich ramach zgłoszono 984 projekty. Umowy pod-

pisano ze 124 beneficjentami, w tym w 106 przypadkach z samorządami. Wśród bene-

ficjentów przeważają gminy i powiaty z województw dolnośląskiego, podkarpackiego 

i pomorskiego.

Najwięcej – 70 projektów – dotyczyło termomodernizacji około 300 budynków 

użyteczności publicznej. Docieplano przede wszystkim szkoły, przedszkola, szpitale, przy-

chodnie zdrowia oraz urzędy. Ze środków na termomodernizację skorzystały m.in.: Gmina 

Człuchów, Gmina Kołobrzeg, Szpital im. Szczeklika w Tarnowie, Powiat Górowski, Miasto 

Prudnik, Powiat Głubczycki, Gmina Miasto Działdowo, Politechnika Łódzka, Gmina Miejska 

Przemyśl, Miasto Zakopane, Gmina Sobótka, Gmina Radziłów, Gmina Dzierzgoń, Miasto Kol-

no, Powiat Lubaczowski, Gmina Chmielno, Politechnika Radomska, Gmina Ożarów, Miasto 

Elbląg, Starostwo Powiatowe Opatów oraz Gmina Wałbrzych. 

 

Drugą dużą grupę stanowiły projekty z zakresu budowy, przebudowy i mo-
dernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków oraz sys-
temów kanalizacji zbiorczej. Zrealizowano ich 36. Wsparcie skierowano 

do aglomeracji od 2000 RLM do 15 000 RLM.

Projekty z tego zakresu realizowały m.in.: Gmina Chocianów, Gmina Sobótka, Gmina Ogro-

dzieniec, Gmina Brzozów, Gmina Gołdap, Gmina Radecznica, Gmina Złoty Stok, Gmina Ko-

szyce, Gmina Sieciechów, Gmina Strzyżów, Gmina Wisznice, Gmina Lubochnia, oraz Gmina 

Przodkowo. 

Gmina Człuchów

Gmina Kołobrzeg

Szpital im. Szczeklika w Tarnowie

Powiat Górowski

Miasto Prudnik

Powiat Głubczycki Gmina Miejska Przemyśl

Gmina Miasto Działdowo

Politechnika 
Łódzka

Miasto Zakopane

Gmina Sobótka

Gmina Sobótka

Gmina Radziłów

Miasto Kolno

Gmina Dzierzgoń

Powiat 
Lubaczowski

Gmina Chmielno

Politechnika Radomska

Gmina Ożarów

Gmina Wałbrzych

Miasto Elbląg

Starostwo Powiatowe 
Opatów

Gmina Chocianów
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Inne projekty dotyczyły inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
tj. energię wodną, energię słoneczną oraz biomasę w indywidualnych systemach grzew-

czych. Przykładowym projektem z tego zakresu jest przedsięwzięcie Gminy Dzierzgoń 

z  woj. pomorskiego, która zainstalowała systemy solarne w 327 gospodarstwach domo-

wych, zamieszkałych przez ponad 1500 osób.

  

Wsparcie mogła uzyskać także organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie za-

gospodarowywanie ich poprzez odzysk. Dostosowanie składowiska odpadów do obowią-

zujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu  

przeprowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Olecku. Realizacja in-

westycji pozwoliła na zmniejszenie ilości odpadów na składowisku, zminimalizowanie ilo-

ści wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym, wdrożenie nowoczesnego systemu 

ich unieszkodliwiania oraz odzysku surowców wtórnych.  Liczba mieszkańców objętych 

selektywną zbiórką odpadów wzrosła do 17 000.

Pozostałe rodzaje projektów dotyczyły ograniczania korzystania z indywidualnych syste-

mów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych oraz 

zastąpienia przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi 

i ekologicznymi źródłami energii.

Na zlecenie norweskiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych dokonano przeglądu 65 projektów 

z zakresu termomodernizacji, modernizacji 

systemów grzewczych oraz odnawialnych 

źródeł energii. Szacuje się, że projekty przyniosą 

oszczędności zużycia energii rzędu ok. 54% tj. 

redukcji emisji CO
2
 o 52 tony rocznie 

i zmniejszenie zużycia węgla o prawie 20 tysięcy 

ton rocznie. Wg raportu z przeglądu program 

wspierania oszczędności energii i wdrażania 

odnawialnych źródeł energii jest realizowany 

w Polsce w sposób satysfakcjonujący, a jakość 

poziomów wysoka. 

Poza wspieraniem infrastruktury z zakresu ochrony środowiska do realizacji wybierano pro-

jekty dotyczące tematyki promowania i wprowadzania w życie zasad 
zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczeństwa.
Dotyczyły one głównie: wprowadzania wzorców produkcji i konsumpcji przyjaznych śro-

dowisku, zachowania trwałości i różnorodności biologicznej, poszerzania wiedzy na temat 

rozwiązywania lokalnych problemów związanych z zatrudnieniem i środowiskiem, współ-

pracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w edukację ekologiczną, wsparcia dla zie-

lonych zamówień i zielonych miejsc pracy.

Przykładowymi projektami z tego zakresu są: 

•  Strategie Ekoenergetyczne dla Karpackich Gmin, Fundacja Instytut Karpacki, Stary 

Sącz,

•  Opracowanie narzędzia umożliwiającego identyfikację obszarów przyrodniczo cen-

nych w krajobrazie rolniczym, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Raszyn,

•  Propagowanie czystego biznesu w Polsce, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Kraków. 

Mechanizmy Finansowe wspierały także inicjatywy wspomagające działania administracji 

oraz innych jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie i egzekwowanie prawa Unii Euro-

pejskiej w zakresie ochrony środowiska. Do realizacji tego celu przyczyniło się 11 projektów. 

Wśród nich był projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dotyczący wzrostu efek-

tywności działalności inspekcji ochrony środowiska, realizowany we współpracy z norweskim 

partnerem Climate and Pollution Agency (Klif), oraz projekty Wojewódzkich Inspektoratów 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, Warszawie, Olsztynie, Szczecinie, Krakowie i Łodzi, których 

celem było głównie usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska 

poprzez doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

Ponadto, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zrealizował z sukcesem trzy pro-

jekty: jeden z zakresu usprawnienia procesu planowania przestrzennego w aspekcie ochrony 

przeciwpowodziowej w zlewni Sanu, drugi dotyczący rozwoju narzędzi zarządzania wodami 

w zlewni Raby, oraz trzeci odnoszący się do tematyki zagrożeń powodziowych powstałych 

w wyniku katastrof budowli piętrzących. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

– Oddział Morski Gdynia usprawnił zarządzanie ochroną środowiska w strefie przybrzeżnej.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska były uwzględniane także w jednym z trzech 

komponentów wdrażanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych tj. kompo-

nencie Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. W jego zakresie organizacje pozarzą-

dowe aktywnie włączyły się m.in. w działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony 

środowiska, czego doskonałymi przykładami są: 

•  program edukacji ekologicznej Święto Drzewa, zrealizowany przez Stowarzyszenie Ekolo-

giczno-Kulturalne „Klub Gaja”, 

•  kampania społeczna przeciw marnowaniu żywności Przestań wyrzucać, przeprowadzo-

na przez Federację Polskich Banków Żywności, 

•  czy projekt Odkorkuj miasto, wdrożony przez Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin. 

W ramach kolejnego działania – ochrony dziedzictwa naturalnego – zrealizowane zostały 

ciekawe projekty: m.in. przez Towarzystwo Przyrodnicze Bocian - Przyrodnicy i służby ener-

getyczne Polski, Ukrainy i Białorusi na rzecz ochrony bociana białego oraz  Stowarzyszenie 

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekolo-

gicznych dzikiej fauny przy drogach szybkiego ruchu w Polsce. 

Przykładami projektów z zakresu wdrażania przepisów prawnych odnoszących się do ochro-

ny środowiska są: Rozwój współpracy na rzecz wdrażania CITES oraz podniesienie świado-

mości w zakresie zwalczania nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami w Polsce (WWF 

Polska) czy Strażnicy Natury 2000 – monitoring naruszeń przyrodniczych stanu siedlisk 

i gatunków (Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju). 

Z kolei projekt Idzie zmiana – torba lniana czyli zastąp torbę foliową – lnianą torbą firmową 

Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Edukacji Wczesnoszkolnej Uśmiech czy projekt Wdra-

żanie idei społecznej ochrony Ostoi Ptaków w Polsce Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków to wybrane przykłady przedsięwzięć z popularnej wśród wnioskodawców tematyki 

działań na rzecz poprawy świadomości społecznej.

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.1 Wspólne działania na rzecz zielonej Europy
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Priorytet: Ochrona środowiska, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczenia i promowanie odnawialnych źródeł energii (inwestycje)

Redukcja zużycia energii cieplnej (MWh/rok) – 280 740,70

Moc zlikwidowanych indywidualnych systemów ogrzewania (MW) – 7,43

Ilość energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (MWh/rok) – 15 339,80

Liczba mieszkańców  z możliwością podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (os.) – 57 521

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (m) – 4445 291,74

Ilość odzyskiwanych odpadów (ton/rok) – 11 160

Priorytet: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

635 opracowanych strategii/studiów wykonalności/planów energetycznych/ prac magisterskich itp. 

592 konferencje/warsztaty/ wizyty studyjne itp. 

81 843 uczestników konferencji/warsztatów/ wizyt studyjnych itp. 

2 000 użytkowników systemu informacji o sieci Natura 2000 

Zwiększenie liczebności wilka/rysia/niedźwiedzia w Polsce o 270 sztuk

Priorytet: Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnej do wprowadzania 
w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych

140 sztuk zakupionego sprzętu kontrolno-pomiarowego 

594 przeprowadzone kontrole/monitorowane miejsca

II komponent Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

2 252 warsztaty/seminaria/ szkolenia

60 511 przeszkolonych osób

91 zorganizowanych konferencji

5821 uczestników konferencji

111 przeprowadzonych wizyt studyjnych

62 stworzone strony internetowe

45 przeprowadzonych kampanii promocyjnych

190 wydarzeń (festyny, przedstawienia itd.)

Co zostało zrobione na rzecz ochrony środowiska 
wybrane wskaźniki:

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.1 Wspólne działania na rzecz zielonej Europy

Laureat Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2011
Ryszard Zwojewski – kierownik Referatu Programów Rozwojowych, Gmina Prudnik, województwo opolskie.

Koordynator projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń w otulinie i bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych. 

Dobre praktyki

Jeden z największych w Polsce projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Projekt:  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Główny cel projektu:   Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez modernizację termiczną 11 publicznych budynków 

w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Priorytet:  Ochrona środowiska poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Beneficjent:  Powiat Ropczycko-Sędziszowski (województwo podkarpackie)

Całkowity koszt projektu:  2 028 084 euro

Przyznany grant MF:  1 723 871 euro

Powiat Ropczycko–Sędziszowski zrealizował niebagatelny projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Objęto 

nim aż 11 obiektów (szkoły, placówkę szkolno – wychowawczą, placówkę kształcenia praktycznego, obiekt służby zdrowia), 

położonych na terenie powiatu.

Przykładowo, w ramach przeprowadzonej inwestycji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wymieniono 343 grzejniki, 

ponad 1000 m kw. okien, docieplono ponad 2000 m kw. ścian, ponad 1100 m kw. stropów i stropodachów.

Wykonanie docieplenia ścian i stropów, wymiana drzwi i okien oraz przeprowadzenie modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania przyczyniły się do poprawy warunków cieplnych w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej powiatu oraz 

do zwiększenia wydajności systemu grzewczego. Tym samym zmniejszyły się zarówno emisja zanieczyszczeń do atmosfery, jak 

i zapotrzebowanie na ciepło, a zarazem koszty utrzymania ocieplonych i zmodernizowanych obiektów.

Powiat Ropczycko-Sędziszowski jako beneficjent wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię bardzo 

pozytywnie ocenia Mechanizmy Finansowe. Bez tak znaczącego dofinansowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować tak dużego 

zakresu rzeczowego robót.

Stanisław Ziemiński, Starosta Powiatu

Fot. nr 1.  Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Ropczycach przed termomodernizacją

Fot. nr 2.  Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Ropczycach po termomodernizacji
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Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Warszawy na temat selektywnej zbiórki odpadów Badanie i ocena stanu rzek oraz jezior w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt:  Warszawa stolicą czystości

Główny cel projektu:   Edukacja ekologiczna mieszkańców stolicy z zakresu zbiórki odpadów oraz gospodarki 

odpadami

Priorytet:  Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Beneficjent:  Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowity koszt projektu:  1 046 370 euro

Przyznany grant MF:  682 463 euro

Partnerzy:  Norwegian Agency for Waste Management (Norwegia), Liga Ochrony Przyrody

Upowszechnianie postaw proekologicznych oraz promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów, przyświecało realizatorom 

projektu Warszawa stolicą czystości. W ramach projektu zrealizowano m.in. szkolenia, konferencje i seminaria, kampanię 

informacyjną z wykorzystaniem m.in. billboardów, spotów TV i radiowych, szkolny program edukacji ekologicznej, konkursy dla 

uczniów, nauczycieli i mieszkańców stolicy.

W projekcie wzięło udział m.in. 40 000 dzieci oraz ponad 2 200 

nauczycieli z 338 placówek oświatowych. W czasie Warszawskich Dni 

Recyklingu rozdano ponad 20 000 roślin w zamian za przyniesioną 

makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe oraz zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. We współpracy ze Strażą Miejską 

zorganizowano kampanie promujące sprzątanie po psach, których 

w Warszawie jest ponad 100 000. Ponadto przeszkolono około 1700 

funkcjonariuszy policji z zakresu stosowania Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy i gospodarki 

odpadami.

Projekt:   Usprawnienie funkcjonowania Warmińsko-

-Mazurskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Olsztynie i utworzenie w Delegaturze w Giżycku 

centrum kształcenia kadr na potrzeby Państwowego 

Monitoringu Środowiska w zakresie badania jezior

Główny cel projektu:   Ulepszony monitoring wód powierzchniowych oraz 

zwiększenie stanu sprzętu kontrolno-pomiarowego

Priorytet:   Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 

wzmocnienia zdolności administracyjnych

Beneficjent:   Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Olsztynie

Całkowity koszt projektu:  538 591 euro

Przyznany grant MF:  457 802 euro

Projekt umożliwił realizację Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 

2010-2012 w zakresie Podsystemu monitoringu jakości wód. Celem bezpośrednim pro-

jektu było generowanie wiarygodnych danych służących wytworzeniu informacji o śro-

dowisku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich. W jego ramach zakupiono nowoczesną 

aparaturę, środki transportu i narzędzia informatyczne,  wykorzystując je w pracach ba-

dawczych oraz inspekcji i monitoringu wód powierzchniowych.

Zakupiony sprzęt umożliwił wdrożenie 25 parametrów wymaganych Ramową Dyrek-

tywą Wodną 2000/60/WE, w tym 19 parametrów fizykochemicznych i 6 parametrów 

biologicznych.

Fot. nr 1, 2 i 3.  Kampania informacyjna w ramach projektu Warszawa Stolicą Czystości
Fot. nr 1, 2 i 3.  Badania prowadzone w ramach projektu Usprawnienie funkcjonowania 

Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.1 Wspólne działania na rzecz zielonej Europy
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4.2 Uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.2 Uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym

Droga do rozwoju i budowy nowoczesnego europejskiego państwa prowadzi przez kultu-

rę. Kultura jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospo-

darczego – wraz z przemysłami kultury generuje dochody, tworzy miejsca pracy, zwięk-

sza atrakcyjność kraju dla turystów i inwestorów, wpływa na poziom i jakość życia.

Przystąpienie naszego kraju do EOG oraz UE otworzyło nowe perspektywy przed polską kul-

turą. Polscy twórcy oraz instytucje kultury mogli zacząć szerzej współpracować z wieloma 

partnerami europejskimi, w tym z twórcami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 

Uczestnictwo w projektach europejskich ma szczególne znaczenie w zakresie przedsię-

wzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Są one bowiem nie tylko ważne 

z punktu widzenia społeczności lokalnej, lecz także promocji na skalę europejską obiektów 

istotnych dla polskiego dziedzictwa.

Mechanizmy Finansowe zapewniły szerokie możliwości finansowania ponad 100 
projektów z zakresu kultury – zarówno o charakterze inwestycyjnym (w ra-

mach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego), – jak i projektów mięk-

kich (w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej). Wśród obszarów wsparcia Mechanizmów 

Finansowych kultura znalazła się na trzecim miejscu pod względem wiel-
kości otrzymanych środków. Stanowią one łącznie ponad 18,5% całej alokacji 

dla Polski, czyli około 98 mln euro.

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu kultury:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego było zachowanie i od-

budowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem i wykreowanie 

narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Dzięki Me-

chanizmom Finansowym i kwocie blisko 88 mln euro sfinansowano wiele inwestycji kul-

turalnych z zakresu m.in. rewitalizacji, konserwacji i modernizacji oraz adaptacji na cele 

kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, zespołów fortyfikacyjnych, bu-

dowli obronnych, historycznych obszarów miejskich, budowy i rozbudowy instytucji kultury 

o europejskim znaczeniu, kompleksowych programów konserwacji i digitalizacji zabytko-

wych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych i archiwaliów.

Do dofinansowania wybrano 34 projekty obejmujące swoją lokalizacją obszar całej Pol-

ski. Wsparcie otrzymały m.in. Muzeum – Zamek w Łańcucie, Muzeum Narodowe w Krako-

wie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesław-

cu, zabytkowe cerkwie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Bazylika Katedralna 

w Sandomierzu, fortyfikacje w Zamościu, Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, Bazylika Mariacka 

w Gdańsku, Sanktuarium w Świętej Lipce. 

Mapa nr 5. Rozmieszczenie przykładowych projektów z zakresu kultury

Wśród rekomendowanych przedsięwzięć znalazły się obiekty wpisane na listę Światowe-

go Dziedzictwa UNESCO oraz Listę Pomników Historii Prezydenta RP. W wielu przypadkach 

przyznane granty pozwoliły na kompleksowe prace renowacyjne i konserwatorskie – nie-

rzadko pierwsze w powojennej Polsce. W trakcie prowadzonych prac odkrywano skarby 

– np. ponad 1200 monet pochodzących z XVIII wieku, znalezionych podczas renowacji 

i adaptacji na cele kulturalne staromiejskich piwnic Warszawy.

odrestaurowanych obiektów zabytkowych

Muzeum Narodowe w Krakowie laureatem IV edycji konkursu 

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich (2011 r.) w kategorii Zabytek

Projekt:  Nowe Sukiennice. Remont i  modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach

Beneficjent:  Muzeum Narodowe w Krakowie

Wartość wkładu MF: 5 235 799 euro

Co zostało zrobione w ramach priorytetu 
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego 
wybrane wskaźniki:

100 odrestaurowanych obiektów zabytkowych 

Ponad 105 tys. m2 powierzchni odrestaurowanych/zmodernizowanych obiektów 

Blisko 3 mln zdigitalizowanych stron dokumentów i starodruków

5 wybudowanych lub rozbudowanych instytucji 

66 nowych miejsc pracy 

Muzeum – Zamek 
w Łańcucie

Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Podkarpackie 
w Krośnie

Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki 
w Bolesławcu

Zabytkowe cerkwie 
Prawosławnej Diecezji 
Lubelsko-Chełmskiej

Bazylika Katedralna 
w Sandomierzu

Fortyfikacje 
w Zamościu

Wyspa Młyńska 
w Bydgoszczy

Bazylika Mariacka 
w Gdańsku

Sanktuarium w Świętej Lipce
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4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.2 Uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym

Działania inwestycyjne, realizowane w ramach priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa 

europejskiego, uzupełniły projekty miękkie, tworzone w ramach Funduszu Wymiany Kultu-

ralnej. Był to jedyny wyodrębniony tego typu Fundusz w państwach-beneficjentach.

Fundusz miał na celu wsparcie następujących działań: 

• muzyka i sztuki sceniczne, 

• dziedzictwo kulturowe, 

• sztuki plastyczne i wizualne, 

• literatura i archiwa. 

Dzięki Funduszowi Wymiany Kulturalnej w latach 2008-2011 dofinansowanie otrzymały 

72 projekty na kwotę ponad 10 mln euro. 

W jego ramach organizowano wystawy artystyczne, spektakle teatralne i koncerty, wspiera-

no współpracę oraz wymianę artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicz-

nych, muzyki, fotografii, literatury, ułatwiano współpracę szkół i uczelni artystycznych oraz 

ekspertów z zakresu np. nowoczesnych technik konserwatorskich, dokumentacji, ochrony 

i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania nielegalnego handlu skarbami kultury. 

Beneficjentami Funduszu byli m.in.: Białostocki Teatr Lalek, Gdański Teatr Szekspirowski, 

Opera i Filharmonia Podlaska, Śląski Teatr Tańca, Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Woje-

wódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, Fundacja Avant Art., Polski Związek Niewidomych, Fundacja Okularnicy 

im. Agnieszki Osieckiej, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 

ICOMOS czy Archiwum Państwowe w Krakowie. 

Wszystkie projekty realizowane były z udziałem partnerskich instytucji z Norwegii, Islandii 

i Liechtensteinu.

Zrealizowane projekty pozwoliły na nawiązanie dialogu, wymianę doświadczeń, pokazanie 

współczesnych tendencji różnorodności kulturowej, a i punktów wspólnych polskich arty-

stów z twórcami z państw-darczyńców. Program stał się znakomitym sposobem promocji 

polskiej kultury za granicą, w szczególności w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie oraz kultur 

tych państw w Polsce. W przypadku wielu instytucji projekty realizowane w ramach Fun-

duszu stały się pierwszym impulsem do nawiązania współpracy między twórcami. Dzięki 

Funduszowi współpraca kulturalna, dotychczas znikoma, rozwinęła się na dużą skalę przy-

nosząc korzyści obu stronom.

Wsparcie dla działań ze sfery kultury było realizowane także w ramach Funduszu Stypen-

dialnego i Szkoleniowego. Dotacje otrzymały m.in. Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie 

i we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu czy  Państwowa 

Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie.

Ponad pół miliona uczestników wydarzeń kulturalnych

Co zostało zrobione w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej
wybrane wskaźniki:

727 wydarzeń kulturalnych

2 283 artystów zaangażowanych w realizację projektów

431 instytucji współpracujących z beneficjentami

Ponad pół miliona uczestników wydarzeń kulturalnych

Dobre praktyki

Europejskie Centrum Bajki – kultura i edukacja dla dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi

Projekt:   Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim 

znaczeniu

Główny cel projektu:   Stworzenie nowoczesnego dziecięcego ośrodka kultury 

o znaczeniu międzynarodowym, którego zadaniem jest 

bawiąc – uczyć

Beneficjent:  Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Całkowity koszt projektu:  5 293 026 euro

Przyznany grant MF:  2 669 802 euro

Przedmiotem projektu była budowa oraz wyposażenie Europejskiego Centrum Bajki 

im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Ambicją pomysłodawców było stworzenie polskiej 

i europejskiej stolicy bajek – przedsięwzięcia tworzącego produkt kulturowy i turystyczny 

istotny dla rozwoju całego województwa świętokrzyskiego. Podejmując te inicjatywę 

wykorzystano Koziołka Matołka, bohatera bajki Kornela Makuszyńskiego i Mariana 

Walentynowicza 120 przygód Koziołka Matołka, jako symbolu polskiej kultury dziecięcej 

– literatury i filmu. Projekt ten wpisał się w popularną w Europie Zachodniej ideę 

organizowania tzw. miejscowości tematycznych.

Dzięki realizacji tego projektu, od 2010 r. Europejskie Centrum Bajki działa w nowej siedzibie 

– wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci, w którym znajduje się biblioteka z czytelnią 

i księgarnią, sala kinowa i teatralna oraz sale warsztatowe. Przy budynku stworzono 

ogród zmysłów z altanami, a także kuźnię, która ma upamiętniać słynnych kowali z bajki 

o Koziołku Matołku. Nad stawem zbudowany został amfiteatr. 

Europejskie Centrum Bajki stało się miejscem, gdzie odbywa się szereg wydarzeń 

kulturalnych: Festiwal Kultury Dziecięcej, dziecięce Spotkania Mistrzów Teatru, Spotkania 

Mistrzów Muzyki, ogólnopolskie konkursy Przygody Koziołka Matołka i Konkurs Fotogra-

ficzny Wszystkie Dzieci Świata. 

Fot. nr 1 i 2 Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
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Prace na rzecz zachowania jedynej w Polsce oryginalnej barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie

Projekt:   Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-

-ogrodowego w Wilanowie: etap II

Główny cel projektu:   Przeprowadzenie szeregu prac badawczych, 

zabezpieczających i renowacyjnych w zespole pałacowo-

-ogrodowym w Wilanowie

Beneficjent:  Muzeum Pałac w Wilanowie (Warszawa)

Całkowity koszt projektu:  4 464 005 euro

Przyznany grant MF:  3 496 540 euro

Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie należy do najcenniejszych i najbardziej 

popularnych pomników historycznych polskiej kultury artystycznej, zaś Muzeum 

wilanowskie jest pierwszym w Polsce profesjonalnym muzeum sztuki, otwartym dla 

publiczności w 1805 r. Ostatnia generalna konserwacja pałacu miała miejsce 50 lat temu. 

W międzyczasie podejmowano jedynie działania awaryjne. 

Celem projektu była poprawa stanu konserwatorskiego, technicznego, przyrodniczego 

i funkcjonalnego muzeum oraz polepszenia warunków działalności kulturalnej oraz obsługi 

technicznej.

W jego ramach przeprowadzono szereg prac badawczych i renowacyjnych przy 

ogrodowych elewacjach pałacu, datowanych na XVII i pierwszą ćwierć XVIII w., oraz 

budynku Łazienki Lubomirskiej - tzw. Marconiówki, dobudowanej do południowego skrzydła 

pałacu w XVIII w.

Ponadto wybudowano pawilon dla stałej ekspozycji i ochrony zabytkowych rzeźb, m.in. 

XVII-wiecznych posągów attykowych, które stały się atrakcją nowej pałacowej trasy 

turystycznej. 

Dokonano także kompleksowego rozpoznania archeologicznego terenów należących 

do zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Ponadto, muzeum przeprowadziło 

działania polegające na rozpoznaniu warunków mikrobiologicznych i stabilizacji 

parametrów klimatu we wnętrzach muzeum.

Fot. nr 1 i 2 Zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.2 Uczestnictwo w europejskim dialogu kulturowym

Połączenie tradycyjnej sztuki użytkowej polskiej i norweskiej ze współczesnymi strategiami projektowania

Projekt:   Rooted Design for Routed Living. 

Alternatywne strategie projektowania

Główny cel projektu:   Stworzenie uwarunkowanych lokalnie wnętrz dla programów 

studyjnych

Beneficjent:   Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 

w Warszawie 

Całkowity koszt projektu:  309 310 euro

Przyznany grant MF:  195 904 euro

Partner:  nkd Nordic Artists’ Center, Dale (Norwegia)

Dwuletni projekt artystyczny skierowany został do polskich i norweskich projektantów oraz 

artystów. Połączył badania nad tradycjami sztuki użytkowej ze współczesnymi strategiami 

projektowania. W jego ramach projektanci opracowali założenia wystroju wnętrz studiów 

programu a-i-r laboratory.

Czteroosobowe zespoły: polski, pracujący w Norwegii, oraz norweski, działający 

w Polsce, stworzyli rozwiązania dla przestrzeni artystycznych rezydencji, zaprojektowane 

specjalnie dla Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Artystów Nordyckich w Dale. 

Istotnym elementem projektu było nawiązywanie przez designerów do bezpośredniego, 

lokalnego otoczenia oraz czerpanie z wiedzy i umiejętności miejscowych przedsiębiorców 

i rzemieślników. 

W wyniku realizacji projektu powstały dwie modelowe pracownie artystyczne oraz 

prototypy mebli przydatnych artystom przebywającym na pobytach twórczych w obu 

ośrodkach.

 

Fot. nr 2. Uczestnicy projektu Rooted Design for Routed Living

Fot. nr 1. Wystawa prac zrealizowanych w ramach projektu Rooted Design for Routed Living
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Polsko-islandzka muzyczna przygoda

Projekt:   Reykjavik vs. Szczecin. 

Spotkania Młodych Zespołów Kameralnych

Główny cel projektu:   Popularyzacja polskiej i islandzkiej muzyki kameralnej

Beneficjent:  Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, Szczecin

Całkowity koszt projektu:  52 961 euro

Przyznany grant MF:  45 661 euro

Partnerzy:  Chamber Club Studningsfelag Kammerklubbsins Reykjavik 

(Islandia), Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 

im. T. Szeligowskiego w Szczecinie.

Główną ideą projektu edukacyjno-artystycznego Reykjavik vs Szczecin była popularyzacja 

polskiej i islandzkiej muzyki kameralnej oraz tradycji i kultury obu narodów. W przedsię-

wzięciu wzięło udział 40 polskich i islandzkich uczniów szkół muzycznych w wieku od 

10 do 18 lat. Projekt podzielony był na 4 etapy, podczas których uzdolnieni muzycznie 

uczniowie uczestniczyli w warsztatach, wykładach i lekcjach kameralnych, pracując in-

dywidualnie w swoich ośrodkach muzycznych. Każdy etap kończył tygodniowy pobyt 

uczniów albo w Szczecinie albo w Reykjaviku, gdzie wspólnie koncertowali. 

Uwieńczeniem projektu Reykjavik vs Szczecin Spotkania Młodych Zespołów Kameralnych 

były trzy koncerty, które młodzi kameraliści z obu krajów wspólnie zagrali w Szczecinie. 

Głównym punktem programu było światowe prawykonanie kompozycji Janusza Stalmier-

skiego Kartki z dzieciństwa, stworzonej specjalnie dla uczestników projektu.  

Fot. nr 1 i 2. Koncertowanie w ramach projektu Reykjavik vs Szczecin

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.3 Promocja zdrowego stylu życia i dostęp do usług medycznych = poprawa jakości życia społeczeństwa

4.3  Promocja zdrowego stylu życia i dostęp do usług medycznych 
= poprawa jakości życia społeczeństwa

Spójność społeczno-gospodarcza w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest 

ściśle związana z jakością życia całego społeczeństwa, na którą wpływa  m.in. stan zdro-

wia obywateli. Kondycja zdrowotna mieszkańców Polski poprawia się od początku lat 90., 

ale jeszcze pozostaje sporo do zrobienia w tej dziedzinie. Z tego względu wszelkie działa-

nia zapewniające odpowiedni poziom i dostęp do opieki medycznej oraz  właściwą opiekę 

w szczególności nad matką i dzieckiem mają tu szczególne znaczenie.

Głównym celem wydatkowania środków na ochronę zdrowia była poprawa warunków zdro-

wotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę 

jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie 

podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu ochrony zdrowia:

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy 

w Ochronie Zdrowia.

Przy ocenie wniosków priorytetowo były traktowane projekty realizowane na terenach wiej-

skich lub w małych miastach (tzn. do 20 000 mieszkańców) oraz projekty o jak najwięk-

szym zakresie oddziaływania.

Ponadto wprowadzono wymóg łączenia elementów inwestycyjnych oraz tzw. miękkich 

w celu uzyskania bardziej kompleksowych rezultatów. Wydatki inwestycyjne oraz kosz-

ty planowanych remontów łącznie nie mogły przekroczyć 70% ogólnej wartości kosztów 

kwalifikowalnych danego projektu, pozostała część środków musiała być przeznaczona 

na działania nieinwestycyjne np. badania profilaktyczne czy programy promocji zdrowia.

W dwóch konkursach uczestniczyło ponad 800 wnioskodawców, głównie zakłady opieki 

zdrowotnej i jednostki samorządu terytorialnego.

W rezultacie przeprowadzonych konkursów Mechanizmy Finansowe zapewniły dofi-

nansowanie w kwocie 58,82 mln euro dla 74 projektów z zakresu 
ochrony zdrowia.

W ramach opieki zdrowotnej realizowane były przede wszystkim projekty w za-
kresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych, 
których celem było m.in. wyposażanie zakładów opieki zdrowotnej w nowoczesny sprzęt 

medyczny wraz z zapewnieniem jego efektywnego wykorzystania, modernizacja zakładów 

opieki zdrowotnej czy wzrost jakości usług medycznych poprzez podnoszenie kwalifikacji 

kadry medycznej.

W rezultacie dokonano m.in. przebudowy budynków szpitala w Zespole Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie, utworzono Nowoczesne Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziec-

ka w Elblągu, dokonano remontu oddziału położniczego oraz odnowiono pomieszczenia 

o powierzchni 371 m2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, zmo-

dernizowano oddziały kardiologiczny i ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolone-

go im. Ludwika Rydygiera w Toruniu oraz m.in. oddziały kardiologii i chorób wewnętrznych, 

położniczy, patologii ciąży i ginekologii oraz neonatologii w Samodzielnym Publicznym 

Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Zakupiono także m.in. nowocześnie wyposażone ambulansy tj.: mobilną stację do poboru 

krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz 5 no-

woczesnych karetek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowcu.
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cyfrowy sprzęt radiologiczny i mammograficzny, 

wideoduendoskop, 

 system do neuronawigacji wraz ze specjalistycznym śródoperacyjnym tomografem przewoźnym, serwerem archiwizacyjnym PACS oraz modułem archiwizacji, stacjami 

rejestracyjnymi, stacjami opisowymi, stacjami przeglądowymi, 

echokardiografy, 

ultrasonografy, 

specjalistyczna aparatura do badań prenatalnych, 

kliniczny interfejs diagnostyczny, 

procesor mowy, 

histeroskop diagnostyczno-terapeutyczny, 

kolposkop optyczny, 

 laparoskopowa sonda śródoperacyjna EUROPROBE do oceny węzła wartowniczego z urządzeniem do detekcji, 

 urządzenie do podświetlania śródoperacyjnego w podczerwieni z zestawem cewników moczowodowych i kamerą z filtrem do podczerwieni.

Przykłady specjalistycznego sprzętu medycznego, 
zakupionego w ramach Mechanizmów:

Skutki zachowań szkodliwych zdrowotnie, powstałe w wyniku przemian cywilizacyjnych 

i zmian stylu życia dotyczą całego społeczeństwa. Sprawą pierwszoplanową dla dobra 

ogólnego powinno być zatem podejmowanie działań przeciwstawiających się tym nie-

korzystnym zmianom. Stąd w zakresie promocji zdrowia i programów 
profilaktyki propagowano styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych 

oraz profilaktykę i wczesne wykrywanie tych chorób.

W efekcie wdrożono 146 programów profilaktycznych i prze-
siewowych, z czego 82 programy uruchomione zostały przez szpitale, a 64 przez 

inne podmioty, zwłaszcza przez samorządy realizujące programy głównie dla dzieci 

w zakresie kontroli wad postawy, zapobiegania otyłości i próchnicy itp. Przykładami do-

brych praktyk w tym zakresie są: Projekt dotyczący profilaktyki i wczesnego wykrywa-

nia chorób oczu u dzieci oraz poprawy jakości i dostępności opieki okulistycznej nad 

dziećmi z woj. podlaskiego, zrealizowany przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny

im. dr. L. Zamenhofa w Białymstoku, Program badań przesiewowych z zakresu chorób 

układu krążenia, chorób układu oddechowego, raka piersi u kobiet na terenie Powiatu Le-

skiego, zrealizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lesku czy 

też Pilotażowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuca Gdańskiego Uniwer-

sytetu Medycznego, obejmujący osoby w wieku między 50 a 75 rokiem życia, które nałogo-

wo paliły lub palą papierosy.

Kolejną grupę projektów stanowiły projekty z zakresu terapeutycznych 
systemów telemedycznych, medycznych  internetowych sys-
temów edukacyjnych oraz gromadzenia danych, np. utworzenie 

w Instytucie Kardiologii nowoczesnego Centrum Telekonsultacji Telmedycznych czy utwo-

rzenie przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie Uniwersyteckiego Centrum Telemedycyny 

do konsultacji telemedycznych w zakresie m.in. kardiologii, neurologii, neurochirurgii, neu-

rotraumatologii oraz radiologii.

Istotny element polityki zdrowotnej stanowi ochrona zdrowia matki i dziec-
ka w czasie przed i po jego urodzeniu. W okresie przedporodowym, 

śródporodowym i po urodzeniu dziecka zdrowie matki i dziecka powinno być szczególnie 

chronione ze względu na liczne niebezpieczeństwa infekcyjne, cechy biologiczne i wypły-

wające z tego zagrożenia, jak i dla zagwarantowania mu optymalnego poziomu zdrowia 

w przyszłości. Wymaga to zapewnienia matce i dziecku przede wszystkim opieki medycz-

nej, obejmującej zarówno profilaktykę, jak i promocję zdrowia. W ramach Mechanizmów 

zrealizowano projekty z zakresu poprawy opieki perinatalnej, np. wczesnej identyfikacji 

ryzyka wystąpienia wad wrodzonych oraz chorób genetycznych u płodu (projekt Popra-

wa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego, zre-

alizowany przez Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie), czy projekty 

z zakresu poprawy wiedzy potencjalnych rodziców na temat zachowań mających wpływ 

na zdrowie ich potomstwa (np. projekt Warszawskie Żłobki wspierają rodzinę w wycho-

waniu Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo, zrealizowany przez Ze-

spół Żłobków miasta stołecznego Warszawa, którego celem było wspomaganie rodziny 

w prawidłowym rozwoju dziecka w ramach cyklu warsztatów umiejętności wychowaw-

czych, higieny oraz żywienia małego dziecka).

Kompleksowa opieka nad dzieckiem powinna także obejmować dzieci niepełnosprawne. 

I takie projekty mające na celu wsparcie dzieci niepełnospraw-
nych zostały zrealizowane. Przykładem jest projekt Rozwój usług edukacyjnych i reha-

bilitacyjnych w Ośrodku Radość Życia w Sandomierzu, wdrożony przez Caritas Diecezji 

Sandomierskiej, i mający na celu stworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Szkoły Przy-

sposabiającej do Pracy niepełnosprawne dzieci i młodzież.

Następną preferowaną do wsparcia tematyką projektów było zapobieganie uzależnieniom 

i ich leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych, takich 

jak narkomania i alkoholizm. Przykładem jest tu projekt Start w dorosłość – zintegrowa-

ny system oddziaływań profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki, obejmujący m.in. 

szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, i skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, lecz 

także do rodziców, wychowawców oraz nauczycieli.

Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły 
się jednak projekty mające na celu tworzenie otwartych ogól-
nodostępnych stref rekreacji dziecięcej (w tym: budowy boisk, placów 

zabaw, ścieżek zdrowia, ogródków Jordanowskich itp.) oraz realizacji pozalekcyjnych zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla dzieci,

W efekcie wybudowano 113 otwartych stref rekreacji o zróżnicowanym charakterze: 

od rozbudowanych, dużych kompleksów np. w gminie Stare Babice (3 boiska wraz z kortem 

tenisowym, skate park, siłownia i plac zabaw dla dzieci) do małych boisk i placów zabaw 

dla dzieci np. w gminie Karlino, gdzie stworzono kompleks boisk sportowych. Na potrzeby 

stref rekreacji zakupiono duże ilości wyposażenia i sprzętu sportowego od zestawów do 

wspinaczki po piłki oraz przygotowano różnorodną ofertę udziału w zajęciach sportowych, 

korekcyjnych i rehabilitacyjnych.

Mapa nr 6.  Rozmieszczenie przykładowych projektów dotyczących stref rekreacji dziecięcej
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43 wsparte szpitale

12 486 m kw. zmodernizowanej powierzchni szpitali i przychodni

146 programów profilaktycznych i przesiewowych

1276 sztuk zakupionego sprzętu diagnostycznego

Ponad 12 000 sztuk zakupionego innego sprzętu medycznego, oraz sportowego, rehabilitacyjnego i informatycznego

2878 przeszkolonych pielęgniarek i lekarzy (w kraju i za granicą)

27 920 przeszkolonych innych osób w zależności od specyfiki projektu tj. rodziców, opiekunów dzieci, uczestników programów przesiewowych, trenerów, rehabilitantów, 

rejestratorek

113 wybudowanych stref rekreacji dziecięcej

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Opieka zdrowotna 
i opieka nad dzieckiem 
wybrane wskaźniki:

Łącznie z projektów w ramach priorytetu skorzystało w różnym

stopniu ponad 320 tys. dorosłych oraz ponad 408 tys. dzieci.

Laureaci Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2011
Joanna Kuchta – kierowniczka Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich, Pełnomocnik Starosty ds. Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007-2015, Pełnomocnik Starosty 

ds. Rozwoju Lokalnego, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, województwo kujawsko – pomorskie. 

Koordynatorka projektu Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy 

i zdrowia prokreacyjnego, współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych 

Wyróżnienie

Profesor Henryk Skarżyński – dyrektor Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany, województwo mazowieckie. 

Koordynator projektu Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej, współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych.

Dobre praktyki

Poprawa dostępności i jakości świadczenia usług medycznych na rzecz kobiet w regionie Podlasia

Projekt:   Zapewnienie najwyższego standardu opieki kobiecie poprzez rozwój technik 

endoskopowych w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

w Białymstoku

Główny cel projektu:   Wdrożenie nowych, nieinwazyjnych procedur chirurgicznych w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym w Białymstoku

Beneficjent:  Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Całkowity koszt projektu:  844 282 euro

Przyznany grant MF:  698 340 euro

Realizacja projektu doprowadziła do kompleksowego wyposażenia endoskopowej sali operacyjnej Kliniki Ginekologii 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zakupiony sprzęt umożliwia przeprowadzanie całego zakresu 

operacji w zakresie laparoskopii, histeroskopii oraz fetoskopii oraz wykorzystanie nowoczesnego modułu telemedycznego. 

W ramach projektu odbyło się szereg indywidualnych szkoleń w czołowych europejskich ośrodkach, takich jak: Barcelona, 

Lund, Tuluza, Lille, Antwerpia, Hamburg, Barii, Oslo oraz Londyn. Przeprowadzono także kilka konferencji i liczne szkolenia 

dla lekarzy ginekologów i pierwszego kontaktu, podczas których prowadzono szeroko rozumianą politykę prozdrowotną 

w zakresie medycyny rozrodu, onkologii ginekologicznej oraz położnictwa. Z ośrodkiem medycyny matczyno-

-płodowej w Hamburgu ustalono możliwość współpracy w zakresie stworzenia pomostu telemedycznego służącego 

do specjalistycznych szkoleń.

Największą wartością projektu, poza wysoce kompleksową inwestycją związaną z wyposażeniem bloku operacyjnego, jest 

oczywiście poszerzenie wiedzy i umiejętności lekarzy specjalistów w zakresie małoinwazyjnych technik endoskopowych. 

Około 12 osób czynnie uczestniczyło w zaawansowanych szkoleniach i kursach w najlepszych ośrodkach europejskich, 

co zapewne będzie miało istotne znacznie w rozwoju umiejętności operacyjnych szkolonych lekarzy. Rozpoczęliśmy także 

– jako pierwsi we wschodnim regionie Polski – akcję promocyjną wczesnej opieki nad ciążą bliźniaczą celem diagnostyki 

w jak najwcześniejszym etapie ciąż jednokosmówkowych w których istnieje ryzyko rozwoju wyjątkowo niebezpiecznego 

dla życia płodów zespołu przetoczenia między bliźniakami.

Dr hab. n. med. Piotr Laudański, adiunkt, Kierownik Merytoryczny Projektu

Fot. nr 1.  Sala operacyjna Kliniki Ginekologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku
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Realizacja celów w systemie ochrony zdrowia wymaga prowadzenia spójnych, długookresowych 

działań, mających za zadanie zapewnienie opieki medycznej na jak najwyższym poziomie przy 

stałym podnoszeniu jakości i dostępności usług medycznych. Jak wynika z powyższych statystyk, 

wsparcie z Mechanizmów Finansowych okazało się w tym względzie bardzo potrzebne.
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Na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dzieci oraz młodzieży w Gminie Komańcza

Projekt:   Wdrożenie Programu Profilaktyki Zdrowotnej w Gminie 

Komańcza pt. Sport to zdrowie

Główny cel projektu:   Kształtowanie wśród społeczności lokalnej Gminy Komańcza 

nawyków zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie 

dzieciom i młodzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach 

i imprezach sportowych oraz naukę racjonalnego odżywiania

Beneficjent:  Gmina Komańcza

Całkowity koszt projektu:  443 206 euro 

Przyznany grant MF:  353 038 euro 

Projekt składał się z dwóch głównych etapów: wybudowania dwóch przyszkolnych boisk 

sportowych i kortu tenisowego przy Zespole Szkół w Rzepedzi oraz na wdrożeniu 3-letniego 

programu profilaktyki zdrowotnej na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży z całej Gminy Komańcza. Dzięki m.in. wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego 

oraz zakupowi sprzętu i strojów sportowych możliwe było prowadzenie 1200 godzin 

pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych z dowozem dzieci ze wszystkich szkół 

w gminie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych z udziałem ok. 2000 osób 

rocznie. Przeprowadzono także Kampanię Zdrowego Żywienia we wszystkich szkołach 

na terenie gminy w wymiarze 720 godz. zajęć w okresie 3 lat.

Projekt rozpoczął proces poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy, zwłaszcza tych 

najmłodszych, oraz przyczynił się do podniesienia świadomości na temat zdrowego 

odżywiania zarówno dzieci, jak i rodziców uczestniczących w zajęciach prowadzonych 

w ramach projektu.Fot. nr 2 Boisko przyszkolne w Rzepedzi po zakończeniu realizacji projektu

Fot. nr 1 Boisko przyszkolne w Rzepedzi przed realizacją projektu

Poprawa jakości życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na Zamojszczyźnie

Projekt:   3 w 1 – zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług rehabilitacyjno-edukacyjno-

-społecznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na Zamojszczyźnie

Główny cel projektu:   Przeprowadzenie modernizacji i wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, 

realizacja programów terapeutycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz 

programów podnoszenia kwalifikacji kadry polskich i ukraińskich placówek dla 

niepełnosprawnych dzieci

Beneficjent:   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

Całkowity koszt projektu:  747 710 euro

Przyznany grant MF:  672 939 euro

Partnerzy:   w części dotyczącej podnoszenia kwalifikacji kadry:

 Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania (Warszawa, Polska),

 Percy Hedley Foundation (Newcastle, Wielka Brytania),

 COTHAN (Gosselies, Belgia).

  w części dotyczącej podnoszenia kwalifikacji kadry w zakresie rozpowszechniania 
projektu na Ukrainę i Mołdawię m.in. z:

 Ośrodek DZHERELO (Lwów, Ukraina),

 Ośrodek AURVEDA (Biała Cerkiew, Ukraina),

 Ośrodek MOTIVATION (Chisinau, Mołdawia). 

W ramach projektu Stowarzyszenie zmodernizowało Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Zamościu i wyposażyło go w nowy specjalistyczny sprzęt. Ponadto 180 uczestników – dzieci 

i młodzieży – wzięło udział w siedmiu nowatorskich programach terapeutycznych. Przeprowadzonych zostało 

12 szkoleń i warsztatów, dzięki którym 400 osób podniosło kwalifikacje dotyczące opieki i pracy z niepełnosprawnymi 

dziećmi i młodzieżą w polskich oraz ukraińskich placówkach. Wskutek realizacji projektu nastąpiła poprawa jakości 

oraz dostępności świadczonych usług dla marginalizowanej grupy społecznej, rozszerzył się ich zakres i o około 40% 

zwiększyła liczba pacjentów z nich korzystających. 

Określenie „środki norweskie” weszło na stałe do słownika społeczności lokalnej jako symbol daru „równych szans” dla 

grupy marginalizowanej społecznie – dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z Zamojszczyzny.

W historii ponad 20-letniej działalności Stowarzyszenia był to projekt o fundamentalnym znaczeniu – stworzył  

niepełnosprawnym dzieciom z Zamojszczyzny realne warunki dla kompleksowego rozwoju na europejskim poziomie. 

Pomoc Darczyńców pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz Zarządu 

Stowarzyszenia.

Maria Król – Koordynator projektu

Fot. nr 1  Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacyjno-
-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Zamościu
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niu środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W wyniku 

dwóch, przeprowadzonych w latach 2007 oraz 2008, konkursów zrealizowane zostały 

42 projekty na kwotę dofinansowania z MF wynoszącą 21,4 mln euro. 
W ramach Działania I Projekty badawcze – które cieszyło się większym zainteresowaniem 

wśród wnioskujących – wsparto 23 projekty. Natomiast w ramach Działania II Warsztaty 

i seminaria zrealizowanych zostało 19 projektów. 

Tematyka seminariów/szkoleń, która mogła obejmować wszystkie priorytety przewidziane 

dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w przypadku połowy wyłonionych projektów 

dotyczy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Zważywszy na fakt, iż Fundusz był adresowany tylko do dwóch obszarów, miał on szansę 

znacznego rozwoju badań w ochronie środowiska i ochronie zdrowia. Pełną ocenę korzyści 

naukowych będzie można wykonać dopiero po zakończeniu badań, aczkolwiek już teraz 

należy podkreślić rolę bilateralnej współpracy, umożliwiającej wymianę wiedzy i doświad-

czeń w tej dziedzinie na międzynarodowej płaszczyźnie.

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.4 Nauka i edukacja – nowoczesność, efektywność, internacjonalizacja

4.4  Nauka i edukacja – nowoczesność, efektywność, internacjonalizacja

Nakłady na badania i rozwój w Polsce są ponad trzykrotnie niższe niż średnia europejska.

Bezzwrotna pomoc zagraniczna pomaga zmieniać te proporcje.

Jednym z priorytetów badań naukowych jest nie tylko zwiększenie ich efektywności, ale 

także powiązanie nauki polskiej z nauką międzynarodową, w szczególności z nauką eu-

ropejską. Dzięki współpracy z międzynarodowymi zespołami naukowymi i dostępowi do 

najnowocześniejszego sprzętu naukowcy zdobywają międzynarodowe doświadczenie, 

uczestniczą w światowych projektach, zyskują nowe naukowe kontakty. Podobnie ważne 

efekty przynosi internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i rozwój zagranicznej mobilności 

studentów. Takie działania zmieniają krajobraz polskiej nauki oraz edukacji i tworzą warunki 

nie tylko do lepszego wykorzystania potencjału naukowego i edukacyjnego, lecz także do 

efektywniejszej konkurencji z innymi krajami.

Mechanizmy Finansowe zapewniły możliwości finansowania ponad 420 pro-
jektów z zakresu nauki i edukacji na łączna kwotę dofinansowania z MF 

wynoszącą blisko 56 mln euro. Wsparcie zostało udzielone w ramach 

priorytetu Badania naukowe, Polsko-Norweskiego Funduszu 
Badań Naukowych oraz Funduszu Stypendialnego i Szkole-
niowego.

Instytucje zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu nauki i edukacji:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania 

Informacji oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach priorytetu Badania naukowe dofinansowanie uzyskały projek-

ty obejmujące działalność badawczą (eksperymentalną lub teoretyczną) podejmowaną 

w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach. Wsparcie mogły uzyskać projek-

ty ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych realizowanych w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przy wyborze projektów 

kierowano się m.in. oryginalnością tematyki badawczej, tez projektu oraz zaproponowanej 

metodyki badań, wartością naukową i użytkową projektu,  poprawnością założeń badaw-

czych,  koncepcją rozwiązania zgłaszanego problemu naukowego oraz potencjalnymi moż-

liwościami zastosowania wyników przez odbiorców badań. 

W rezultacie dwóch konkursów, przeprowadzonych w latach 2005 oraz 2007, do dofinan-

sowania zarekomendowano łącznie 42 projekty na kwotę wsparcia z Mechanizmów 

Finansowych wynoszącą 22,45 mln euro. 

W ramach pierwotnej alokacji środków, przeznaczonych na priorytet Badania naukowe, zo-

stał utworzony Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych.
Celem funduszu, wspólnie zarządzanego przez przedstawicieli Polski i Norwegii, było 

wspieranie polsko-norweskich projektów badawczych z zakresu ochrony środowiska 

i ochrony zdrowia oraz finansowanie warsztatów i seminariów przy wykorzysta-

Przykładowe projekty, które uzyskały wsparcie w ramach Funduszu Badań Naukowych:

Wsparcie uzyskały m.in.:

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie dla projektu: 

Opracowanie norm ciśnienia tętniczego dla populacji dzieci i młodzieży 

w Polsce,

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej dla projektu: Program homing (Powroty) 

– projekty badawcze we wszystkich priorytetach realizowane przez mło-

dych doktorów powracających do Polski we współpracy z zagranicznym 

ośrodkiem naukowym, 

Politechnika Gdańska dla projektu: Nowe metody redukcji emisji zanie-

czyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków, 

Politechnika Warszawska dla projektu: Termomodernizacja budynków uży-

teczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju STEP, 

Uniwersytet Jagielloński dla projektu: Historia kolekcji rękopisów romań-

skich w księgozbiorze „berlińskim” w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, 

Uniwersytet Warszawski dla projektu: Partycypacja obywatelska: diagnoza 

barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie.

W ramach 42 projektów Polsko-Norweskiego Funduszu 

Badań Naukowych realizowane są partnerstwa 

z 52 podmiotami z Norwegii. Partnerstwa w ramach 

Funduszu były obligatoryjne.

Działanie 1: Projekty Badawcze 

Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie w gospodarce leśnej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie we współpracy z Norwegian University of Life Sciences w Aas;

Ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z Norwegian University 

of Science and Technology;

Badania wpływu podwyższonej naturalnej promieniotwórczości na człowieka oraz środowisko naturalne, Główny Instytut Górnictwa we współpracy z partnerami: Institute 

for Energy Technology (Norwegia), Norwegian Radiation Protection Authority oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej; 

Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergen – Grenlandia (AWAKE), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z następującymi 

partnerami: Norwegian Institute for Water Research, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Nansen Environmental and Remote Sensing Centre (Norwegia), 

Norwegian Meteorologist Institute oraz University Centre in Svalbard (Norwegia).

Działanie 2: Warsztaty i Seminaria 

Polsko-Norweskie seminarium i warsztat na temat otwartych platform dla terminali mobilnych, Politechnika Warszawska we współpracy z STIFTELSEN SINTEF z Norwegii;

Ocena jakości ekosystemów wodnych za pomocą akustyki, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza we współpracy z Uniwersytetem w Oslo;

Społeczne odwzorowanie dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce i Norwegii z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej, Akademia Medyczna w Łodzi we współpracy 

z Norwegian University of Science and Technology;

Systemy informatyczne w badaniach geologicznych, Politechnika Śląska we współpracy z Sogn og Fjordane University College (HSF) z Norwegii.
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222 konferencje naukowe

554 sztuki zakupionego sprzętu/aparatury

670 publikacji naukowych w kraju i za granicą

91 prac magisterskich

27 rozpraw doktorskich

3 rozprawy habilitacyjne

1572 pracowników naukowych i innych pracowników wykorzystujących badania/biorących udział w programie/wymianie naukowej

114 doktorantów biorących udział w programie/wymianie naukowej

148 studentów biorących udział w programie/wymianie naukowej

1164 mobilności studentów i pracowników szkół wyższych z Polski i państw-darczyńców

173 stypendystów indywidualnych (doktorantów i młodych naukowców) przebywających w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

11 nowych lub zmodyfikowanych kursów, modułów, specjalizacji i programów studiów

11 nowych programów studiów z językiem angielskim jako wykładowym

8 nowych narzędzi i metod nauczania

41 konferencji oraz warsztatów i seminariów

21 publikacji

5 projektów szkolnych

zakup środków trwałych na kwotę ponad 540 tys. euro w celu poprawy jakości infrastruktury polskich uczelni

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Badania Naukowe 
oraz Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych 
wybrane wskaźniki:

Co zostało zrobione w ramach Funduszu Stypendialnego 
i Szkoleniowego 
wybrane wskaźniki:

Zachodzące we współczesnym świecie przemiany gospodarcze i społeczne stawiają 

przed edukacją nowe zadania. Wysoki poziom szkolnictwa, szczególnie wyższego, ma re-

alny wpływ na rozwój naszego kraju. Z tego względu nie tylko nauka, ale i szkolnictwo wyż-

sze muszą być innowacyjne i konkurencyjne także w kontekście międzynarodowym.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy dał licznym polskim szkołom i uni-

wersytetom, jak również studentom indywidualnym i przedstawicielom instytucji edukacyj-

nych możliwość krótszych bądź dłuższych wyjazdów zagranicznych w celach naukowych 

i badawczych oraz możliwość uczestniczenia w projektach międzyinstytucjonalnych, zwy-

kle realizowanych w partnerstwie zagranicznym.

W ramach Funduszu przeprowadzono pięć naborów wniosków, przy czym ostatni nabór 

rozpoczął się w II kwartale 2011 r. W trakcie pięciu konkursów złożono ponad 850 wniosków, 

z czego po przeprowadzeniu oceny wsparcie otrzymało 340 projektów i 150 wizyt 

studyjnych na łączną kwotę około 12 mln euro w pięciu typach możliwych działań: 

I. Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych, II. Kursy Językowe, III. Stypendia 

Indywidualne, IV. Współpraca Instytucjonalna, V. Rozwój Polskich Uczelni. 

W ramach Działania I Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych dofinansowa-

no 80 projektów wdrożonych przez polskie uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa, 

realizując ponad 1160 mobilności. Liczba ta znacząco przekracza mobilności realizowane 

w poprzednich latach (przed uruchomieniem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego) 

w programie Erasmus.

174 osoby otrzymały dofinansowanie w ramach Działania III Stypendia Indywidualne. Sty-

pendyści prowadzili badania w następujących dziedzinach: socjologia, nauki polityczne, 

nauki przyrodnicze/biologia, filozofia oraz nauka języków/lingwistyka. 

Dodatkowo Działanie III umożliwiło dofinansowano 150 wizyt studyjnych.

Przy realizacji Funduszu Operator – Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji współpracował z Centrum Współpracy 

Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU) 

w Norwegii, Biurem ds. Międzynarodowej Edukacji (OIE) 

w Islandii oraz Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego 

(AIBA) w Liechtensteinie.

Działanie IV Współpraca Instytucjonalna dawało często możliwość zrealizowania pomysłu 

na projekt, który nie wpisywał się w żaden dostępny unijny program edukacyjny. Dofinan-

sowano łącznie 29 projektów, głównie składanych przez szkoły wyższe. Wśród instytucji 

wdrażających projekty znalazło się jednak także 6 szkół (1 szkoła podstawowa oraz 5 szkół 

średnich), które zrealizowały projekty oparte na zasadach programu Comenius, umożliwia-

jąc mobilność dużych grup uczniów. 

Działanie V Rozwój Polskich Uczelni okazało się najbardziej atrakcyjne dla wnioskodaw-

ców – wpłynęło tu najwięcej wniosków (ok. 45%). W ramach tego Działania dofinansowano 

łącznie 36 projektów, z których 16 to projekty zrealizowane we współpracy z partnerem 

zagranicznym. 

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.4 Nauka i edukacja – nowoczesność, efektywność, internacjonalizacja

Przykładowe projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego:

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji osób dorosłych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach we współpracy z 4 partnerami norwe-

skimi: Norwegian University of Science and Technology, University of Stavanger, Harstad University Collage, University of Tromsø;

Być człowiekiem – projekt dotyczący metody filozoficznego dialogu jako nowej metody prowadzenia rozmowy na regularnych zajęciach lekcyjnych, zrealizowany przez 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu we współpracy ze szkołą średnią Fjölbrautaskólinn viđ Ármúla w Islandii,

Studia magisterskie – Informatyka Społeczna, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych we współpracy z University of Bergen,

Międzynarodowy program studiów z zakresu mechatroniki jako odpowiedź na malejące zainteresowanie studiami inżynierskimi w Polsce i Europie, Akademia Górniczo-

-Hutnicza w Krakowie we współpracy z University of Stavanger,

Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
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Projekt:   System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa 

do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu 

Wiślanego (VISLA), zrealizowany w ramach Polsko-Norweskiego 

Funduszu Badań Naukowych

Główny cel projektu:   Rozwój badań ekologicznych, ukierunkowanych na lepsze 

zrozumienie procesów ekosystemowych zachodzących w Zalewie 

Wiślanym

Beneficjent:   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Całkowity koszt projektu:  504 630 euro

Przyznany grant MF:  450 000 euro

Partnerzy:  Norwegian Institute for Water Research, Oslo/Bergen (Norwegia)

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

 

Projekt VISLA przyniósł do momentu jego zakończenia i będzie przynosił w najbliższej przyszłości 

zróżnicowany zestaw rezultatów obejmujących wiele dziedzin aktywności związanych 

z Zalewem Wiślanym. W sferze badań naukowych i wdrażania innowacji projekt był pierwszym 

przedsięwzięciem o wybitnie multidyscyplinarnym charakterze. Połączenie w jeden system 

zarządzania i wdrażania badań jakości wód i bioróżnorodności, z metodyką GIS i przetwarzaniem 

zdjęć satelitarnych, jako podstawy do zbudowania symulacyjnego modelu matematycznego 

i użytkowych baz danych, było unikalnym zadaniem w skali badań wód przybrzeżnych Bałtyku 

i jednym z nielicznych w Europie. Kompleksowe podejście oparte na założeniu jedności miejsca 

i czasu poboru prób z akwizycją obrazów satelitarnych przynosi nową jakość w monitoringu stanu 

jakości akwenów oraz umożliwia stosowanie coraz wiarygodniejszych modeli prognostycznych. 

Dzięki współpracy z Norwegian Institute for Water Research z Oslo strona polska uzyskała 

możliwość korzystania z innowacyjnych technik badawczych, jak radiometryczne badania wód 

oraz z modelowania matematycznego.  

Multidyscyplinarne badania obiektów wodnych wnoszą nową jakość do zastosowań 

badań naukowych do sfery zarządzania oraz tworzą owocną płaszczyznę do współpracy 

międzynarodowej w ramach European Research Area (ERA), czego przykładem jest polsko-

-norweski projekt VISLA. Badania Zalewu Wiślanego, a także innych akwenów przybrzeżnych 

i śródlądowych powinny być kontynuowane w oparciu o nowoczesne techniki naziemne, 

teledetekcję oraz modelowanie matematyczne.

Dr hab. Marek Kruk, prof. UWM

Koordynator projektu VISLA

Badania zdrowia i jakości życia młodzieży w Wielkopolsce

Projekt:   U progu dorosłego życia: zdrowie i jakość życia 

młodzieży w zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie 

środowisku (ADOPOLNOR)

Priorytet:  Badania naukowe

Główny cel projektu:   Ocena stanu zdrowia i jakości życia młodych ludzi 

w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodzin, 

ich własnych zachowań związanych ze zdrowiem oraz 

wpływu mediów

Beneficjent:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Całkowity koszt projektu:  632 848 euro 

Przyznany grant MF:  537 921 euro 

Partner:  Univeristy College in Kristiansand (Norwegia)

Projekt był realizowany w latach 2008-2011. Celem projektu była wieloaspektowa 

ocena stanu zdrowia i jakości życia młodych ludzi w zależności od statusu społeczno-

-ekonomicznego rodzin, w których się wychowują oraz własnych zachowań związanych 

ze zdrowiem, a także społecznych aspektów jakości życia w kontekście wpływu 

(nowych) mediów. W badaniach wzięli udział naukowcy specjalizujący się w auksologii 

człowieka, pediatrii i kardiologii dziecięcej, biologii molekularnej i wirusologii, 

socjologii i psychologii, medioznawstwie i naukach o kulturze fizycznej. Badania objęły 

4800 dziewcząt i chłopców w wieku 10-18 lat z 51 szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i średnich na terenie Wielkopolski.

Projekt podejmował problem zróżnicowania w zdrowiu i jakości życia w przełomowym 

okresie życia człowieka, gdy z dziecka staje się człowiekiem dorosłym; symbolem tego 

przeobrażenia może być motyl i jego złożony rozwój, dlatego też został wybrany na logo 

projektu. 

Fot. nr 3. Uczestnicy projektu ADOPOLNOR

Fot. nr 1 i 2 . Badania w ramach projektu ADOPOLNOR

Zalew Wiślany w obliczu zmian

Fot. nr 1. Projekt VISLA

Fot. nr 2. Konferencja naukowa i szkoleniowa pn. Zalew Wiślany w obliczu zmian.
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Dobre praktyki
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Projekt:   Kursy w języku angielskim dla chemii materiałowej, 

zrealizowane w ramach Funduszu Stypendialnego 

i Szkoleniowego

Główny cel projektu:   Opracowanie i wdrożenie kursów chemii materiałowej w języku 

angielskim

Beneficjent:   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Całkowity koszt projektu:  208 884 euro 

Przyznany grant MF:  189 895 euro

 

Podstawowym zadaniem w ramach  projektu było przygotowanie i uruchomienie siedmiu kursów 

w języku angielskim dotyczących chemii materiałowej dla studentów Wydziału Chemii.

Dodatkowo powstała nowoczesna sala komputerowa zapewniająca studentom interaktywną 

formę udziału w prowadzonych kursach. Utworzono stanowiska laboratoryjne, wyposażone 

w nowoczesną aparaturę, która będzie wykorzystywana przez studentów podczas ćwiczeń.

Rezultatem projektu jest uzyskanie wszechstronnej, ugruntowanej wiedzy i umiejętności 

praktycznych przez studentów Wydziału Chemii na temat wielu istotnych zagadnień 

związanych z chemią fizyczną, analityczną, technologią chemiczną, krystalografią, chemią 

kwantową i metodami obliczeniowymi. Prowadzenie zajęć w języku angielskim pozwoliło na 

poprawę umiejętności posługiwania się tym językiem i utrwalenie chemicznej oraz technicznej 

nomenklatury, co znacznie podniesie szanse studentów na rynku pracy.

Dodatkowo projekt w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i zasobów 

dydaktycznych Wydziału Chemii UMCS. Większa liczba starannie przygotowanych kursów 

w języku angielskim pozytywnie wpłynie na programy wymiany międzynarodowej (np. 

Erasmus), z jednej strony zapewniając lepszą ofertę dydaktyczną dla studentów zagranicznych 

przyjeżdżających na studia do Lublina, z drugiej zaś ułatwiając wyjazdy polskim studentom 

dzięki poszerzeniu ich praktycznych umiejętności językowych.

Nowa platforma technologiczna do zaawansowanych badań przesiewowych na poziomie 

komórkowym i molekularnym

Projekt:   Badania przesiewowe w poszukiwaniu nowych funkcji 

białek endocytarnych i autofagicznych w regulacji 

ekspresji genów i wzrostu komórek oraz w procesie 

nowotworzenia, zrealizowane w ramach Polsko-

-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych

Główny cel projektu:   Odkrywanie nowych funkcji genów zaangażowanych 

w procesy nowotworzenia

Beneficjent:   Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie

Całkowity koszt projektu:  783 683 euro 

Przyznany grant MF:  672 571 euro 

Partner:   Institute for Cancer Research, Rikshospitalet Medical Centre 

(Norwegia)

Projekt z dziedziny nauk biomedycznych dotyczący mechanizmów komórkowych 

leżących u podłoża chorób nowotworowych zrealizowany został przez Międzynarodowy 

Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie we współpracy z norweskim 

Instytutem Badań nad Rakiem. Celem projektu była charakterystyka alternatywnych 

funkcji białek endocytarnych i autofagicznych oraz identyfikacja genów regulujących 

procesy komórkowe prowadzące do nowotworzenia. Dzięki projektowi udało się 

stworzyć nową platformę technologiczną do zaawansowanych badań przesiewowych 

na poziomie komórkowym i molekularnym, z użyciem techniki interferencji RNA oraz 

zidentyfikować nowe geny potencjalnie regulujące transkrypcję i przekazywanie 

sygnałów wewnątrzkomórkowych. Ponadto, w ramach projektu przeszkolono młodych 

polskich naukowców w najnowszych zaawansowanych technikach badawczych z zakresu 

molekularnej biologii komórki.

Fot. nr 1, 2, 3 i 4.Specjalistyczna aparatura zakupiona na potrzeby projektu

Rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów

Fot. nr 1. Nowoczesna sala komputerowa na Wydziale Chemii UMCS
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Edukacja na rzecz równouprawnienia 

Projekt:   Interdyscyplinarne studia podyplomowe „Społeczno-

-Kulturowa Tożsamość Płci”, zrealizowane w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Główny cel projektu:   Zwiększenie wiedzy i świadomości z zakresu płci 

kulturowej w społeczeństwie oraz implementacja polityk 

równościowych

Beneficjent:   Uniwersytet Jagielloński

Całkowity koszt projektu:  32 313 euro  

Przyznany grant MF:  29 081 euro  

Partner:  University of Oslo – Centre for Gender Research (Norwegia)

Projekt odpowiadał na potrzebę wyrażoną m.in. przez ONZ w Deklaracji Pekińskiej 

i Komisję Europejską w 1996 uwzględniania perspektywy płci we wszystkich działaniach 

politycznych, ekonomicznych i społecznych, zwłaszcza że wskaźniki statusu płci UNDP 

pokazują nierówności płci w Polsce. Mimo iż bez wiedzy o płci kulturowej i jej praktycznej 

implementacji niemożliwe jest funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego, w Polsce 

brakuje instytucji oferujących programy edukacyjne z tej tematyki. W 2009 r., korzystając 

z wiedzy i doświadczenia partnera projektu Centre for Gender Research Uniwersytetu 

w Oslo, a także dzięki konsultacjom z praktykami i pracownikami naukowymi, został 

utworzony innowacyjny, interdyscyplinarny program studiów. Na studia przyjęto 40 osób. 

Implementacja polityk równościowych w ramach projektu została zrealizowana poprzez 

dokształcanie zarówno nauczycieli szkolnych - jako wpływających na socjalizację, jak 

i pracowników instytucji publicznych (administracji, policji, ośrodków pomocy społecznej) 

i organizacji pozarządowych.

Żywimy nadzieję, iż zdobyte kompetencje, pomogą uczestnikom i uczestniczkom 

naszych studiów osiągać złożone i ważne cele polityki równościowej w Polsce. 

Jesteśmy przekonane, że zostaną oni docenianymi ekspertami i ekspertkami w zakresie 

problematyki płci w instytucjach i organizacjach, w których są zatrudnieni.

Prof. dr hab. Krystyna Slany

Kierownik Studiów „Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci”
Fot. nr 1 i 2. Uczestnicy projektu Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci
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4.5  Inwestycje w kadry administracji publicznej

Efektywna administracja to taka administracja, która umiejętnie korzysta z dostępnej 

wiedzy w celu poprawy jakości swojego działania. Stąd inwestycja w kadry stała się istot-

nym narzędziem budowy zdolności instytucjonalnej polskiego sektora publicznego w ra-

mach Mechanizmów Finansowych.

Dodatkowym, ważnym aspektem jest wzmocnienie współpracy jednostek samorządu te-

rytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Profesjonalizacja działalności organizacji 

pozarządowych ma służyć zwiększeniu ich potencjału w zakresie choćby świadczenia 

usług społecznych.

37 projektów dofinansowanych kwotą ponad 27 mln euro wzmocniło przede 

wszystkim potencjał samorządów. Blisko 70% projektów jest realizowanych przez jed-

nostki samorządu terytorialnego.

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu Rozwoju zasobów ludzkich:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (poprzednio: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej).

Celem wdrażania priorytetu było wzmocnienie jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz sektora pozarządowego poprzez poszerzenie wiedzy 

i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. 

W ramach zrealizowanych projektów swoje kwalifikacje podniosło ponad 43 tysiące osób. 

Uczestniczyły one w studiach podyplomowych, studiach licencjackich i magisterskich, 

szkoleniach specjalistycznych, kursach komputerowych oraz językowych. Dobrym przy-

kładem tego typu projektów jest przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę Miasto Dę-

bica. W ramach projektu przeszkolono ponad 700 osób, co zaspokoiło zapotrzebowanie 

43 tysiące przeszkolonych osób, w tym:

36 tysięcy osób przeszkolonych na kursach specjalistycznych

4214 osób przeszkolonych na kursach językowych

2 944 osoby studiujące, w tym na studiach podyplomowych

140 utworzonych baz danych, systemów informatycznych, portali i serwisów internetowych,

143 opracowane badania, analizy, strategie i podręczniki dotyczące różnych obszarów

50 utworzonych platform e-learningowych

136 seminariów i konferencji promujących rezultaty projektów

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Rozwój zasobów 
ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie 

i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie 

wspierających go procesów demokratycznych:

wybrane wskaźniki:
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pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przede 

wszystkim w formie specjalistycznych szkoleń oraz studiów podyplomowych. 

Szkolenia i kursy dla swoich pracowników organizowały też m.in.: Miasto Poznań, Gmina 

Miasto Szczecin, Gmina Miasto Świdnica, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Miasto 

Lublin, Miasto Opole, Urząd Gminy i Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Swoje kadry szkoliła też policja (np. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Komenda Woje-

wódzka Policji w Białymstoku), Izby Celne (Toruń, Biała Podlaska) oraz Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

W kilkudziesięciu jednostkach utworzono bazy danych, portale i serwi-
sy informatyczne. W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Regio-

nu Płockiego w 16 gminach (w tym w 15 wiejskich) wprowadzono System Elektronicznego 

Obiegu Dokumentów (SEOD). Powstały system zarządza dokumentami i procesami pracy, 

zapewniając pełną kontrolę przepływu dokumentów i dokonywania operacji. Poza wdroże-

niem systemu, przeprowadzono szereg szkoleń z zakresu obsługi systemu dla pracowników 

urzędów. Działania te w znaczy sposób usprawniły pracę w 16 urzędach gmin Związku. 

Innym przykładem jest projekt Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który opracował 

system elektronicznej archiwizacji  dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficzne-

go, zgromadzonych w wojewódzkich i powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej.

W ramach realizowanych projektów opracowano szereg badań, analiz oraz 
strategii w zakresie wsparcia instytucjonalnego jednostek 
samorządu terytorialnego. Związek Miast Polskich zrealizował projekt, dzięki 

któremu zbudowano profesjonalny system mierzenia wyników i kosztów usług oraz ich po-

równywania – tzw. system benchmarkingu usług (System Analiz Samorządowych). System 

objął, oprócz miast, także gminy wiejskie i powiaty. Ponadto wdrożono system wymiany 

doświadczeń pomiędzy podobnymi jednostkami samorządu – tzw. system benchlearnin-

gu (Grup Wymiany Doświadczeń) wykorzystujący dane z benchmarkingu, badania opinii 

odbiorców usług oraz dobrych praktyk. Zbudowano również system identyfikacji i upo-

wszechniania dobrych praktyk zarządzania, a liczna grupa pracowników polskich jedno-

stek samorządu terytorialnego miała okazję zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi 

przez samorządy norweskie.

 

W ramach projektów realizowanych w priorytecie Rozwój zasobów ludzkich utworzono 

także 50 szkoleń i kursów metodą e-learningową. Przykładem może 

tu być projekt zrealizowany przez Miasto Poznań, który był odpowiedzią na pilną potrze-

bę zwiększenia efektywności zarządzania jednostkami samorządowymi oraz podniesie-

nia kompetencji ich pracowników, by lepiej służyć społecznościom lokalnym. Nowatorskim 

rozwiązaniem było stworzenie Samorządowej Platformy Edukacyjnej, na której zostały 

umieszczone 2 kursy e-learningowe dedykowane pracownikom administracji samorządo-

wej (Język angielski w administracji publicznej i Komunikacja z klientem), w ramach których 

przeszkolono łącznie 2814 osób.

W ramach priorytetu wzmacniano także współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. W projekcie realizowanym przez Urząd Miejski w Jaworznie w celu 

wsparcia współpracy z organizacjami samorządowymi i partnerami społeczno-gospodar-

czymi szeroko korzystano z doświadczeń trzech partnerów norweskich: Municipality of Kri-

stiansand, Norwegian Association of Local and Regional Authorities, Agder Research.

W ramach utworzonego w strukturach Urzędu Miasta Krakowa Miejskiego Ośrodka Wspie-

rania Inicjatyw Społecznych koordynowana jest praca samorządu z organizacjami poza-

rządowymi. Część jego zadań – w tym uruchomienie specjalnej strony www.ngo.krakow.pl 

– została sfinansowana dzięki Mechanizmom Finansowym. 

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
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Mapa nr 7.  Rozmieszczenie przykładowych projektów dotyczących inwestycji samorządowych
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Laureat Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2011
Krzysztof Początek – naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Urząd Miasta Opola, województwo opolskie. 

Koordynator projektu Profesjonalna kadra samorządowa Miasta Opola, współfinansowanego ze środków Mechanizmów Finansowych.

Dobre praktyki

Działania na rzecz poprawy stołecznej polityki miejskiej

Projekt:   Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników 

realizujących miejską politykę społeczną

Główny cel projektu:   Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób realizujących miejską politykę społeczną

Beneficjent:  Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Całkowity koszt projektu:  700 863 euro

Przyznany grant MF:  595 734 euro

Partner:  Miasto Oslo (Norwegia)

W ramach 47 programów przeprowadzono 3 rodzaje szkoleń: językowe (w tym z języka migowego), komputerowe i specjalistyczne. 

Przykładowo tematyka szkoleń specjalistycznych obejmowała m.in. następujące zagadnienia: skuteczny pracownik socjalny, 

mediacja rodzinna i społeczna czy praca z rodziną problemową pod kątem istniejących dysfunkcji.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było ponad 650 osób realizujących miejską politykę społeczną: pracowników 14 Ośrodków 

Pomocy Społecznej oraz pracowników Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.

Ponadto, w ramach projektu odbyły się dwa seminaria, skierowane do 133 grup beneficjentów. W trakcie warsztatów przedstawiony 

został norweski model polityki społecznej przez partnera projektu - Miasto Oslo.

Uczestnicy seminarium z dnia 15-17 września 2010 r. z udziałem norweskich ekspertów z zakresu polityki społecznej zgodnie 

stwierdzili, iż zagadnienia poruszane na spotkaniu zainspirowały ich do wdrażania dobrych praktyk – działań podejmowanych 

w ramach polityki społecznej w Norwegii. 

Fot. nr 1.  Strona internetowa projektu Wykwalifiko-
wana kadra – wysoka jakość usług.
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Zwiększenie skuteczności działania administracji celnej na terenie województwa lubelskiego

Projekt:   Dobrze wykształcony funkcjonariusz celny – nowa jakość 

polskiej administracji publicznej 

Główny cel projektu:   Podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności 

funkcjonariuszy celnych

Beneficjent:   Izba Celna w Białej Podlaskiej

Całkowity koszt projektu:  515 210 euro 

Przyznany grant MF:  407 120 euro 

W ramach projektu zrealizowano ponad 100 szkoleń i kursów, których tematyką było m.in. 

nowoczesne zarządzanie, metodologia badań laboratoryjnych, kryminologia i zwalczanie 

przestępczości, zagadnienia prawne i finansowe, systemy informatyczne. Wzięło w nich 

udział blisko 2000 osób. 374 osoby uczestniczyły w kursach językowych o różnym poziomie 

zaawansowania, a 78 osób kształciło się na 13 kierunkach studiów podyplomowych.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas różnych form kształcenia są wykorzystywane 

w bieżącej działalności Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Dzięki projektowi możliwe było 

także m.in. przygotowanie grupy trenerów wewnętrznych, a co za tym idzie – poszerzenie 

wewnętrznej oferty szkoleniowej.

Fot. nr 1. Szkolenie funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej
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4.6 Dla wspólnego bezpieczeństwa w strefie Schengen

Przystąpienie Polski do strefy Schengen w marcu 2008 r. wywarło istotny wpływ na współ-

pracę Polski z państwami sąsiadującymi. Mając na względzie konieczność zapewniania 

obywatelom Unii Europejskiej oraz państw trzecich jak najlepszych warunków przekra-

czania granicy, zrealizowany został szereg znaczących inwestycji na drogowych i kolejo-

wych przejściach na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą, jak również na lotniczych oraz 

morskich przejściach granicznych. Dodatkowo, dzięki szkoleniom, wymianie doświad-

czeń, opracowywaniu najlepszych praktyk oraz wykorzystaniu Systemu Informacyjnego 

Schengen poprawia się bezpieczeństwo i efektywność działania służb policyjnych. Dzia-

łania te zostały wsparte nie tylko środkami z UE, ale także – w części- dofinansowaniem 

w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

30 projektów dofinansowanych kwotą ponad 112 mln euro pomogło wzmocnić 

bezpieczeństwo narodowe oraz bezpieczeństwo w obrębie strefy Schengen.

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu Schengen:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Władzą Wdrażającą 

Programy Europejskie.

Główni beneficjenci: 

policja, straż graniczna, służby celne oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przystąpienie Polski do strefy Schengen, poza znaczeniem symbolicznym, przyniosło rów-

nież szereg korzyści praktycznych. W wyniku zrealizowanych w ramach Mechanizmów 

Finansowych projektów zmodernizowano placówkę Straży Granicz-
nej we Włodawie, zbudowano komisariat Policji w Reszlu, unowocze-

śniono Izbę Celną w Białej Podlaskiej, rozbudowano komisariat Po-
licji w Terespolu. Wzmocniono morskie przejście graniczne w Porcie 

Gdynia tworząc spójny system monitoringu bezpieczeństwa i ochrony obszaru portu oraz 

instalując ok. 60 kamer na obszarze ponad 240 hektarów. Na bazie Ogrodu Zoologicznego 

w Zamościu zbudowano przygraniczny ośrodek kwarantannowa-
nia i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen 

oraz centrum edukacyjno- -szkoleniowe. Zakupiono około 36 tysięcy sztuk sprzętu, w tym 

śmigłowce do przenoszenia nowoczesnej głowicy optoelektronicznej, samochody opera-

cyjno-konwojowe, ruchome stanowiska dowodzenia, kamizelki kuloodporne. 

Ponadto utworzono kryminalistyczne zespoły wsparcia orga-
nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu prze-
stępczości. Przygraniczne jednostki Policji, odpowiedzialne za zwalczanie przestęp-

czości transgranicznej, zorganizowanej oraz nielegalnej migracji, zostały wyposażone m.in. 

w stacje robocze do odzyskiwania i przetwarzania danych z elektronicznych nośników in-

formacji, przenośne stanowiska do zabezpieczania danych na miejscu zdarzenia, stacje 

do analiz fonoskopijnych oraz stanowiska do przeprowadzania badań antroposkopijnych. 

W cztery projekty związane ze wzmacnianiem naszych granic włączyli się także part-
nerzy norwescy – Krajowy Dyrektoriat Policji Królestwa Nor-
wegii. Wschodnia granica Polski jest bowiem granicą zewnętrzną strefy Schengen, 

do której od 2001 r. należą także Norwegia i Islandia.

Ponadto, w ramach wspierania sądownictwa przeprowadzono informatyzację wydziałów 

ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Ponad 36 tysięcy sztuk sprzętu specjalistycznego
i transportowego dla policji i służb granicznych
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10 nowopowstałych/zmodernizowanych budynków

886 sztuk zakupionego sprzętu transportowego

35 187 sztuk zakupionego sprzętu specjalistycznego

131 nowopowstałych pomieszczeń dla 860 sztuk gadów, płazów, pająków, drapieżników i pazurkowców, które mogą być przyjęte przez Ogród Zoologiczny w Zamościu 

w ramach kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen

100 zinformatyzowanych wydziałów ksiąg wieczystych

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Wdrażanie przepisów 
z Schengen, wspieranie Narodowych Planów działania 
z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa 
wybrane wskaźniki:
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Lepsze warunki przekraczania i kontroli pojazdów i podróżnych na granicy z Białorusią

Projekt:   Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu – platforma północna

Główny cel projektu:   Dostosowanie infrastruktury przejścia granicznego w Terespolu do standardów UE/Schengen

Beneficjent:  Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie

Całkowity koszt projektu:  13 143 105 euro 

Przyznany grant MF:  11 171 639 euro

Rozbudowa i modernizacja Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu pozwoliła na jego lepsze i szybsze przygotowanie 

do standardów właściwych dla przejść granicznych funkcjonujących w obszarze Schengen. Nowa infrastruktura przejścia 

umożliwia bardziej efektywną pracę służb granicznych i znacząco poprawia komfort pracy służ granicznych i osób 

przekraczających granicę. Przejście zostało dostosowane do wielkości zmodernizowanego przejścia w Brześciu (Białoruś). 

Zwiększono przepustowość przejścia o ponad 30% oraz skrócono czas oczekiwania na przekroczenie granicy.

Dodatkowo realizacja tego projektu pozwoliła umocnić funkcję prewencyjną służb granicznych odpowiedzialnych za ochronę tej 

części wschodniej granicy UE, szczególnie w obszarze zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej.Fot. nr 1.  Otwarcie Drogowego Przejścia Granicznego 
w Terespolu

Dobre praktyki

Projekt:   Wyposażenie Grup Mobilnych w 4 przewoźne skanery 

rentgenowskie do kontroli ciężarówek i kontenerów

Główny cel projektu:   Zakup i dostawa 4 skanerów rentgenowskich do 

ciężarówek/kontenerów dla Grup Mobilnych Polskiej Służby 

Celnej

Beneficjent:   Ministerstwo Finansów, Służba Celna 

Całkowity koszt projektu:  6 354 896 euro 

Przyznany grant MF:  4 777 245 euro

 

Użycie skanerów rentgenowskich, zakupionych w ramach projektu na rzecz Grup 

Mobilnych Izb Celnych w Warszawie, Poznaniu, Przemyślu i Białej Podlaskiej, zapewniło 

większą wykrywalność przemycanych towarów, w szczególności na zidentyfikowanych 

obszarach o dużym ryzyku przemytu.

Największą efektywność zarejestrowano na przejściu drogowym w Korczowej (Izba Celna 

w Przemyślu). W 2009 r. dokonano blisko 3 100 kontroli i wykryto: 4,3 mln szt. papierosów, 

2 850 litrów oleju napędowego, 117 litrów alkoholu i 62 szt. dzikich zwierząt i roślin, 

chronionymi postanowieniami konwencji CITES.

W 2010 r. dokonano blisko 6 400 kontroli i wykryto: 9,2 mln szt. papierosów, 25 tysięcy 

litrów oleju napędowego, 249 litrów alkoholu i 300 sztuk sterydów anabolicznych.

Porównanie statystyk kolejnych lat pokazuje zdecydowany wzrost wykrywalności 

z użyciem nowoczesnych technologii. Jego przyczyną jest też doskonalenie umiejętności 

funkcjonariuszy w odczytywaniu obrazów rentgenowskich, jak również w dokonywaniu 

analizy ryzyka. Specjalistyczny kurs szkoleniowy ukończyło 60 funkcjonariuszy.

Wzrost wykrywalności przemycanych towarów dzięki użyciu nowoczesnych technologii

Fot 1 i 2. Skanery rentgenowskie
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4.7  Współdziałanie ponad granicami

Współpraca regionów w państwie oraz państw w regionie wynika z szeregu współzależ-

ności związanych z położeniem geograficznym, systemem politycznym, rozwojem go-

spodarczym oraz historią i kulturą. Odgrywa coraz większą rolę w Europie.

Współpraca transgraniczna jest istotnym instrumentem promowania współdziałania re-

gionów i gmin w skali ponadkrajowej, ukierunkowanego na przepływ i wymianę informa-

cji, wiedzy i dobrych praktyk. Współpraca międzyregionalna stanowi środek stymulujący 

rozwój regionów słabszych, poprzez umożliwienie dostępu do doświadczeń i wiedzy oraz 

know-how, jakim dysponują regiony lepiej rozwinięte.

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu współpracy regionalnej 

i transgranicznej:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Władzą Wdrażającą Programy 

Europejskie.

W projektach i programach  wzięło udział 340 partnerów zagranicznych. Naj-

częściej podejmowana była współpraca z partnerami z Ukrainy, Norwegii i Niemiec. Ponad-

to w projektach uczestniczyły podmioty ze Słowacji, Rosji, Rumunii, Węgier, Austrii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii, Białorusi, Francji i Hiszpanii.

W ramach priorytetu zorganizowano liczne przedsięwzięcia, takie jak: 

• szkolenia i warsztaty, 

• wizyty studyjne, 

• akcje promocyjne w sektorze kultury, turystyki i sportu, 

• cykle szkoleniowo-edukacyjne dla administracji publicznej, 

• systemy komunikowania się i informacji, 

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Dzięki tym inicjatywom zaktywizowane zostały środowiska lokalne i regionalne, zintegro-

wani mieszkańcy, nawiązane partnerstwa, wymienione doświadczenia, podniesione kwali-

fikacje, wzmocniony potencjał turystyczny, utworzone strategie rozwojowe.

Głównymi beneficjentami projektów i programów w blisko 60% są samorządy 
terytorialne oraz ich jednostki podległe, związki, porozumienia i stowarzyszenia, 

na drugim miejscu z udziałem na poziomie 21% plasują się organizacje 
pozarządowe.

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.7 Współdziałanie ponad granicami

29 projektów i programów priorytetu Polityka regionalna i działania 
transgraniczne, dofinansowanych kwotą ponad 14 mln euro.

167 podprojektów zrealizowanych w ramach programów

129 wizyt studyjnych

281 imprez promocyjnych

45 utworzonych narzędzi internetowych

18 782 przeszkolone osoby 

340 współpracujących partnerów zagranicznych z 13 krajów

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Polityka regionalna 
i działania transgraniczne 
wybrane wskaźniki:

Mapa nr 8. Lokalizacja projektów z zakresu polityki regionalnej i działań transgranicznychNajaktywniejszymi 

województwami w pozyskiwaniu 

środków na rozwój regionalny 

i transgraniczny były 

województwa lubelskie, 

mazowieckie oraz małopolskie.

Sieć projektów objętych 

dofinansowaniem objęła 

zdecydowaną większość 

terytorium Polski. Założenia 

i specyfika priorytetu zdecydowały 

o tym, że znaczną część z ogólnej 

puli projektów była wdrażana 

w rejonach przygranicznych.
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Polsko-ukraiński szlak turystyczny pod patronatem króla Jana III Sobieskiego

Projekt:   Szlak dziedzictwa Sobieskiego szansą współpracy 

transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy

Główny cel projektu:   Nawiązanie współpracy pomiędzy przygranicznymi 

rejonami wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy w oparciu 

o utworzony szlak dziedzictwa Sobieskiego

Beneficjent:  Gmina Rybczewice, województwo lubelskie

Całkowity koszt projektu:  294 236 euro 

Przyznany grant MF:  250 100 euro 

Partnerzy:   Ekologiczny Klub UNESCO-Pracownia na Rzecz 

Bioróżnorodności, 

 Lubelskie Stowarzyszenie Pro Kultura, 

 Centrum Informacji Turystycznej, Żółkiew (Ukraina), 

 Towarzystwo Lwa, Lwów (Ukraina).

Projekt szlaku, któremu patronuje król Jan III Sobieski, pogromca Turków spod Wiednia 

w 1683 r., został zrealizowany przez partnerskie gminy Rybczewice, Piaski, Mełgiew, 

Spiczyn i Wólka w latach 2009-2010. W jego wyniku 50 podmiotów z Polski i Ukrainy 

podpisało porozumienia o współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa 

Sobieskiego. Projekt jest pierwszą częścią kampanii tworzenia silnej marki – podstawy 

identyfikacji gmin.

Lubelskie gminy należały bowiem przed laty do rodzinnych dóbr Sobieskich. Nadal 

znajdują się tu pamiątki, świadczące o pobycie króla Jana III Sobieskiego, jak choćby 

obraz Matki Bożej Zwycięskiej, który, według legendy, król zabrał ze sobą na wyprawę 

wiedeńską, czy kościoły ufundowane przez króla.

W ramach projektu zrealizowano m.in. sesję popularno-naukową, poświęconą 

spuściźnie Sobieskiego, wizyty studyjne, powołano zespół ekspertów Think-Tank oraz 

6 centrów informacyjnych trasy. W celu promocji szlaku utworzono portal internetowy

www.szlaksobieskiego.pl z grą komputerową, której scenariusz powstał w oparciu 

o życie króla. Fot. nr 2. Strona internetowa na temat Szlaku Sobieskiego

Fot. nr 1. Działania promocyjne w ramach projektu 

Dobre praktyki

Projekt:   Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej 

w m. st. Warszawa

Główny cel projektu:   Zwiększenie skuteczności dialogu społecznego 

w Warszawie

Beneficjent:   Miasto Stołeczne Warszawa 

Całkowity koszt projektu:  466 430 euro 

Przyznany grant MF:  352 193 euro

Partner:  Miasto Oslo (Norwegia)

 

Projekt dotyczący uruchomienia systemu do konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta 

Stołecznego Warszawy rozpoczął się w czerwcu 2009 r. Służył przede wszystkim 

do uzgadniania z lokalnymi społecznościami zamierzeń i przedsięwzięć, które dotyczą 

szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. W ramach projektu odbyło się 19 modelowych 

konsultacji społecznych przeprowadzonych w 16 dzielnicach miasta. Warszawiaków 

pytano m.in. o potrzeby rowerzystów w związku z modernizacją sieci ścieżek rowerowych 

na Bielanach, o opinie na temat rewaloryzacji nawierzchni Starego Miasta, o pomysły 

na rozwiązanie braku miejsc parkingowych na jednym z osiedli dzielnicy Bemowo.

Warszawskie modelowe konsultacje społeczne to ponad 351 godzin spotkań, warsztatów 

i spacerów badawczych, w których wzięło udział 3,5 tysiąca warszawiaków. Organizację 

75 różnych wydarzeń zapewniło 68 wolontariuszy, socjologów i pracowników stołecznego 

ratusza. 

W ramach projektu opracowano i wdrożono platformę internetową do konsultacji 

społecznych planowanych i realizowanych przedsięwzięć miejskich  www.konsultacje.

um.warszawa.pl

W ramach tego największego w Polsce projektu aktywizacji mieszkańców stolica 

wypracowała zestaw dobrych praktyk i zaleceń, z których teraz będą mogły korzystać 

inne miasta. 

Największy w Polsce projekt aktywizacji mieszkańców

Fot. nr 1. Gra miejska Misja Partycypatora – ciekawa forma promocji projektu

Fot. nr 2. Gra miejska Misja Partycypatora

Fot. nr 3. Warsztat konsultacyjny nt. komunikacji rowerowej na Bielanach

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.7 Współdziałanie ponad granicami
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Szkolenia praktyczne w Norwegii dla strażaków z województwa podlaskiego

Projekt:   Najlepsze praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi 

i norweskimi służbami ratowniczymi

Główny cel projektu:   Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami 

ratowniczymi

Beneficjent:   Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 

w Białymstoku

Całkowity koszt projektu:  847 155 euro 

Przyznany grant MF:  720 082 euro 

Partner:   Regionalne Centrum Szkoleniowo-Treningowe Ochrony 

Ludności, Oppland (Norwegia)

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia 244 strażaków z województwa podlaskiego 

w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym w rozbudowany poligon do ćwiczeń 

Regionalnym Centrum Szkoleniowo Treningowym Ochrony Ludności OPPLAND w Norwegii. 

Tematem szkoleń były nowoczesne technologie i procedury ratownicze, stosowane przez 

służby ratownicze Norwegii.  

Straż pożarna Norwegii podzieliła się  szerokim doświadczeniem w zapobieganiu skutkom 

zagrożeń chemiczno – ekologicznych (transport ropy naftowej), walce ze skutkami 

surowego klimatu (silne wiatry, opady), prowadzeniu akcji ratunkowych w trudnych 

warunkach (dziewiczy teren, tereny silnie zurbanizowane, wieże wiertnicze).

Ponadto, w ramach projektu zorganizowane zostały seminaria ratownicze z udziałem 

oficerów zarządzających strażą pożarną Polski, Norwegii, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

Seminaria umożliwiły wielostronną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami 

służb narodowych.

Fot. nr 1, 2 i 3. Szkolenia strażaków z województwa podlaskiego

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.8 Obywatelska i społeczna aktywność III sektora

4.8 Obywatelska i społeczna aktywność III sektora 

Przed rokiem 1989 w Polsce działało niewiele organizacji pozarządowych. Obecnie jest 

zarejestrowanych ok. 75 tys. stowarzyszeń i fundacji - głównie małych organizacji o róż-

norodnym charakterze, które prowadzą interesujące i ważne działania na rzecz swoich 

społeczności. Wiele z nich posiada status organizacji pożytku publicznego i korzysta 

z możliwości finansowania przez obywateli w ramach odliczeń podatkowych. Wszystkie 

natomiast mogły ubiegać się o wsparcie w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

– Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, utworzony w ramach Mechanizmów Finanso-

wych, był największym pod względem alokacji – 37,35 mln euro – grantem bloko-

wym nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich państwach beneficjentach. Miał na celu po-

prawę jakości pozarządowych usług o charakterze społecznym i wzmacniającym procesy 

demokratyczne.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów z zakresu Funduszu dla Organizacji 

Pozarządowych to Fundacja Fundusz Współpracy oraz firma konsultingowa Ecorys Pol-

ska Sp. z o.o. 

Obszary wsparcia, którymi były: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie (Komponent I), 

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój1 (Komponent II), Równe szanse i integracja spo-

łeczna (Komponent III), zostały ustalone w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi. 

W latach 2007-2009 w ramach całego Funduszu przeprowadzono 11 otwartych konkursów, 

w których złożono ponad 6,7 tysiąca wniosków. Wartość złożonych projektów przekraczała 

– w zależności od komponentu i naboru – kilkukrotnie lub kilkudziesięciokrotnie dostępną 

w konkursach alokację. W rezultacie kwotami od 5 000 do 250 000 euro dofinanso-
wano ponad 600 projektów. Trzeba tu zaznaczyć, że organizacje pozarządo-

we mogły aplikować o środki także w ramach priorytetów, gdzie minimalna wartość gran-

tów wynosiła ponad 250 000 euro.

Podsumowując wdrażanie Funduszu, należy podkreślić nie tylko wspomniane wyżej bar-

dzo duże zainteresowanie grantami, ujawnione w ramach wszystkich przeprowadzonych 

konkursów, lecz także jego szeroki zakres tematyczny, możliwość wsparcia także nowo-

powstałych organizacji,  dostosowanie schematu wdrażania i zarządzania do specyfiki 

III sektora oraz przystępne warunki finansowe (duża rozpiętość wartości przyznawanych 

grantów i wkład własny na niskim poziomie). 

Wsparcie dla obywatelskiej i społecznej aktywności 

zapewniły środki dystrybuowane w ramach:

I komponentu Demokracja i społeczeństwo 

obywatelskie (rozbudowa instytucjonalnych zdolności 

organizacji pozarządowych i rozwoju sektora 

pozarządowego oraz zwiększanie zaangażowania 

obywateli w życie publiczne);

III komponentu Równe szanse i integracja społeczna 

(pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych 

i dyskryminowanych oraz aktywizacja zawodowa grup 

wykluczonych społecznie).

1 Więcej na temat tego komponentu zobacz rozdział Wspólne działania na rzecz zielonej Europy.
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W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w dwóch
(z trzech) obszarów tj. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
oraz Równe szanse i integracja społeczna zrealizowano odpowiednio 
354 oraz 127 projektów na łączną kwotę ok. 25 mln euro pochodzącą 
z Mechanizmów Finansowych.

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.8 Obywatelska i społeczna aktywność III sektora

Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Mimo znaczącego rozwoju sektora organizacji pozarządowych proces budowania społe-

czeństwa obywatelskiego w Polsce nadal się toczy. Komponent Demokracja i społeczeń-

stwo obywatelskie miał na celu propagowanie rządów prawa, rozwój postaw obywatelskich, 

upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia 

płci. W ramach komponentu preferowane były działania z następującego zakresu tema-

tycznego:

• Poszanowanie zasad demokracji,

•  Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów 

demokratycznych, 

•  Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój 

sektora pozarządowego.

Na 354 zrealizowane projekty ponad połowa (181) dotyczyła podniesienia stanu wiedzy 

na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych. Przykładowo, pro-

jekty z tego zakresu zrealizowały Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi (pro-

jekt: Podniesienie stanu wiedzy pracowników organizacji pozarządowych województwa 

łódzkiego na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych), Funda-

cja Partnerstwo dla Środowiska (projekt: Akademia Partnerstwa - program wykorzystania 

metodyki partnerstwa międzysektorowego dla rozwoju demokracji w Polsce), Krajowe Sto-

warzyszenie Sołtysów (projekt: Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społe-

czeństwo obywatelskie na wsi).

Kolejna duża grupa projektów (81) dotyczyła poszanowania zasad demokracji. W tę tema-

tykę zaangażowały się m.in. Fundacja Dzieci Niczyje (projekt: Mały świadek. Interdyscy-

plinarna ochrona praw dzieci uczestniczących w procedurach karnych), Fundacja Rodzić 

po Ludzku (projekt: Rzecznictwo i monitoring wybranych aspektów opieki okołoporodowej 

i przestrzegania praw kobiet w Polsce), Fundacja Edukacji Międzykulturowej (projekt: Wie-

lobarwna Azja – projekt edukacyjny o imigrantach z Azji).

Na realizację tzw. projektów MIKRO, które wsparły 173 nowopowstałe organi-
zacje pozarządowe na terenie całego kraju, przeznaczono granty od 5000 
do 15 000 euro. Taki rodzaj pomocy miał w Polsce charakter dość unikalny.

W realizowanych projektach uczestniczyły 174 organizacje partnerskie, spośród których 

47 pochodziło z zagranicy, w tym 16 z Norwegii i 2 z Islandii. 

1961 szkoleń dla kadry organizacji pozarządowych, 

13 850 przeszkolonych osób

4270 uczestników konsultacji i porad dla kadry organizacji pozarządowych

71 utworzonych koalicji zdolnych do opowiadania się za systematycznymi zmianami w interesie publicznym

95 wyremontowanych lokali organizacji pozarządowych

1763 zakupione urządzania uzupełniające infrastrukturę organizacji pozarządowych 

25 organizacji pozarządowych po raz pierwszy zatrudniło personel na podstawie umowy o pracę

Co zostało zrobione w ramach działań pro-obywatelskich 
w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
wybrane wskaźniki:

Równość szans i integracja społeczna

Komponent Równość szans i integracja społeczna miał na celu wielostronny i zrównowa-

żony rozwój lokalnych społeczności i reintegrację grup zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym.

W ramach komponentu dofinansowano projekty z zakresu:

•  rozwiązywania problemów społeczności lokalnych i wymiany doświadczeń na ten 

temat,

•  wspierania inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej 

uprzywilejowanych, 

• tworzenia równych szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych,

•  pomocy dla organizacji pozarządowych, działających w obszarach, w których państwo 

odgrywa niewielką rolę, 

• łączenia ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności, 

• promocji rozwoju lokalnego i regionalnego,

Wśród 127 projektów, które otrzymały wsparcie, najwięcej (blisko 90) wpisało się w obszar 

tematyczny Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych. 

Drugim, znacznie już mniej licznie reprezentowanym (16 projektów) obszarem tematycz-

nym było Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego. 

W zrealizowanych projektach uczestniczyły 193 podmioty partnerskie, spośród których 

42 pochodziły z zagranicy, w tym 10 z Norwegii.

Przykładowe projekty z poszczególnych działań:

Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie: projekt Warsztaty aktywizacji 

zawodowej dla młodzieży wiejskiej, Stowarzyszenie Biuro Inicjatyw Międzynarodowych, 

Kraków,

Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności: projekt 

Galeria Sztuki Prac Sprawnych Inaczej pt. „Nowy Świat”, Caritas Diecezji Opolskiej, 

Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych: projekt 

e-Senior C@fe, Fundacja na rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA z Warszawy,

Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego: projekt Wieś tematycznie 

– pomysł na lokalną aktywność i pracę, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Po-

zarządowych.
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Co zostało zrobione w ramach działań pro-społecznych 
w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
wybrane wskaźniki:

1 475 zorganizowanych warsztatów/seminariów/szkoleń

18 735 uczestników warsztatów/seminariów/szkoleń

32 konferencje

2 020 uczestników konferencji

24 utworzone strony internetowe

22 przeprowadzone kampanie promocyjne

246 zorganizowanych wydarzeń kulturalnych (festynów, przedstawień, festiwali itp.)

Dobre praktyki
Projekt:   Na dobry początek – Psi Ratownicy ruszają do akcji

Główny cel projektu:   Rozwój organizacji i wzmocnienie potencjału Fundacji Na Rzecz Psów Pracujących „Psi Ratownicy”

Beneficjent:   Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących „Psi Ratownicy”, Wisznia Mała, województwo dolnośląskie

Całkowity koszt projektu:  17 000 euro 

Przyznany grant MF:  15 000 euro

Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących „Psi Ratownicy” zajmuje się m.in. ratownictwem wodnym oraz wykorzystaniem psów do pracy wodnej. 

Członkowie Fundacji, wśród których są ratownicy wodni oraz medyczni, sternicy, żeglarze, płetwonurkowie, nauczyciele, fizjoterapeuci 

i instruktorzy szkolenia psów, współpracują m.in. z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną i Grupą Ratownictwa 

Drogowego oraz placówkami oświatowymi. 

Zasadniczym założeniem projektu był rozwój Fundacji w celu szerszego oddziaływania na środowisko lokalne. W ramach projektu 

podniesione zostały kwalifikacje jej członków i osób ściśle z nią współdziałających oraz wprowadzone nowoczesne metody prowadzenia 

szkoleń i treningów.

Zrealizowano także m.in. warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy wodnej i ratownictwa z wykorzystaniem psów ratowniczych, warsztaty 

dogoterapeutyczne oraz programy terapeutyczne i edukacyjne w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, ośrodku dla dzieci niesłyszących, 

szpitalu, mające m.in. na celu pokazanie dzieciom, jak bezpiecznie bawić się z psami oraz jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą. 

Dotacja umożliwiła także wyposażenie Fundacji w nowoczesny sprzęt do szkoleń i działań prewencyjnych. 

Wykorzystanie psów do pracy z ludźmi i dla ludzi

Fot. nr 1 i 2. Kampania przełamująca stereotypy związane z bezdomnością

Fot. nr 3 i 4. Kampania przełamująca stereotypy związane z bezdomnością

Fot. nr 1.  Fundacja Na Rzecz Psów Pracujących 
„Psi Ratownicy”

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.8 Obywatelska i społeczna aktywność III sektora

Przełamywanie stereotypów związanych z bezdomnością

Projekt:   Werbel demokracji

Główny cel projektu:   Kampania społeczna mająca na celu walkę z dyskryminacją 

osób bezdomnych

Beneficjent:   Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 

Gdańsk

Całkowity koszt projektu:  157 000 euro 

Przyznany grant MF:  141 000 euro

Partner:   Focus Ireland

Werbel demokracji to pierwsza w Polsce, duża, społeczna, profesjonalna kampania mająca 

na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób bezdomnych. Główną myślą przewodnią było 

hasło Tak łatwo zgubić klucze do własnego domu. Projekt realizowany był od września 2008 

do października 2009 w największych miastach województwa pomorskiego – Gdańsku, Sopocie, 

Gdyni i Słupsku. 

Przedsięwzięcie Werbel demokracji, w nazwie odnoszące się do instrumentu zapewniającego 

donośny, słyszany nawet w chaosie dźwięk, opierało się na idei wydobycia głosu osób 

bezdomnych spośród zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób otwierający tej grupie 

powrót do społeczeństwa. 

Wielopłaszczyznowe działania projektowe promowane poprzez m.in. wywiady prasowe, audycje 

radiowe, telewizyjne, informacje na portalach internetowych, billboardy oraz uliczne happeningi 

z udziałem aktorów miały na celu zmianę stereotypowego postrzegania bezdomności przez 

mieszkańców województwa pomorskiego oraz tendencyjnego sposobu prezentowania tego 

tematu przez media. Kampania została pozytywnie oceniona przez odbiorców.
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4.9  Wsparcie dla wprowadzania w życie dorobku prawnego Unii Europejskiej

Jednym z podstawowych warunków wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) było prze-

jęcie jej całego dorobku prawnego i wdrożenie jego wymagań w praktyce. Polska musiała 

dokonać przeniesienia do swojego prawodawstwa tych wymagań unijnych, które dotąd 

nie były w nim ujęte lub były inaczej rozwiązane. Kolejnym niezbędnym etapem było prak-

tyczne wdrożenie tych wymagań.

Celem priorytetu Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire było rozwijanie 

zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego 

wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty. Zaplanowano wsparcie zwłaszcza 

dla administracji odpowiedzialnej zarówno za kształtowanie oraz wdrażanie tego prawa, 

jak i ocenę zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z prawem UE. 

Szczególnie ważne w tym kontekście było zapewnienie dostępu do ekspertyz prawnych, 

analiz, wymiany doświadczeń i szkoleń. 

Instytucja zaangażowana we wdrażanie projektów z zakresu wdrażania dorobku praw-

nego UE:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (poprzednio Urząd Komitetu Integracji Europejskiej).

Wśród dofinansowanych projektów był projekt Ministerstwa Gospodarki, którego celem 

było poszerzenie wiedzy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na te-

mat wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia. W jego ramach propagowano 

informacje na temat dyrektyw unijnych z zakresu MŚP. Dzięki realizacji projektu odbiorcy 

poszerzyli i uaktualnili swoją wiedzę nt. certyfikacjii norm w Unii Europejskiej. Przeszkolono 

łącznie 675 osób.

W ramach projektu Wzmacnianie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa 

UE, realizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej/ Ministerstwo Spraw Za-

granicznych, zapewniono wsparcie eksperckie w procesie tworzenia prawa UE. Stało się 

to głównie poprzez zlecanie podmiotom zewnętrznym sporządzania ekspertyz dotyczą-

cych propozycji Komisji Europejskiej. Łącznie wykonano 50 ekspertyz. Jednocześnie 

w ramach projektu pn. Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych 

do polskiego porządku prawnego, realizowanego również przez MSZ, stworzono bazę da-

nych nowo przyjmowanych aktów prawnych Unii Europejskiej. Zapewniła ona sprawną in-

formację o sposobie i terminach ich transpozycji do prawa polskiego oraz stały i precyzyjny 

monitoring tego procesu.

Kolejne projekty realizowały: Urząd Regulacji Energetyki (projekt Aktywizacja strony popy-

towej rynku energii – promocja praw odbiorców energii elektrycznej i gazu, wynikających 

z aquis communautaire) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (projekt Wzmocnienie 

zdolności administracyjnych i instytucjonalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

w zakresie prawidłowego wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty w obszarze 

rynku finansowego). 

4. Skala i rezultaty wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w poszczególnych obszarach tematycznych
4.9 Wsparcie dla wprowadzania w życie dorobku prawnego Unii Europejskiej

W ramach priorytetu Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis 
communautaire Mechanizmy Finansowe zapewniły finansowanie 
7 projektów na kwotę 2,47 mln euro.

1 114 przeszkolonych osób

61 opracowanych ekspertyz

2 utworzone bazy danych

Co zostało zrobione w ramach priorytetu Pomoc techniczna 
przy wdrażaniu dorobku prawnego UE 
wybrane wskaźniki:

Dobre praktyki

Zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom dostępu do wody dobrej jakości 

Projekt:   Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią

Główny cel projektu:   Przeprowadzenie oceny wpływu intensywnej działalności rolniczej na środowisko wodne 

w wybranym obszarze hydrologiczno-geologicznym oraz wypracowanie na ich podstawie narzędzi 

do zarządzania zlewnią tym obszarze zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną

Beneficjent:   Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Oddział Warszawa/ Instytut Budownictwa, Modernizacji 

i Elektryfikacji Rolnictwa

Całkowity koszt projektu:  470 000 euro

Przyznany grant MF:  399 500 euro

Partnerzy:  Polska Akademia Nauk, Warszawa, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Bydgoszcz, 

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa,

 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Raszyn,

 JORDFORSK – Norwegian Centre for Soil and Environmental Research (Norwegia)

Założenia projektu obejmowały wsparcie dla administracji i organizacji samorządowych we wdrożeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/

WE (która musi zostać wprowadzona w Polsce do końca 2015 r.), oraz – w szczególności – opracowanie efektywnego zarządzania zlewnią 

przy pomocy modelowania. Metoda ta pozwala na przewidywanie długookresowego wpływu praktyk rolniczych na wody, osady oraz plony 

o zróżnicowanych warunkach przyrodniczych, a także na wczesne ostrzeganie przed możliwością pojawienia się ponadnormatywnych 

zanieczyszczeń. Przyjęte w nim technologie będą mogły mieć zastosowanie w innych regionach kraju.

W projekcie położono także nacisk na podniesienie poziomu edukacji ekologicznej i udział mieszkańców w przywracaniu dobrego stanu wód.

Rys. 1.  Wdrożenie pilotażowe zostało 
przeprowadzone na terenie powiatu 
Radziejów w woj. kujawsko-
pomorskim. Obszar obejmuje zlewnię 
rzeki Zgłowiączki i został wybrany ze 
względu na wysokie przekroczenie 
w tamtejszych wodach 
dopuszczalnych norm azotu 
i fosforu, pochodzących głównie 
ze źródeł rolniczych
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Przeciw nieuczciwym praktykom rynkowym

Projekt:   Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych

Główny cel projektu:   Zapewnienie prawidłowego wdrożenia acquis 

communautaire w sferze ochrony konsumenta przed 

nieuczciwymi praktykami handlowymi

Beneficjent:   Uniwersytet Jagielloński

Całkowity koszt projektu:  300 000 euro 

Przyznany grant MF:  255 000 euro 

Celem projektu było podniesienie poziomu ochrony konsumentów w sferze praktyk 

rynkowych stosowanych przez przedsiębiorców. Podstawowe zadanie polegało na 

opracowaniu kompleksowej ekspertyzy dotyczącej implementacji dyrektywy 2005/29/

WE o nieuczciwych praktykach handlowych do polskiego porządku prawnego oraz 

analiza stosowania ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym. W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje naukowe, 

na których zaprezentowano opinie przedstawicieli doktryny prawa, organów 

administracji państwowej, rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich oraz 

innych zainteresowanych podmiotów. Ponadto przeprowadzono szkolenia, w których 

uczestniczyło 132 pracowników administracji publicznej oraz 201 innych pracowników. 

Fot. nr 2. Realizacja projektu Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych.

Fot. nr 1.  Realizację projektu wspomagała strona internetowa www.konsumentnarynku.pl, 
adresowana do konsumentów, ekspertów i instytucji współpracujących.

5.  II EDYCJA MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO 

OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU 

FINANSOWEGO 2009-2014

10 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z ambasadorem  

Królestwa Norwegii Enokiem Nygaardem podpisała memoranda w sprawie nowej perspek-

tywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego. W drugiej edycji Mechanizmów Finansowych alokacja dla 
Polski, przekazana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, 
wynosi 578 mln euro. 

Głównymi celami Mechanizmów Finansowych – podobnie jak w przypadku poprzedniej 

edycji – jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w ob-

rębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych 

pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.  

Podpisanie powyższych memorandów poprzedziło zawarcie w dniu 28 lipca 2010 r. poro-

zumienia pomiędzy państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandią, 

Liechtensteinem i Norwegią oraz Unią Europejską w sprawie uruchomienia nowej perspek-

tywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na rzecz 15 państw-beneficjentów w łącznej kwocie 

1,788 mld euro.

Nowa edycja Mechanizmów Finansowych w Polsce przewiduje wsparcie dla następują-

cych dziedzin: rozwój i stosowanie technologii wychwytywania oraz składowania CO
2
 

(CCS), ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe i wymiana kulturalna, ochrona zdrowia, 

badania naukowe, wymiana studentów i naukowców, współpraca instytucji z sektora edu-

kacji, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wzmocnienie obszaru Schengen oraz wymia-

ru sprawiedliwości i Służby Więziennej, fundusz dla organizacji pozarządowych, fundusz 

na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, program na rzecz zmniejszenia nierówności 

i promowania spójności społecznej.

5. II edycja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Fot. nr 1.  Uroczyste podpisanie memorandów przez Elżbietę Bieńkowską, ministra rozwoju regionalnego, 
oraz Enoka Nygaarda, ambasadora Norwegii, w obecności Donalda Tuska, premiera Polski, oraz 
Jensa Stoltenberga, premiera Norwegii, Gdańsk, 10 czerwca 2011
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Od samego początku fundusze norweskie cieszyły się ogromnym 

powodzeniem wśród wnioskujących. W sumie złożono tysiące 

projektów. Tak duże zainteresowanie przestaje dziwić, jeśli 

popatrzymy na rezultaty, jakie można było dzięki tym funduszom 

osiągnąć. W realizację blisko półtora tysiąca projektów zaangażowały 

się liczne instytucje: samorządy, szpitale, uczelnie, szkoły, straż 

graniczna, policja, organizacje pozarządowe, muzea oraz teatry. 

Projekty są widoczne w całej Polsce – i w dużych aglomeracjach 

i w małych gminach. Cieszymy się więc z możliwości kontynuowania 

działań w drugiej edycji oraz współpracy z Norwegią, Islandią 

i Liechtensteinem w kolejnych latach. Jestem przekonany, że następne 

konkursy będą co najmniej tak samo popularne, jak poprzednie, 

a wybrane w nich projekty zakończą się z dużym sukcesem. 

Adam Zdziebło

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Stojąc u progu nowej edycji funduszy norweskich podsumowujemy 

jednocześnie realizację niemal półtora tysiąca projektów programu 

2004-2009. Efekty wykorzystania przez Polskę, największego 

beneficjenta, pomocy finansowej Norwegii, Liechtenstein i Islandii 

są widoczne w skali całego kraju. Ilustrują nie tylko różnorodność 

tematyczną, ale pokazują także szerokie spektrum beneficjentów, 

przybliżając i promując ideę partnerstwa między podmiotami 

z Polski i państw – darczyńców.

Z wielkim zadowoleniem obserwuję jak dużym zainteresowaniem 

cieszą się Mechanizmy Finansowe oraz jak wielką rolę odgrywają 

dla wzmacniania stosunków dwustronnych. Jestem przekonany, 

iż kolejna edycja umożliwi realizację wielu wartościowych 

projektów, które przyniosą beneficjentom długofalowe korzyści, 

a Polskę uczynią jeszcze lepszą i piękniejszą.

 

Enok Nygaard 

Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce

5. II edycja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
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6.  KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY I i II EDYCJI 

MECHANIZMÓW FINANSOWYCH W POLSCE

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Tel.: +48 22 461 39 18

Fax: +48 22 461 33 21

e-mail: eog@mrr.gov.pl

http://www.mrr.gov.pl

http://www.eog.gov.pl

http://www.eeagrants.org

Fot. nr 1.  Zespół Krajowego Punktu Kontaktowego
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