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1 CEL STRATEGII 

1. W niniejszych dokumencie przedstawiono strategię zarządzania ryzykiem w zakresie zarządzania 

Mechanizmem Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmem Finansowym. 

2. Strategia ta ma bezpośrednie zastosowanie do państw-darczyńców i ich sekretariatu – Biura 

Mechanizmów Finansowych (BMF). 

3. Zarządzanie ryzykiem w państwach-beneficjentach opiera się na ich poszczególnych systemach 

krajowych, podczas gdy regulacje wymagają aktywnego zarządzania ryzykiem oraz składania 

sprawozdań darczyńcom i BMF z oceny ryzyka i postępowania w tym zakresie. 

4. Strategia ta opiera się na zasadzie, że należyte zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do skutecznego 

osiągnięcia oczekiwanych rezultatów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Mechanizmy Finansowe ustanowiono, aby przyczyniły się do osiągnięcia ogólnego celu 

polegającego na zmniejszeniu różnic gospodarczych i społecznych w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym oraz do wzmocnienia stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami a 

państwami-beneficjentami, a także do osiągnięcia szeregu powiązanych celów programowych i 

rezultatów związanych z kwestiami horyzontalnymi. 

5. W niniejszym dokumencie określono: 

• zasady, definicje i poziomy, na którym zarządzanie ryzykiem powinno być stosowane; 

• główne cechy podejścia do zarządzania ryzykiem stosowanego przez darczyńców i BMF; 

• obowiązki kluczowych podmiotów na różnych poziomach. 

6. Strategia ta opiera się na ramach prawnych dotyczących Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (rozdział 5) i powinna być interpretowana na podstawie 

podręcznika dotyczącego rezultatów i zarządzania ryzykiem.
1
 

Główne cechy strategii:    
• kierownictwo wyższego szczebla w BMF oraz w instytucjach darczyńców bezpośrednio 

nadzoruje wdrażanie strategii; 

• odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem jest wyraźnie określona według poziomu i obszaru 

odpowiedzialności; 

• odpowiednie podmioty powinny oceniać i dokumentować ryzyko podejmowane w sposób 

systematyczny oraz przekazywać informacje na jego temat; 

• Odpowiednie działania ograniczające ryzyko są realizowane zgodnie z wymogami. Aktywne 

ograniczanie ryzyka jest na ogół bardziej preferowane niż zakończenie planowanych działań 

w ramach programu. 

 

                                            
1 Podręcznik dotyczący rezultatów i zarządzania ryzykiem, w którym opisane jest podejście metodologiczne do 
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, będzie dostępny w 2013 r. 
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2 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA 
UKIERUNKOWANEGO NA REZULTATY 

2.1 Definicje 

7.  Stosowane są następujące definicje: 

Rezultat Produkt, wynik lub cel (skutek) interwencji rozwojowej. 

Ryzyko Zdarzenie lub okoliczność, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie oczekiwanych 
rezultatów. 

Zarządzanie 
ukierunkowane na 
rezultaty 

Strategia zarządzania, w ramach której wszystkie podmioty przyczyniające się 
bezpośrednio lub pośrednio do osiągnięcia zbioru rezultatów zapewniają aby ich 
procesy, produkty i usługi przyczyniały się do osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

Zarządzanie 
ryzykiem 

Ciągły, aktywny i systematyczny proces identyfikacji i oceny ryzyka oraz zarządzania nim 
zgodnie z przyjętymi poziomami ryzyka, aby zapewnić wystarczającą pewność co do 
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

2
 

2.2 Zasady 

8. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 są zarządzane zgodnie z 

podejściem do zarządzania ukierunkowanym na rezultaty. Ambicje w odniesieniu do programów, ich 

postępów i faktycznych rezultatów mierzy się w oparciu o obiektywnie weryfikowalne wskaźniki. Dla 

powodzenia tego podejścia ważne są zarządzanie ryzykiem i niepewnością oraz kontrola wewnętrzna. 

9. Ryzyko jest nieuniknione. Celem nie jest wyeliminowanie ryzyka w ogóle, lecz zrozumienie ryzyka, bardziej 

efektywne zarządzanie nim oraz określenie możliwości – na przykład pod względem zmniejszenia potrzeby 

stosowania skomplikowanych systemów – a tym samym zwiększenie wydajności?. Wysoki poziom ryzyka 

można również zaakceptować w kontekstach, w których oczekiwany wpływ i korzyści są większe niż skutki 

potencjalnego ryzyka. 

10. Zarządzanie ryzykiem jest ciągłym, proaktywnym i systematycznym procesem mającym na celu 

zrozumienie ryzyka, zarządzanie nim i informowanie o nim z szerokiej perspektywy. Powinno to ułatwiać 

podejmowanie strategicznych decyzji, które przyczynią się do osiągnięcia rezultatów. Proces ten powinien 

być osadzony w kulturze organizacyjnej i wykorzystywany jako wskazówka w odniesieniu do wyników i 

udoskonaleń, w tym sposobu alokacji zasobów finansowych i ludzkich. 

11. Stosuje się najwyższy stopień przejrzystości, odpowiedzialności, zgodności prawnej i gospodarności, jak 

również zasady dobrego zarządzania, należytego zarządzania finansami, zrównoważonego rozwoju, 

równouprawnienia płci i równości szans. Państwa-darczyńcy stosują politykę zerowej tolerancji względem 

korupcji. 

12. Przyjmuje się, że instytucje-beneficjenci aktywnie zarządzają ryzykiem. Darczyńcy i BMF opierają swoje 

zarządzanie ryzykiem m.in. na ocenach dokonywanych przez instytucje-beneficjentów. Prowadzony jest 

dialog mający na celu zidentyfikowanie dobrych sposobów ograniczenia ryzyka. 

                                            
2  Na podstawie: Komisja Europejska, Zarządzanie ryzykiem w Komisji, Podręcznik dotyczący realizacji, 
październik 2010 r. 
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2.3 Poziomy zarządzania ryzykiem i role w tym zakresie 

13. W Mechanizmie Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmie Finansowym zarządzanie ryzykiem ma 

charakter kaskadowy. W ten sposób strategia zarządzania ryzykiem jest prowadzona od góry i osadzona w 

zwykłych procedurach pracy różnych poziomów. 

 

2.3.1 Darczyńcy i BMF 

14. Zarządzanie ryzykiem na poziomie darczyńców jest przeprowadzane w szerokiej perspektywie, łącznie z 

identyfikacją wyzwań związanych z ogólną strukturą zarządzania. 

15. Funkcje BMF w zakresie zarządzania ryzykiem określono w jego wewnętrznych Standardowych 

Procedurach Operacyjnych, które stanowią spójne i skoordynowane podejście do zarządzania ryzykiem 

poprzez jasne określenie zadań i obowiązków jednostek i pracowników BMF. Procedury te podlegają 

systematycznemu przeglądowi przez zarząd BMF i są dostosowywane do cyklu programowania, wdrażania 

i zamknięcia Mechanizmów Finansowych. 

16. W ramach zarządzania przez BMF analiza ryzyka włączona jest w szerszą ocenę wymogów w zakresie 

zasobów ludzkich i wymogów organizacyjnych. Ponad to zarząd BMF zapewnia, żeby platforma (ICT) 

(platforma technologii informacyjno-komunikacyjnych)  była objęta skutecznym zarządzaniem ryzykiem. 

17. Zarządzanie ryzykiem przez BMF na poziomach programu i kraju ma na celu zapewnienie należytego 

zarządzania zasobami przeznaczonymi na dofinansowanie, zarządzania ukierunkowanego na rezultaty i 

skutecznego postępowania z ryzykiem. Jest to opisane bardziej szczegółowo w następnej sekcji. 

Rysunek 1: Poziomy zarządzania ryzykiem w Mechanizmie Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmie 

Finansowym na lata 2009-2014    
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18. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 podlegają nadzorowi 

parlamentarnemu i politycznemu Ministerstw Spraw Zagranicznych trzech państw-darczyńców. Ponadto 

Komisja Obrachunkowa EFTA może prowadzić audyty zarządzania na poziomie krajowym, a także 

kontrolować wszystkie programy i projekty finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG (art. 10.2 

regulacji). 

2.3.2 Państwa-beneficjenci 

19. Na poziomie kraju, programu i projektu główna odpowiedzialność za ocenę i ograniczanie ryzyka 

spoczywa na odpowiednich instytucjach w państwach-beneficjentach (zob. pkt 3). 

20. Instytucje państw-beneficjentów na wszystkich szczeblach powinny zarządzać ryzykiem w swoich 

obszarach odpowiedzialności. 

21. Chociaż w regulacjach nie zaproponowano jednolitego podejścia metodologicznego, państwa mają do 

dyspozycji szereg dodatkowych zasobów: wytyczne dotyczące ich własnego sektora publicznego; proces 

opisany na rysunku 2; Podręcznik Operatora Programu, w którym przedstawiono ramy zarządzania 

opartego na rezultatach, ocenę i ograniczanie ryzyka; oraz podręcznik dotyczący wyników i zarządzania
3
 

ryzykiem, w którym znajdują się dalsze wytyczne metodologiczne. 

3333 PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM    
22. Proces zarządzania ryzykiem przedstawiono na rysunku 2. Opiera się on na ogólnie stosowanych zasadach 

zarządzania ryzykiem i jest dostosowany do różnych poziomów Mechanizmów Finansowych, które 

określono powyżej. 

Rysunek 2: Proces zarządzania ryzykiem 

Krok Główne działania 

1. Określenie rezultatów, 
które należy osiągnąć. 

• W odniesieniu do Mechanizmu Finansowego EOG i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

• Pod względem wyników (dwustronnych) programu. 

2. Identyfikacja kluczowych 
czynników sukcesu 
(założeń). 

• Ocenienie podstawowych kluczowych czynników sukcesu, co 
pomoże ustalić w odniesieniu do każdej kategorii, czy stanowi 
ona ryzyko dla osiągnięcia rezultatów. 

3. Identyfikacja ryzyka. Zastosowanie standardowych kategorii ryzyka4 w odniesieniu do 
poziomów programu. 
Przeprowadzanie przeglądu sprawozdań i angażowanie się w dialog 
z państwami-beneficjentami w celu określenia ryzyka. Krajowe i 
lokalne podmioty posiadają szczegółowe informacje na temat 
ryzyka związanego z realizacją programów i ogólnego portfolio w 
każdym kraju. 

4. Przeanalizowanie i 
uszeregowanie ryzyka pod 
względem 
prawdopodobieństwa i 

• Ocenienie ryzyka zarówno pod względem 
prawdopodobieństwa, jak i skutków przy użyciu informacji 
jakościowych i danych ilościowych. 

                                            
3
 Dostępny w 2013 r. 

4 Jak razie stosuje się następujące kategorie ryzyka: (i) polityka i polityki; (ii) zarządzanie; (iii) kwestie 

korupcji/zamówień publicznych; (iv) wartości społeczno-kulturalne, mniejszości, Romowie, prawa człowieka; (v) 
kwestie finansowe / powiernicze; (vi) kwestie gospodarcze; (vii) kwestie środowiska i klimatu; (viii) kwestie 
techniczne / technologiczne; (ix) rola partnerów programu z państw-darczyńców i partnerów projektu.   
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skutków. 

5. Określenie gotowości do 
ponoszenia ryzyka oraz 
poinformowanie o niej. 

• Ustalenie i uzgodnienie, jaki poziom ryzyka można 
zaakceptować. 

6. Określenie i ocenienie 
reakcji na ryzyko. 

• Określenie działań ograniczających ryzyko (w tym kontroli) i 
ocenienie ich wpływu. 

• Podjęcie decyzji co do działań ograniczających ryzyko. 

• Ponowne ocenienie w celu wyciągnięcia wniosków w 
odniesieniu do ryzyka rezydualnego. 

7. Ustalenie reakcji na ryzyko 
rezydualne. 

• Tolerować / zaakceptować. 

• Zmniejszyć / podzielić. 

• Unikać / zakończyć. 

8. Monitorowanie i 
sprawozdawczość. 

• Składanie przez BMF darczyńcom sprawozdań dotyczących 
ryzyka. 

• Składanie przez darczyńców sprawozdań dotyczących ryzyka 
społeczeństwu i parlamentom. 

Komunikacja i dialog są procesem 
ciągłym w całym procesie 
zarządzania ryzykiem. 

• Z beneficjentami, partnerami programu z państw-darczyńców, 
społeczeństwem. 

 

23. Na poziomie krajowym głównym zadaniem z perspektywy darczyńców jest określenie tych 

państw-beneficjentów, które są szczególnie narażone na ryzyko i, w miarę możliwości, wprowadzenia 

środków w celu zarządzania tymi wyzwaniami w porozumieniu z krajowym punktem kontaktowym w 

poszczególnych krajach. Przeprowadzana przez BMF ocena ryzyka i działania ograniczające ryzyko 

powinny opierać się m.in. na ocenach ryzyka zawartych w portfolio programu i rocznych 

sprawozdaniach przekazywanych przez państwa-beneficjentów. 

24. Właściwe instytucje w państwach-beneficjentach powinny stosować odpowiednie metody i narzędzia 

analityczne na potrzeby analizy i ograniczania ryzyka, które może osłabić efektywność wszystkich 

programów. 

25. Na poziomie programów BMF ocenia szereg potencjalnych czynników ryzyka dla poszczególnych 

programów i wchodzi w dialog z państwami-beneficjentami w sprawie dodatkowego ryzyka, zwłaszcza 

w odniesieniu do programów o wysokim poziomie ryzyka. 

26. Proces zarządzania ryzykiem opiera się na szeregu metod i źródeł informacji. Na każdym etapie należy 

przeprowadzać ocenę jakościową i opierać się na profesjonalnym osądzie. 

27. Do stosownych metod należą: burza mózgów, dialog z państwami-beneficjentami, analiza scenariuszy, 

warsztaty, audyt, monitorowanie, ocena ex ante lub okresowa, macierze oceny ryzyka, , diagramy 

pająkowe oraz analiza statystyczna. 

28. Główne źródła informacji to: wnioski w sprawie programów, raporty roczne dla programu, roczne 

raporty strategiczne, przegląd opisów systemów zarządzania i kontroli na poziomie kraju i programu, 

roczny raport Instytucji Audytu, kwartalne sprawozdania dotyczące nieprawidłowości i okresowe 

sprawozdania finansowe. 



Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 – Strategia zarządzania 
ryzykiem 

 

 

- 8 - 

 

 

4444 OBOWIĄZKI    

4.1 KMF i NMSZ 

29. KMF nadzoruje zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do Mechanizmu Finansowego EOG, a NMSZ – w 
odniesieniu od Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organy te odpowiadają za: 

a. informowanie BMF i/lub państw-beneficjentów o ogólnym kierunku polityki Mechanizmu Finansowego 

EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 

b. promowanie kultury aktywnego zarządzania ryzykiem w całej strukturze Mechanizmów Finansowych; 

c. podejmowanie decyzji w celu rozwiązania problemów napotykanych w realizacji Mechanizmów 

Finansowych, co obejmuje m.in. negocjacje Memorandum of Understanding (art. 2.1 regulacji); 

podejmowanie decyzji w sprawie dotacji dla programów (art. 5.3); oraz przeprowadzanie audytów 

projektów, programów i/lub systemów zarządzania i kontroli (art. 10.3); 

30. Państwa-darczyńcy organizują coroczne wydarzenie z udziałem państw-beneficjentów, które koncentruje 
się w szczególności na zarządzaniu ryzykiem, sprawozdawczości w zakresie ryzyka oraz kwestiach 
związanych z zarządzaniem. 

4.2 Dyrektor, kierownictwo i personel BMF 

31. Dyrektor i kierownictwo BMF są odpowiedzialni za: 

a. zapewnienie ogólnego nadzoru i zgodność ze strategią zarządzania ryzykiem; 

b. wspieranie praktyk aktywnego zarządzania ryzykiem przez wszystkich pracowników oraz 

dopilnowanie, żeby wszyscy pracownicy BMF byli świadomi strategii i przyczyniali się do jej realizacji 

zgodnie z standardowymi procedurami operacyjnymi oraz swoimi obowiązkami; 

c. dostarczanie wskazówek na potrzeby włączenia zarządzania ryzykiem do procesu podejmowania 

decyzji strategicznych, operacyjnych i dotyczących zasobów, jak również do systemu kontroli 

wewnętrznej, w tym pisemnej dokumentacji praktycznej metodyki zarządzania ryzykiem w obszarach 

odpowiedzialności BMF; 

d. planowanie i wdrażanie budowania kompetencji w zakresie zarządzania opartego na rezultatach oraz 

zarządzania ryzykiem; 

e. regularne ocenianie zasadności strategii i metodyki zarządzania ryzykiem; 

f. komórka ds. sprawozdawczości i oceny jest odpowiedzialna za aktualizację strategii i metodyki. 

32. BMF, jako sekretariat KMF i/lub NMSZ podczas zarządzania Mechanizmem Finansowym EOG i Norweskim 
Mechanizmem Finansowym jest odpowiedzialne za: 

a. przeprowadzanie ocen ryzyka i działań ograniczających ryzyko zgodnie ze strategią zarządzania 

ryzykiem oraz składanie państwom-darczyńcom sprawozdań w tym zakresie; 

b. przygotowywanie w porozumieniu z darczyńcami rocznej oceny elementów ryzyka wpływających na 

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014; 

c. systematyczne dokumentowanie oceny ryzyka i planów ograniczania ryzyka, w których ryzyko 

przypisane jest odpowiedniemu podmiotowi, a pojawiające się zagrożenia są dodawane w miarę 

potrzeb; 
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d. zagwarantowanie, że ocena ryzyka wchodzi w skład dokumentu zawierającego zalecenia dotyczące 

dofinansowania (ang. Grant Recommendation Document), przedstawianego przez BMF do każdego 

programu; 

e. analizowanie odpowiednich sprawozdań otrzymanych od państw-beneficjentów z punktu widzenia 

ryzyka i ograniczania ryzyka; 

f. przyczynianie się do poprawy przejrzystości, dobrego zarządzania, zarządzania ryzykiem, ograniczania 

ryzyka, a zwłaszcza do oceny ryzyka korupcji i integralności – poprzez umowę ramową zawartą z 

międzynarodowym sekretariatem organizacji Transparency International. 

33. Pracownicy BMF są odpowiedzialni za stosowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w 
odniesieniu do Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Obejmuje to 
m.in.: 

a. ocenę wniosków w sprawie programu (art. 5.3) oraz przegląd planu oceny i ograniczania ryzyka 

ujętego w każdym takim wniosku; 

b. przekazywanie komentarzy na temat strategii audytu w odniesieniu do każdego programu (art. 4.6), 

biorąc pod uwagę, czy strategia audytu uwzględnia ryzyko związane z programem; 

c. przegląd raportów rocznych dla programu (art. 5.11), dopilnowując, aby w raportach tych ryzyko było 

opisane w systematyczny i kompleksowy sposób; 

d. przeprowadzanie ocen, monitorowania, audytów i weryfikacji na miejscu w oparciu m.in. o oceny 

ryzyka dokonane przez BMF (art. 9.2, 10.1 i 10.3). 

4.34.34.34.3  Państwa-beneficjenci    

34. Mimo że w niniejszej strategii przedstawiono podejście do zarządzania ryzykiem dla BMF i darczyńców, 

instytucje krajowe w państwach-beneficjentach również są odpowiedzialne za określanie i ograniczanie 

ryzyka w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów poprzez dofinansowanie. Zgodnie z regulacjami 

obejmuje to m.in.: 

35. operatorów programów, którzy: 

a. identyfikują i oceniają istotne czynniki ryzyka mogące wpływać na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów 

i opracowują plan ograniczania ryzyka (art. 5.2); 

b. zgłaszają w raporcie rocznym dla programu wszelkie zmiany planu oceny ryzyka i ograniczania ryzyka 

(art. 5.11 i sekcja 5.9 podręcznika operatora programu); 

c. gwarantują przestrzeganie zasad zarządzania określonych w art. 1.6, w szczególności poprzez 

stosowanie środków w celu uniknięcia konfliktu interesów (art. 6.6); 

d. przeprowadzają coroczne monitorowanie próbki projektów wybranych na podstawie oceny ryzyka 

oraz próbek losowych (art. 4.7). 

36. Krajowe Punkty Kontaktowe, które: 

a. zachowują całkowitą odpowiedzialność za wdrażanie mechanizmów finansowych i osiąganie ich celów 

(art. 4.3); 

b. opisują systemy zarządzania i kontroli na poziomie zarówno krajowym, jak i programowym (art. 4.8); 

c. dokonują oceny funkcjonowania tych systemów kontroli w Raporcie Strategicznym (art. 2.1), a także 

wszelkich czynników ryzyka i środków ich ograniczania zidentyfikowanych w odniesieniu do 

programów (sekcja 4 załącznika 3 do regulacji); 

d. przeprowadzają regularne monitorowanie programów (art. 4.3); 

e. dopilnowują, aby oceny ryzyka i sprawozdawczość w tym zakresie były stałym punktem porządku 

obrad prowadzonych w ramach Spotkania Rocznego pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami 

beneficjentami. 

37. Krajowe Komitety Monitorujące, które: 
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a. dokonują przeglądu postępów w realizacji celów Mechanizmów Finansowych; 

b. badają wyniki, skuteczność i jakość realizacji  

c. oceniają i przygotowują opinię na temat Raportów Strategicznych (art. 4.4). 

38. Instytucje Certyfikujące, które: 

a. sprawują swoje funkcje jak określono w art. 4.5 i 5.12; 

39. Instytucje Audytu, które: 

a. dopilnowują, aby przeprowadzane były audyty w celu zagwarantowania skutecznego funkcjonowania 

systemów kontroli zarządzania państwa-beneficjenta; 

b. przygotowują strategię audytu dla każdego programu; 

c. dopilnowują, żeby audyty projektów przeprowadzane były na podstawie odpowiedniej próby (art. 4.6). 

5 POWIĄZANE PRZEPISY I DOKUMENTY 

40. Poniższe dokumenty stanowią podstawę, zgodnie z którą regulowane są Mechanizm Finansowy EOG i 

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014: 

a. Protokół 38b do Porozumienia EOG w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz 

Umowa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2009-2014; 

b. dwie regulacje w sprawie wdrażania odpowiednio Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz załączniki do tych regulacji; 

c. Memoranda of Understanding (MoU) w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, zawarte między państwami-darczyńcami a piętnastoma 

państwami-beneficjentami; 

d. umowy programowe podpisane pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem w 

odniesieniu do każdego programu finansowanego za pośrednictwem Mechanizmów Finansowych; 

e. wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego (KMF) po konsultacji z 

państwami-beneficjentami. 

41. Ponadto zarządzanie Mechanizmem Finansowym EOG i Norweskim Mechanizmem Finansowym na lata 

2009-2014 oparte jest na decyzjach Komitetu Mechanizmu Finansowego, pismach NMSZ dotyczących 

podziału zadań oraz na innych wytycznych. 

6 PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA STRATEGII 

42. Strategia podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez państwa-darczyńców. KMF i/lub NMSZ 

mogą również w dowolnym momencie zwrócić się do BMF o skorygowanie strategii. Ponadto BMF 

regularnie ocenia zasadność strategii i narzędzi zarządzania ryzykiem w odniesieniu do cyklu 

programowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 


