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WSTĘP 
 
Niniejszy Raport Strategiczny stanowi wypełnienie zobowiązania nałożonego na Polskę  
w art. 5 załącznika A Memorandum of Understanding oraz art. 2.2 Regulacji w sprawie wdrażania 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 (zwanymi dalej 
Regulacjami). Przedstawia on przygotowania do korzystania przez Polskę ze środków Mechanizmów 
Finansowych w 2012 r., stan wdrażania pierwszych zatwierdzonych programów, a także prezentuje 
działania zaplanowane na kolejny okres sprawozdawczy: styczeń – grudzień 2013 r.  
 
Z racji uzupełniania się Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w 
Raporcie przedstawione zostały kwestie wspólne dla obu Mechanizmów Finansowych. 
 

1. STRESZCZNIE 

 
Rok 2012 był upłynął pod znakiem intensywnych prac nad tworzeniem programów, negocjowaniem 
warunków umów i wdrażaniem pierwszych zatwierdzonych programów. 
 
Na początku roku strona polska przekazała Darczyńcom propozycje programów zgodnie w ustalonym 
Regulacjami terminie (do 10 lutego 2012 r.). Zgodnie z artykułem 5.3.4 Regulacji, zakładano, że 
decyzje Darczyńców zostaną przekazane nie później niż 4 miesiące po otrzymaniu wszystkich 
wymaganych dokumentów. Jednakże, proces oceny programów w wielu przypadkach trwał o wielu 
dłużej.  
Opóźnienia zawierania Umów w sprawie programów wynikały m.in. z: 

• wprowadzania przez Darczyńców nowych wytycznych w trakcie oceny programów (np. 
Wytycznych bilateralnych); 

• zawieszenia procesu oceny Darczyńców (np. do czasu uzgodnienia ram współpracy z 
partnerami nieprzewidzianymi w Memorandum of Understanding jako obligatoryjnych, np. 
Radą Europy); 

• wprowadzania przez Darczyńców nowych zapisów, w szczególności warunków do Aneksu nr I, 
które to warunki wcześniej nie podlegały konsultacjom. 

 
Ostatecznie w 2012 roku Darczyńcy w ramach obu mechanizmów zatwierdzili 13 programów, z czego 
aż 9 w ostatnim kwartale 2012 r. Ponadto, w przypadku dwóch programów inwestycyjnych o 
stosunkowo największym budżecie (kultura, środowisko) ustalenia dotyczące ostatecznego kształtu 
zapisów Umów i Aneksów nie zostały zakończone w 2012 r. 
 
W sumie, okres oceny programów przez Darczyńców wyniósł do 10 miesięcy, co oznacza, iż trwał 
dłużej niż sam okres przygotowywania programów przez Operatorów (8 miesięcy) i na koniec 2012 r.  
nie został zakończony.  
 
Na koniec okresu sprawozdawczego wciąż trwały prace nad trzema programami: Współpraca w 

obszarze Schengen oraz walka z przestępczością, Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania 

technologii CCS w Polsce i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

  
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2012 r. poziom kontraktacji środków w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł 350 742 000 euro, tj. 66% 
alokacji na programy, biorąc pod uwagę wartość decyzji Darczyńców. Jeśli za podstawę przyjmiemy 
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wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji poziom kontraktacji obu programów w Polsce na 
koniec 2012 r. wynosi 215 742 500 euro, tj. 40,6% alokacji na programy. 
Wartość zatwierdzonych programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG wyniosła 209 882 
500 euro (85% alokacji na programy). Wartość podpisanych umów wyniosła 74 882 500 euro, 
stanowiąc 30,3% alokacji na programy.  

 
Etap wdrażania programów w ramach obu mechanizmów w 2012 roku należałoby określić jako 
początkowy. Jedynie cztery programy, zaakceptowane przez Darczyńców w I połowie 2012 r., mogły 
rozpocząć działania merytoryczne. W przypadku dwóch programów – Różnorodność w kulturze; 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – przeprowadzono nabory wniosków. Rozpoczęła się 
również realizacja projektu predefiniowanego w ramach programu Rozwój miast. Operator Funduszu 

Szkoleniowego i Szkoleniowego prowadził zaś prace informacyjne dotyczące planowanych naborów.  
 
W roku 2012 r. zainaugurowano oficjalnie uruchomienie II edycji funduszy norweskich i EOG. W 
październiku miała miejsce konferencja otwierająca, która zgromadziła ponad 200 uczestników. 
Obserwuje się bardzo duże zainteresowanie funduszami. Potwierdza to bardzo duża liczba wniosków 
aplikacyjnych, złożonych w przeprowadzonych naborach.  
 

2. OCENA EFEKTÓW W SKALI KRAJU 

2.1 Spójność 

 
Celem Mechanizmu Finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic społecznych 
i ekonomicznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cel ten jest tożsamy 
z założeniami polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej.  
 
Dzięki członkostwu w UE Polska otrzymała w okresie 2004–2006 ok. 12 mld euro, natomiast w latach 
2007–2013 dla Polski przypadło ok. 68 mld euro. Do tego należy doliczyć fundusze pozaunijne. 
Oprócz Mechanizmów Finansowych, Polska jest również beneficjentem funduszy ze Szwajcarii 
(w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).  
 
Analizując sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce, warto wyjść od poziomu PKB. Według 
wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, produkt krajowy brutto w 2012 r. 
zwiększył się realnie o 2% w skali roku wobec wzrostu o 4,3% w 2011 r., a zgodnie z prognozami na 
rok 2013 r. tempo wzrostu będzie jeszcze wolniejsze.  
Prócz PKB, warto wziąć pod uwagę poziom PKB per capita, czyli wskaźnik zamożności obywateli 
danego państwa.  PKB na jednego mieszkańca w Polsce wzrósł z ok. 51% średniej unijnej w 2004 r. do 
ok. 64% w 2011 r1. Poziom ten wskazuje na wciąż istniejącą lukę rozwojową między Polską a UE-15. 
Mimo odnotowanego wzrostu gospodarczego, statystyczny Polak należy do czwórki najbiedniejszych 
społeczeństw (razem z Bułgarią i Rumunią i Łotwą).  Warto też dodać, iż na przestrzeni roku 2012 
pogarszała się dynamika zatrudnienia, rosło bezrobocie. Według informacji podanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia na w 2012 r. sięgnęła 12,8%. Z powyższym wskaźnikiem 
związane jest zjawisko zatrudnienia, które w przypadku Polski w 2011 r. osiągnęło wartość 64,8%, co 
stanowi nieznaczny spadek w porównaniu z latami 2008-2009, sprzed kryzysu odczuwalnego na 
rynku polskim. Powyższy wskaźnik jest dużo wyższy dla mężczyzn (72,2%) niż dla kobiet (57,6%), co 
świadczy o wciąż obecnej dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn, mimo iż można 
zaobserwować niewielki, lecz stabilny trend wzrostowy zatrudnienia kobiet. 

                                                
1
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
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Ważnym elementem oceny sytuacji społeczno-gospodarczej kraju jest odsetek osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Według danych Eurostat Polska w 2011 roku aż 27,2% 
społeczeństwa kwalifikowało się do tej kategorii wg klasyfikacji UE (średnia UE to 24%), przy czym w 
2008 było to 30,5%, a w 2005 – 45%. Najwyższy odsetek tych osób znajduje się w następujących 
województwach: lubelskim – 40%, lubuskim – 37%, świętokrzyskim – 34,3% oraz zachodnio-
pomorskim – 33,9%. W liczbach dane te przedstawiają się następująco: w 2005 roku 17 mln osób 
było w Polsce zagrożonych ubóstwem (po przekazaniu pomocy socjalnej – 7,7 mln), w 2008 r. było to 
ok. 11,5 mln osób (6,3 mln), a w 2011 – ponad 10 mln (6,6 mln)2. Mimo tendencji spadkowej, trend 
ten został w ostatnich latach wyraźnie zahamowany i wymagana dalszych działań naprawczych, gdyż 
utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie.  

Kolejną, niezwykle istotną dziedziną życia, jest opieka zdrowotna. W Polsce w dalszym ciągu brak jest 
wystarczającego dostępu do usług medycznych, co wiąże się m.in. z małą liczbą praktykujących 
lekarzy (proporcjonalnie do liczby ludności) – na 100 000 mieszkańców przypada tylko 218 lekarzy 
(dane za rok 2010), co jest zdecydowanie najniższym wskaźnikiem w UE. Taka sama sytuacja 
występuje w przypadku lekarzy dentystów. W związku z tym trendem zachodzą obawy o 
powiększanie się tych deficytów w przyszłości, których powodem jest: niekorzystna struktura wieku – 
starzenie się kadry, brak chętnych do robienia niektórych specjalizacji, emigracje zagraniczne lekarzy 
specjalistów, zmiany w medycynie oraz zmiany demograficzne, które powodują zwiększone 
zapotrzebowanie na lekarzy niektórych specjalności3. Przyczyną niewystarczającej dostępności ww. 
usług oraz jej niesatysfakcjonującej jakości są także jedne z najniższych w UE wydatki na opiekę 
zdrowotną (w 2005 było to 5,85% PKB, w 2008 – 6,54%, a w 2010 – 6,88%)4. I podobnie, Polska 
znajduje się w grupie państw UE o najniższych wydatkach w zakresie długoterminowej opieki 
medycznej (na ten cel w 2010 r. wydatkowano 0,37% PKB). Co więcej, oczekiwana długość życia w 
zdrowiu najmłodszych Polaków nie jest zbyt wysoka i lokuje Polskę dopiero na początku trzeciej 
dziesiątki państw UE, tj. krajów o najkrótszym okresie życia w zdrowiu (noworodek płci męskiej 
urodzony w Polsce w 2010 r. będzie żył ponad 72 lata, z czego pierwsze 59 lat to życie bez żadnych 
oznak niesprawności, natomiast jego rówieśniczka będzie w sumie żyła o prawie 9 lat dłużej (blisko 
81 lat), także dłużej w zdrowiu, bo ponad 62 lata (o 3 lata dłużej niż chłopiec)5. 

Jednym z ważnych wyznaczników rozwoju kraju jest udział wydatków na badania i rozwój w PKB. 
Mimo iż Polska od czasu akcesji odczuwa w tej materii trend wzrostowy (0,57% PKB – 2005, 0,67 % - 
2009, 0,77% - 2011), jego tempo i dynamika są niewielkie (średnia dla EU 27 to 2,03%). W celu 
osiągnięcia planowanego poziomu 1,7% PKB6, wymagane jest znaczne zwiększenie wydatków na R&D 
i rozwój tego sektora w Polsce.  

Niemniej ważne są kwestie związane z ochroną środowiska. W celu przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym, Polska - podobnie jak inne państwa członkowskie - podejmuje działania zmierzające do 
redukcji gazów cieplarnianych. Podczas gdy wskaźnik docelowy UE wynosi 80 (w odniesieniu do bazy 
100 w 1990), w przypadku Polski w 2005 r. był on na poziomie 83, a obecnie wynosi 88. W celu 
przyczynienia się do ochrony środowiska i realizacji strategii Europa 2020, Polska prowadzi wiele 
działań zmierzających do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii. W tej dziedzinie następuje wzrost ww. odsetka, począwszy od polskiej akcesji, kiedy to w 
latach 2004 – 2006 utrzymywał się on na poziomie 7%, by w roku 2010 osiągnąć wartość 9,4%7 oraz 
ponad 10% w 2011 r.8 Niemniej, osiągnięcie celu w postaci 15% w 2020 r. oznacza konieczność 

                                                
2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_52&plugin=1 oraz 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en  
3
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf  

4
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_sha_hp&lang=en  

5
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_i_ochrona_zdrowia_w_2011.pdf  

6
 Wszystkie dane dot. R&D pochodzą  ze strony: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1 
7
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1   

8 „Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010 – 2019” 
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rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii i inwestowania w nowe moce wytwórcze. W chwili 
obecnej najdynamiczniej rozwija się energetyka wiatrowa oraz energetyczne zagospodarowanie 
biomasy i biogazu. Realny potencjał ekonomiczny znajduje się także w mniejszym stopniu w energii 
słonecznej i wodnej9. 

Analizując postęp w osiąganiu spójności społeczno-gospodarczej w ramach EOG, należy wyraźnie 
podkreślić, iż sam fakt korzystania z funduszy unijnych i pozaunijnych nie może zostać uznany ani za 
jedyny ani za podstawowy czynnik stymulujący wzrost gospodarczy Polski. Należy mieć świadomość, 
iż sytuacja społeczno-gospodarcza Polski jest wypadkową wielu czynników wynikających m.in. 
z wejścia do UE oraz obecnością na rynkach europejskich i światowych. Przede wszystkim integracja 
rynku polskiego z rynkiem europejskim pociągnęła za sobą wzrost znaczenia handlu zagranicznego 
oraz związany z nim wzrost gospodarczy. Poza tym, dzięki m.in. poprawie atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski, wzmocnieniu jej wiarygodności finansowej oraz zniesieniu barier w przepływie kapitału, 
odnotowano zwiększony napływ kapitału zagranicznego. Do tego dochodzą oczywiście transfery z 
budżetu UE (nie tylko środki rozwojowe, ale także np. środki przekazywane w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej) i środki pozaunijne. W konsekwencji wskazanie efektów funduszy rozwojowych 
(„unijnych” i „pozaunijnych”) jest często bardzo trudne.  
Wyżej wskazane dane mają zatem na celu zobrazowanie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej 
Polski oraz obserwowanych zjawisk i trendów, co winno stanowić bazę do potencjalnych interwencji 
zmierzających do łagodzenia omówionych deficytów.  
 

 2.2 Stosunki bilateralne 
 
 
Od momentu wejścia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r. współpraca między Polską a państwami EFTA 
EOG jest realizowana na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z 
poprawkami wynikającymi z rozszerzenia EOG o 10 krajów nowo przystępujących (Protokół do EOG w 
sprawie rozszerzenia wszedł w życie 6 grudnia 2005 r.).  
 

2.2.1 Wymiana handlowa 
 
Handel między Polską a państwami EFTA EOG w nowym reżimie handlowym nadal rozwija się w 
szybkim tempie. Stając się członkiem Unii Europejskiej, a tym samym stroną ww. Porozumienia, 
Polska zachowała co do zasady taki sam reżim handlowy, jaki obowiązywał przed akcesją, czyli np. 
pełną liberalizację handlu artykułami przemysłowymi z Norwegią. W odniesieniu do handlu 
artykułami rybnymi wzajemny handel UE - Norwegia został rozszerzony o kontyngent 
wynegocjowany w ramach rozszerzenia EOG.  
Dodatkowo, poszerzył się rynek pracy dla Polaków, gdyż z dniem 1 maja 2006 r. Islandia zniosła 
wszelkie ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych państw członkowskich UE, w 
tym Polski. 
 

a) Norwegia  
 

Udział Norwegii w polskim eksporcie w 2011 r. wynosił 2,0% (18 pozycja), a w polskim imporcie -  
1,6% (14 pozycja). Natomiast udział Polski w norweskim imporcie w 2011 r. wynosił 2,6% (8 pozycja), 
a w norweskim eksporcie – 2,4% (8 pozycja). Wzajemne obroty handlowe wzrosty z 4.267,3 mln USD 
w 2007 do 7.145,7 mln USD w roku 2011 (wzrost o 42% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to obroty 
towarowe wynosiły 5 mld 17 mln USD). Wg niepełnych danych statystycznych za rok 2012 polsko-

                                                
9
 http://www.paiz.gov.pl/sektory/odnawialne_zrodla_energii   
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norweskie obroty handlowe wynoszą 5.219,6 mln USD. Pojawiająca się tendencja spadkowa ma 
związek z utrzymującym się kryzysem10. 

 
Polsko-norweskie obroty towarowe (w mln USD) 
 

 2007 
 

2008 
 

2009 2010 2011 Dynamika 
2010=100 

I – XI 
2012 

Eksport 
2.493,4 2.858,2 2.557,0 2.340,2 3.819,6 163 2.816,0 

Import 1.773,9 2.812,3 1.891,1 2.676,3, 3.326,1 124 2.403,6 

Obroty 4.267,3 5.670,5 4.448,1 5.016,5 7.145,7 142 5.219,6 

Saldo 719,5 45,9 665,9 -313,5 393,5 - 412,5 

 
b) Islandia 
 
Jeśli chodzi o współpracę gospodarczą z Islandią, to w 2011 r. obroty handlowe wyniosły 183 mln 
USD (123 mln USD w 2010, 180 mln USD w 2007 r.). Wobec głębokiej recesji gospodarki w Islandii 
oraz kryzysu na rynku europejskim, wymiana handlowa ulega zmniejszeniu, co odbije się głównie na 
polskim eksporcie. Według danych za VII miesięcy 2012 r. obroty towarowe między Polską a Islandią 
wyniosły 113,6 mln USD (wzrost o 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). 
Polski eksport wyniósł 25,3 mln USD (spadek o 1%), a import z Islandii 88,3 mln USD (wzrost o 15%).  

 
Polsko-islandzkie obroty towarowe (w mln USD) 
 

 
c) Liechtenstein 
 
Według danych statystycznych za 2010 r. obroty towarowe między Polską a Liechtensteinem 
wyniosły 34,8  mln USD. Oznacza to spadek o 1% w stosunku do roku ubiegłego. Polski eksport 
wyniósł 16,1 mln USD  (spadek o 3% w stosunku do roku ubiegłego), a import z Liechtensteinu 18,7 
mln USD (wzrost o 1%). Według danych statystycznych za 2010 r. obroty towarowe między Polską a 
Liechtensteinem wyniosły 34,8  mln USD. Oznacza to spadek o 1% w stosunku do roku ubiegłego. 
Polski eksport wyniósł 16,1 mln USD  (spadek o 3% w stosunku do roku ubiegłego), a import z 
Liechtensteinu 18,7 mln USD (wzrost o 1%). Według danych statystycznych za pięć miesięcy 2011 r. 
obroty towarowe między Polską a Liechtensteinem wyniosły 16,2 mln USD. Oznacza to wzrost o 20% 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Polski eksport wyniósł 7,5 mln USD  (wzrost o 
14% w stosunku do roku ubiegłego), a import z Liechtensteinu 8,7 mln USD (wzrost o 27%). 
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 Dane dotyczące obrotów handlowych Polska – poszczególne państwa EFTA EOG zostały zaczerpnięte z informacji 
uzyskanych przez polską Ambasadę w Norwegii i Szwajcarii (w zakresie Lichtensteinu) na polecenie Ministerstwa 
Gospodarki. 

 
2007 

 
2008 2009 2010 2011 Dynamika 

(%) 
2012 

(I – VII) 

Obroty 180,0 229,5 101,3 123,2 183,2 146 113,6 

Eksport 125,2 142,1 39,0          31,4 44,2 141 25,3 

Import 54,8   87,4 62,3     91,8 139,0 148 88,3 

Saldo 70,3    54,7 -23,3  -60,4 -94,8 - -63,0 
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Obroty towarowe Polska - Lichtenstein (w mln USD) 
 

   2006  2007  2008  2009  2010 Dynamika (%) 

Obroty  31,0  41,2  45,3  35,0  34,8 99 

Eksport  10,6  15,6  17,7  16,6  16,1 97 

Import  20,4  25,6  27,6  18,4  18,7 101 

Saldo  -9,8  -10,1  -9,9  -1,8  -2,6 - 

 
 

2.2.2 Inwestycje zagraniczne 
 
Wyznacznikiem relacji bilateralnych między Polską a poszczególnymi państwami EFTA EOG jest 
również wartość wzajemnie zainwestowanego kapitału. Poniżej przedstawiono na trzech wykresach, 
jak kształtują się inwestycje trzech państw-darczyńców w Polsce oraz polskie w krajach EFTA EOG. 
Poza przejściowym okresem kryzysowym na rynkach europejskich lub konkretnych krajów (dotyczy 
to szczególnie Islandii) należy zwrócić uwagę na wzrost wartości wzajemnych inwestycji11.    
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 Dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego. 
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2.2.3 Podróże i wyjazdy zagraniczne 
 
Poziom stosunków dwustronnych, jak również do pewnego stopnia wiedza o danym państwie, może 
być również wyznaczona poprzez częstotliwość podróży/wyjazdów o różnym charakterze.  
 
Z uwagi na ograniczoną dostępność danych, poniżej zaprezentowane zostały podróże (głównie 
turystyczne) Polaków do Norwegii i Islandii oraz Norwegów, Islandczyków i mieszkańców 
Liechtensteinu do Polski w oparciu o zgłaszanie się turystów do różnego rodzaju tzw. zbiorowych baz 
noclegowych (badanie pomija przyjazdy do rodzin i krewnych oraz na dłuższe pobyty / na stałe w 
celach zarobkowych). Przedstawione dane w rzeczywistości są zatem wyższe, a w przypadku Polski i 
Norwegi - przynajmniej o kilkanaście tysięcy. 
 
Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące wyjazdów Polaków do Norwegii i Norwegów do Polski.  
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Jeśli chodzi o przyjazdy do Polski obywateli Islandii i Liechtensteinu, to wartości te są znacznie 
mniejsze niż w przypadku Norwegów i w 2011 roku wyniosły odpowiednio 1905 i 351 osób.  
Szacowana liczba Polaków przebywających w Islandii (głównie w celach zarobkowych) to ok. 10 -12 
tys. (największa mniejszość narodowa w Islandii), co ma przede wszystkim związek z otwarciem przez 
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Islandię rynku pracy dla Polaków w 2006 roku. Liczba polskich turystów w tym kraju jest dość 
nieznaczna. W latach 2007-2009 Islandia odnotowała ok. 57 500 odwiedzających z Polski: ok. 19 tys. 
w 2007, ok. 24,2 tys. w 2008 i 14,3 tys. w 200912.  
 

2.2.4 Mechanizmy współpracy w ramach Mechanizmów Finansowych 
 
Znakiem szczególnym tej edycji Mechanizmów Finansowych jest nacisk na wzmocnienie współpracy 
dwustronnej z darczyńcami. Wyrazem takiego podejścia jest 

• powołanie Funduszu współpracy dwustronnej na poziomie krajowym i programowym, 

• ustanowienie tzw. programów partnerskich (ang. Donor Partnership Programmes),  

• promowanie współpracy partnerskiej na poziomie projektów – konkursowych 
i predefiniowanych  

Wszystkie wymienione powyżej instrumenty są ukierunkowane na osiągnięcie jednego z dwóch 
głównych celów Mechanizmów Finansowych, jakim jest zacieśnianie współpracy z państwami – 
darczyńcami. Poniżej zostały one opisane w sposób bardziej szczegółowy.  
 
a) Programy partnerskie z Darczyńcami 
 
W Polsce 8 programów to programy partnerskie z Darczyńcami. Formuła ta oznacza, iż programy te 
tworzone były we współpracy z instytucjami partnerskimi z krajów-darczyńców, które wezmą udział 
w ich zarządzaniu i wdrażaniu w roli doradcy krajowych Operatorów (na forum Komitetu 
Współpracy). Zaangażowanie bliźniaczej instytucji z Norwegii i pozostałych państw-darczyńców 
zapewnia, że programy korzystają z doświadczenia darczyńców w określonym sektorze i biorą pod 
uwagę specyfikę funkcjonowania partnera. Warto wspomnieć tu o wyzwaniach związanych z 
różnicami w systemach zarządzania w Polsce i krajach Darczyńców oraz różnych specyfikach danego 
obszaru merytorycznego. Podział kompetencji określają dokumenty programowe, ale zwykle do 
obowiązków partnera należy merytoryczne wsparcie krajowego Operatora w realizacji programu, 
ułatwianie nawiązywania partnerstw oraz promowanie danego programu w państwach-darczyńcach. 
 
b) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym 
 
Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym stanowi elastyczne źródło finansowania 
inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania stosunków dwustronnych z państwami-darczyńcami w 
ramach obszarów programowych ustanowionych dla Mechanizmów Finansowych 2009-2014, 
również tych wykraczających poza ramy Memorandum of Understanding. Kwota Funduszu wynosi 
0,5% całkowitej alokacji dla Polski, tj. 2 890 500 euro.  
 
Zakłada się, aby środki Funduszu wykorzystane były efektywnie oraz z korzyścią dla wszystkich 
interesariuszy (strony polskiej oraz strony darczyńców). W związku z powyższym, działania w ramach 
Funduszu powinny stanowić kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć realizowanych w ramach 
Mechanizmów Finansowych w zakresie obszarów takich jak: ochrona środowiska, badania naukowe, 
kultura, zasoby ludzkie, polityka regionalna, sprawy wewnętrzne. Niemniej jednak istotne jest, aby 
otwierać się na także na nowe inicjatywy rozszerzające oraz rozwijające współpracę bilateralną z 
państwami-darczyńcami, którą umożliwia zakres obszarów programowych ustanowionych dla nowej 
edycji Mechanizmów Finansowych. 
 
W związku z faktem, iż w 2012 roku trwały ustalenia dotyczące poszczególnych programów, działania 
w ramach Funduszu na poziomie krajowym miały głównie charakter wspomagający proces 
przygotowania programów w zakresie współpracy dwustronnej. W tym celu przedstawiciele 
Operatorów programów uczestniczyli z spotkaniach z przedstawicielami instytucji strony darczyńców, 
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 http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/Tourism_in_Iceland_in_%20figures_Feb2010.pdf  
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w tym partnerami programów oraz projektów predefiniowanych. Ponadto, ze środków Funduszu 
finansowano także niektóre przedsięwzięcia realizowane w związku z wizytą norweskiej pary 
królewskiej w Polsce. Do końca 2012 roku strona polska otrzymała płatności w ramach Funduszu na 
kwotę 978 906 euro (w tym zaliczka na kwotę 508 414 euro). Strona polska zakłada, że wraz z 
zaawansowaniem wdrażania programów, rozszerzony zostanie zakres działań w ramach Funduszu.   
 
W grudniu 2012 roku, po okresie długotrwałych uzgodnień, strona darczyńców zaakceptowała Plan 

Działania (ang. Work Plan) oraz System wdrażania (ang. Implementation system). Dokumenty te 
stanowią podstawę do realizacji zadań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 
krajowym.  
 
c) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  
 
Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu funkcjonuje w ramach każdego z 
programów, a jego kwota wynosi 1,5% wydatków kwalifikowalnych danego programu. Za jego 
wdrożenie odpowiedzialny jest Operator programu, a zakres jego wykorzystania jest uzgadniany z 
partnerem programu lub z innymi instytucjami Darczyńców, na podstawie odrębnych warunków 
zawartych w umowie w sprawie programu. 
 
Zgodnie z propozycjami programów przekazanymi do BMF na początku 2012 r. na działania w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej w poszczególnych programach operacyjnych zaplanowano 
łącznie kwotę ponad 7 mln euro13. W ramach 11 Umów ws. Programów, zawartych w 2012 r., na 
Fundusz Współpracy Dwustronnej przeznaczono środki w wysokości ponad 3,5 mln euro. 
 
Generalnie w ramach 11 programów, dla których zawarto umowy z Darczyńcami, środki Funduszu 
Współpracy Dwustronnej są przeznaczane zarówno na poszukiwanie partnerów (art. 3.6.1a 
Regulacji), jak i wymianę wiedzy oraz doświadczenia z jednostkami z państw-darczyńców (art. 3.6.1b 
Regulacji). Dominują następujące działania: 

1. Wizyty studyjne; 
2. Seminaria i konferencje umożliwiające nawiązanie kontaktów oraz wymianę wiedzy  

i doświadczenia; oraz 
3. Otwarte nabory wniosków na poszukiwanie partnerów lub wymianę wiedzy poprzez 

realizację wspólnych działań. 
 
Zgodnie z warunkiem Darczyńców zawartym w aneksach nr II do Umów ws. Programów, w większości 
przypadków szczegółowy sposób wdrażania Funduszu Współpracy Dwustronnej będzie oparty na 
planie wykorzystania środków oraz systemie zarządzania funduszem, które podlegają akceptacji 
Darczyńców. W 2013 r. planuje się zaakceptowanie przez Darczyńców procedur realizacji Funduszu 
Współpracy Dwustronnej w ramach programów oraz uruchomienie naborów wniosków.  
 
d) Projekty partnerskie 

 
Co do zasady, w ramach wszystkich programów projekty mogą być przygotowywane i wdrażane we 
współpracy z jednym lub kilkoma podmiotami z państw-darczyńców, co stanowi jedną 
z istotniejszych form realizacji celu wzmacniania stosunków dwustronnych.  
Ze względu na specyfikę planowanych działań zaprojektowano również takie programy, które 
zakładają realizację wyłącznie dwustronnych projektów. Zaliczyć do nich należy: Polsko-Norweski 

Program Badawczy, Promocję różnorodności w kulturze i sztuce oraz większość działań w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.  
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 Kwota nie uwzględnia Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 
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Zaplanowano również wdrażanie tzw. projektów predefiniowanych, z których część będzie 
realizowana w partnerstwie z instytucjami z państw-darczyńców. Będą one dotyczyć przeważnie 
kwestii systemowych, gdzie szczególnie ważne jest czerpanie z doświadczeń krajów o sprawdzonych, 
innowacyjnych rozwiązaniach. 
 

3. ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 

 

3.1 System zarządzania i kontroli 
 
Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli odgrywa KPK, który odpowiada za stworzenie 
systemu w państwie-beneficjencie i wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla programów.  
 

3.1.1 Opis systemu zarządzania i kontroli  
 
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla państwa-beneficjenta 
W kwietniu 2012 r. KPK przekazał Darczyńcom Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla państwa-
beneficjenta14 obejmujący następujące instytucje: Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytucja 
Certyfikująca, Instytucja Audytu. Strona polska, przygotowując OSZIK, bazowała głównie na 
doświadczeniach pierwszej edycji Mechanizmów Finansowych, jak również wdrażania funduszy 
strukturalnych.  
 
Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla programów 
W 2012 roku rozpoczęto również proces przygotowywania Opisów systemów zarządzania i kontroli 
dla programów operacyjnych zatwierdzonych w I połowie 2012 roku. W celu ułatwienia prac, KPK 
przekazał Operatorom przygotowany wcześniej OSZiK dla państwa-beneficjenta. Poza tym, KPK 
wspomagał Operatorów w przygotowaniu OSZIK-ów poprzez stałe konsultacje.   
 

3.1.2 Wytyczne uzupełniające zapisy Regulacji  
 
W celu usprawnienia systemu wdrażania Mechanizmu Finansowego w 2012 r. Krajowy Punkt 
Kontaktowy opracował wytyczne uzupełniające zapisy Regulacji.   
 
a) Wytyczne w sprawie wdrażania Pomocy Technicznej 
KPK w grudniu 2011 r. przygotował Wytyczne w sprawie wdrażania Pomocy Technicznej. Mając na 
uwadze uproszczenie rozliczania wydatków w ramach Pomocy Technicznej w grudniu 2012 r. 
wprowadzono odpowiednie zmiany i przyjęto nową wersję dokumentu.  
 
b) Wytyczne ws. procedury naboru projektów konkursowych  
Przyjęte w listopadzie 2012 r. Wytyczne uszczegóławiają zasady przeprowadzania naborów 
wniosków, oceny projektów i składania odwołań przez wnioskodawców. Dokument ma na celu 
wprowadzenie we wszystkich programach jednolitych zasad i procedur.  
 
c) Wytyczne w zakresie udzielania zamówień  
Przyjęte w listopadzie 2012 r. Wytyczne mają zapewnić dokonywanie zamówień publicznych zgodnie 
z zasadą gospodarności, a także pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami i 
optymalne wykorzystanie środków z Mechanizmu Finansowego.   

                                                
14 Strona polska wypełniła tym samym zobowiązanie wynikające z art. 4.8.1 Regulacji dotyczące konieczności przekazania 
OSZIK-u przed zatwierdzeniem pierwszego programu. 
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d) Wytyczne w sprawie kosztów zarządzania dla programów 
Przedmiotowe Wytyczne pozwolą zapewnić jednolitość dla finansowania wydatków przez 
Operatorów.  
 

e) Wytyczne w sprawie wdrażania Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym  
W grudniu 2012 r., na podstawie zatwierdzonego przez darczyńców Systemu Wdrażania (załącznik do 
Work Planu), przyjęto przedmiotowe Wytyczne. Dokument reguluje kwestie związane z zarządzaniem 
Funduszem, określa zasady kwalifikowalności wydatków, a także zasady przyznawania 
dofinansowania. Ponadto, dokument reguluje kwestie dotyczące sprawozdawczości, płatności oraz 
kontroli.   
 
 

3.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz Memorandum of 
Understanding  
 
Na etapie programowania, KPK badał zgodność propozycji programów z prawem krajowym, unijnym, 
a także z legislaturą dotyczącą Mechanizmu Finansowego (MoU, Regulacje) - w szczególności w 
zakresie pomocy publicznej, regulacji środowiskowych i zamówień publicznych. Zgodnie z 
Regulacjami, programy były ponadto przesyłane przez BMF do Komisji Europejskiej w celu  
weryfikacji pod kątem zgodności z celami UE.  
 
Jak do tej pory, z uwagi na brak wyłonionych projektów, nie odnotowano problemów dotyczących 
niezgodności z prawem, które wymagałyby omówienia w tym miejscu. Ewentualne problemy, które 
mogą się pojawić na etapie realizacji projektów, będą na bieżąco weryfikowane przez stronę polską. 
 

3.3 DoRIS i raportowanie 
 
Istotną rolę w systemie zarządzania będzie pełnić stworzona przez Darczyńców internetowa baza 
danych DoRIS (ang. Documentation, Reporting and Information System). Baza ma gromadzić  
wszystkie informacje związane z wdrażaniem programów, a także pośredniczyć w raportowaniu 
postępów w realizacji programów, w tym postępów finansowych.  
 
Pierwotnie planowano, że baza DoRIS uzyska pełną funkcjonalność w 2012 r. Jednakże do końca roku 
baza była wielokrotnie modernizowana i nie udało się wykorzystać jej funkcjonowania do celów 
oceny programów, podpisywania umów, czy też raportowania.  
Szczególnie należy zwrócić w tym punkcie uwagę na trudności związane z raportowaniem z realizacji 
pierwszych zatwierdzonych programów (wiosna 2012 r.). Z uwagi na fakt, iż system DoRIS nie był 
jeszcze funkcjonalny w tym zakresie, poszczególne raporty były generowane poza systemem DoRIS, 
w dodatku ze znacznym opóźnieniem. Ponadto, we wzorach raportów zauważono nieścisłości 
wymagające zmian. Dodatkową trudność stanowił brak instrukcji wypełniania oraz brak przeszkolenia 
Operatorów w zakresie przygotowywania finansowych raportów okresowych.  
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3.4 Status programów 
 
3.4.1. Postęp w przygotowywaniu programów 

 
Rok 2012 to rok programowania. Upłynął na procesie oceny programów przez Darczyńców i 
intensywnych negocjacjach warunków realizacji programów.  
 
Przygotowanie propozycji programów przez Operatorów i ich ocena przez KPK została 
przeprowadzona zgodnie z harmonogramem założonym w Regulacjach i nie wystąpiły w tym zakresie 
żadne opóźnienia. Programy zostały przekazane stronie Darczyńców w ustalonym Regulacjami 
terminie do 10 lutego 2012 r.15 
 
Zgodnie z Regulacjami, Komitet Mechanizmów Finansowych / Norweskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych mają 4 miesiące (od momentu otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i 
niezbędnych informacji) na ocenę oraz podjęcie decyzji w sprawie programów. Równolegle programy 
podlegają procesowi „screeningu” Komisji Europejskiej. 
 
W świetle powyższego, strona polska oczekiwała decyzji Darczyńców ws. programów w połowie 2012 
roku i tak zostały skonstruowane harmonogramy realizacji programów i terminy przeprowadzania 
naborów wniosków. Ostatecznie proces oceny przedłużył się dla większości programów o dalsze 6 
miesięcy, a np. dla programu Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością 

transgraniczną i zorganizowaną  proces oceny nie został w ogóle zakończony w 2012 r. 
 
Na etapie oceny, Darczyńcy kierowali do Operatorów i KPK liczne pytania dodatkowe dotyczące treści 
programów, organizacji zarządzania, kwalifikowalności kosztów, partnerstwa itd. Od uzyskania 
informacji warunkowano przygotowanie rekomendacji dla programów. Szczegółowość pytań i brak 
koordynacji oceny programów po stronie Darczyńców skutkował przedłużeniem całego procesu i nie 
może być uznany za zgodny z ideą podejścia programowego i decentralizacji przypisanej tej edycji 
Mechanizmu Finansowego. 
 
Największe dyskusje dotyczyły kwestii związanych m.in. ze: współfinansowaniem, funduszami 
bilateralnymi, sposobem oceny projektów, wskaźnikami. Należy podkreślić, iż potrzeba 
rozstrzygnięcia powyższych kwestii pojawiła się dopiero na etapie oceny przez Darczyńców. 
Wcześniej nie były one kwestionowane.  
  
Żądania Darczyńców dotyczące krajowego współfinansowania programów miały istotny wpływ na 
opóźnienie całego procesu oceny programów. Forsowany przez Darczyńców sposób 
współfinansowania programów (tj. zapewnienia finansowania zarówno na poziomie programu, jak i 
projektów) powodowałby konieczność podwójnego finansowania po stronie polskiej programów, w 
których beneficjentami końcowymi są jednostki sektora finansów publicznych. Byłoby to również 
sprzeczne z przyjętymi uregulowaniami tej kwestii w funduszach strukturalnych. Ostatecznie, dla 
każdego z programów zastosowano podejście indywidualne.  
 
W odniesieniu do funduszy bilateralnych na poziomie programów pojawiły się wymagania dotyczące 
udziału instytucji Darczyńców w realizacji programów niezdefiniowanych w Memorandum of 

Understanding jako programy partnerskie. Darczyńcy forsowali również wprowadzenie zobowiązania 
Operatorów do uzgodnienia z Darczyńcami strategii bilateralnych. Biorąc pod uwagę konieczność 

                                                
15

 Oprócz programu Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, dla którego ten termin nie obowiązywał.  
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pilnego rozpoczęcia realizacji programów, strona polska ostatecznie przyjęła przedmiotowe warunki 
pomimo, że nie mają one umocowania w Regulacjach. Konieczność zapewnienia współpracy 
Operatora z Radą Europy w przypadku programów Przeciwdziałanie przemocy oraz Współpraca w 

obszarze Schengen – która nie była obligatoryjna w Memorandum of Understanding i 
nieprzewidziana w propozycjach programów – spowodowała istotne odłożenie w czasie decyzji w 
sprawie zatwierdzenia programów. W przypadku programu Współpraca w obszarze Schengen do 
końca 2012 r. nie otrzymano decyzji.  
 
Istotny element negocjowania warunków wdrażania programów stanowił również sposób oceny 
projektów wyłanianych w otwartych naborach. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia była kwestia 
zaangażowania do oceny wniosków ekspertów zewnętrznych, czyli spoza katalogu ekspertów 
Operatora. Ostatecznie, żądanie Darczyńców odnośnie zaangażowania ekspertów zewnętrznych 
pozostało w zapisach Umów ws. Programów w indywidualnych przypadkach. Należy podkreślić, że 
strona polska nadal wnioskuje o niewykluczanie z katalogu ekspertów przedstawicieli Operatora, 
którzy są ekspertami w poszczególnych dziedzinach. 
 
Na zakończenie, należy podkreślić, że warunki stawiane przez Darczyńców dotyczyły nie tylko kwestii 
regulacji systemowych, ale również działań merytorycznych, wskaźników programów, czy katalogu 
kosztów kwalifikowanych. Tego typu warunki ingerowały istotnie w treść przygotowanych 
programów. Przykładowo, ustalanie kwestii wskaźników środowiskowych w programie dotyczącym 
Oszczędności energetycznej i odnawialnych źródeł energii trwało kilka miesięcy i miało wpływ na 
opóźnienie wydania decyzji w sprawie programu. Należy podkreślić, że wymagania Darczyńców w 
tym zakresie – zaprezentowane na tak późnym etapie oceny programu – były dla strony polskiej 
trudne do akceptacji.  
 
W świetle powyższego, należy zauważyć, iż sposób formułowania ostatecznej decyzji Darczyńców i 
wiązanie jej z szeregiem warunków może być uznane za utrudnienie dla zarządzania programem 
przez Operatora. Przedmiotowe warunki przekazywane często tuż przed podpisaniem Umowy ws. 
Programu nie miały szansy być skomentowane czy zweryfikowane. Taka sytuacja może mieć wpływ 
na konieczność dokonywania zmian w zapisach ww. umów w przyszłości. 
 
Pozytywnym zaś przykładem współpracy z Darczyńcami przy zatwierdzaniu programów było 
umożliwienie finansowania zakupu sprzętu w programach inwestycyjnych. Ponadto, jako pozytywne 
rozwiązanie należy podać rozwiązanie kwestii kwalifikowalności kosztów na przygotowanie 
programów. Zgodnie z art. 7.9 Regulacji koszty na przygotowanie programu to jedynie koszty 
ponoszone do momentu otrzymania programu przez KMF / NMSZ. Jakkolwiek, z uwagi na 
przedłużenie procedury oceny i konieczność przedkładania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów 
(wymagających nakładów finansowych), ustalono, że koszty te będą mogły będą wciąż traktowane 
jako koszty na przygotowanie programu - do czasu wydania decyzji Darczyńców. Takie rozwiązanie 
umożliwiło refundację kosztów ponoszonych przez Operatorów. 
 

 

3.4.2. Stan akceptacji programów i stan kontraktacji 
 

a) Programy zaakceptowane 
 

Do końca 2012 roku Darczyńcy zatwierdzili 13 programów16. Pierwsze programy zostały zatwierdzone 
wiosną tego roku: 

� Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego - kwiecień 2012   

                                                
16

 Szczegółowe informacje o programach zostały przedstawione w załączniku 1 do Raportu.  
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� Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego - maj 2012  
� Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - maj 2012  
� Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - maj 2012 

Zatwierdzenie programów umożliwiło przystąpienie do prac wdrożeniowych, ogłoszono pierwsze 
konkursy wniosków.  

Poza ww. programami, uruchomiono również Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, 
wdrażany bezpośrednio przez Darczyńców. Jednocześnie wyodrębniono również Fundusz Pomocy 

Technicznej oraz Fundusz Współpracy Dwustronnej, zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 

Kolejne 9 programów uzyskało akceptację dopiero w grudniu 2012 r., z czego w przypadku dwóch 
programów do końca 2012 roku nie podpisano Umowy ws. Programu.  
 
Zatwierdzone w grudniu projekty:  

� Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów   
� Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych  
� Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć  

� Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 

Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, 

� Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych  

� Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych     

� Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 

� Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – brak umowy ws. programu  

� Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – brak umowy ws. programu  
 
Podsumowując, okres oceny programów przez Darczyńców wyniósł do 10 miesięcy, co oznacza, iż 
trwał dłużej niż sam okres przygotowywania programów przez Operatorów (8 miesięcy) i nadal nie 
został zakończony.  
 
Należy podkreślić, iż dłuższy niż zakładano proces oceny i zatwierdzania programów po stronie 
Darczyńców może mieć wpływ na efektywne zarządzanie przez Krajowy Punkt Kontaktowy całym 
Mechanizmem Finansowym w ujęciu horyzontalnym. 
 
b) stan prac nad pozostałymi programami 

Na koniec 2012 roku w ocenie Darczyńców znajdował się program Współpraca w obszarze 

Schengen. W roku 2012 trwały ustalenia pomiędzy Radą Europy a Operatorem w sprawie współpracy 
i zakresu projektu pre-definiowanego. Do strony Darczyńców przekazane zostały wszystkie niezbędne 
informacje w tym zakresie. Strona polska oczekuje decyzji w sprawie programu. 

Jeśli zaś chodzi o program Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce tuż 
pod koniec roku wystąpiło ryzyko związane z możliwością niezakontraktowania środków w wysokości 
137 mln euro przeznaczonych na ten program. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji programu 
uzależniona jest od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie projektu zgłoszonego do finansowania w 
ramach konkursu o środki z NER300. Z uwagi na fakt, iż decyzja Komisji najprawdopodobniej będzie 
negatywna, KPK podejmie działania zmierzające do wykorzystania przewidzianych dla programu 
środków na inne inicjatywy. Proponowane jest rozdysponowanie alokacji na 5 programów: 
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stypendialny, środowiskowy (efektywność energetyczna), badawczy oraz dwa programy zdrowotne. 
Na styczeń 2013 r. planowane jest przekazanie propozycji do decyzji Darczyńców. 

Trwają prace programowe w zakresie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Na początku 2012 r. 
przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie zakresu tematycznego i kształtu projektowanego 
Funduszu. W ślad za konsultacjami społecznymi, przystąpiono do prac nad wyborem Operatora. Z 
uwagi na dłuższe niż zakładano konsultacje z darczyńcami w zakresie dokumentacji konkursowej, 
konkurs Operatora uruchomiono dopiero w połowie roku. Mimo trwającego trzy miesiące naboru, 
wpłynęły tylko dwa wnioski17, złożone przez: 

1) Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży  
2) ECORYS Polska Sp. z o.o., w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych DELTA PARTNER. 
 

Z uwagi na złożoność procesu oceny związaną z faktem wyboru podmiotu odpowiedzialnego za 
wdrażanie tego programu (a nie wniosków projektowych), ocena zakończyła się pod koniec 2012 r. 
W związku z powyższym, decyzja o wyborze Operatora zostanie podjęta na początku 2013 r.  
Szacuje się, że pierwszy (z kilku) nabór wniosków mógłby zostać uruchomiony w III – IV kwartale 2013 
roku. 
 
c) Ryzyko we wdrażaniu programów 

 
Ryzyko we wdrażaniu poszczególnych programów zostało określone w propozycjach programów. Do 
najczęściej zidentyfikowanych ryzyk, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zakładanych rezultatów, 
Operatorzy zaliczyli: 

• długi proces oceny propozycji programów; 

• stosunkowo krótki czas na realizację projektów i programów; 

• ryzyko kursowe; 

• problemy z dofinansowaniem odpowiedniej liczby projektów; 

• problemy natury prawnej – prawo zamówień publicznych, pomoc publiczna; 

• opóźnienia w realizacji projektów; 

• możliwość braku zagospodarowania potencjalnych oszczędności; 

• siła wyższa i zdarzenia losowe. 
 
Na podstawie doświadczeń roku 2012 należy stwierdzić, że ryzyko związane z niewystarczającym 
terminem na realizację programów jest głównym, jakie należy zidentyfikować w chwili obecnej. 
 
Przedłużenie procesu oceny Darczyńców zakłóciło planowane harmonogramy wdrażania programów, 
zawarte w propozycjach programów, zwłaszcza dotyczące terminu uruchamiania naborów wniosków. 
Należy założyć, że może mieć ono wpływ na osiągnięcie zakładanych wskaźników w projektach, dla 
których okres realizacji uległ automatycznemu skróceniu. 
 
Zgodnie z art. 7.14.3 Regulacji, wydatki w ramach projektów są kwalifikowane do dnia 30 kwietnia 
2016 r. Tym samym, mając na względzie, iż realizacja większości programów rozpocznie się de facto 
w 2013 r., a konkursy będą rozstrzygnięte w II połowie 2013 r., potencjalni beneficjenci mają nieco 
ponad 2 lata na realizację projektów. Biorąc pod uwagę projekty inwestycyjne, czy też projekty 
oparte na sezonowości, jak np. projekty bioróżnorodności czy naukowe, przestrzeganie ściśle 
określonych harmonogramów działań będzie szczególnie istotne i kluczowe z punktu widzenia 
osiągnięcia efektów programów. 

                                                
17 Tak niewielką liczbę wnioskodawców można z jednej strony tłumaczyć wąskim katalogiem podmiotów dopuszczonych 
przez Darczyńców (tylko organizacje pozarządowe i firmy prywatne), a z drugiej – licznymi wymogami podmiotowymi (w 
tym dużym doświadczeniem re-grantingowym) i przedmiotowymi (zaprezentowanie dogłębnych i racjonalnych procedur 
wdrożeniowych).  
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Efektem zarządzania ww. ryzykiem jest m.in. przyspieszanie naborów wniosków przez Operatorów 
(tam, gdzie to możliwe) oraz m.in. wymóg pełnej dokumentacji już na etapie aplikowania o środki w 
przypadku projektów inwestycyjnych. Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem może być 
przewidziane w Regulacjach przedłużenie okresu realizacji projektów, o które strona polska planuje 
wystąpić do Darczyńców. 
 
Jeśli chodzi o rok 2013 największe ryzyko jest związane z naborami wniosków, a w szczególności z 
osiągnięciem odpowiedniej liczby wniosków. Mając na względzie zmniejszenie tego ryzyka wielu 
Operatorów już w 2012 r. rozpoczęło przygotowywanie dokumentacji konkursowych. Ponadto, 
zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców oraz organizację kampanii 
informacyjnych dotyczących naborów.  
 
 
d) Stan kontraktacji  
 
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2012 r. poziom kontraktacji środków w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł 350 742 000 euro, tj. 66% 
alokacji na programy, biorąc pod uwagę wartość decyzji Darczyńców. Jeśli za podstawę przyjmiemy 
wartość podpisanych umów poziom kontraktacji obu programów w Polsce na koniec 2012 r. wyniósł 
215 742 500 euro, tj. 40,6% alokacji na programy18. 
 
Wartość zatwierdzonych programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG wyniosła 209 882 
500 euro (85% alokacji na programy). Wartość podpisanych umów wyniosła 74 882 500 euro, 
stanowiąc 30,3% alokacji na programy.  
 
Poniższe wykresy prezentują stan zakontraktowania środków łącznie dla obu programów oraz w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG. 
 

Kontraktacja w ramach Mechanizmu Finansowego: 
Norweskiego i EOG 2009-2014
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18

 Do obliczeń przyjęto wartości wszystkich zatwierdzonych programów, w tym Funduszu Pomocy Technicznej i Współpracy 

Dwustronnej oraz Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego. 
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Kontraktacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 20 09-2014
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 e) Stan płatności 
 

Do końca 2012 r. strona darczyńców przekazała stronie polskiej blisko 4,5 mln euro, co stanowi 0,9% 
kwoty zakontraktowanej. 

Na powyższą kwotę składają się pierwsze zaliczki towarzyszące zawartym umowom (w kwocie ok. 2 
mln euro) oraz zaliczki wypłacone na podstawie pierwszych Finansowych Raportów Okresowych dla 
programów (z wnioskowanych zaliczek w wysokości ok. 16,1 mln euro, w 2012 r. strona darczyńców 
przekazała Polsce ok. 2,5 mln euro).  
 

3.5 Nieprawidłowości 
 
Jak do tej pory, z uwagi na wczesny etap wdrażania programu, nie odnotowano żadnych 
nieprawidłowości, które wymagałyby omówienia w tym miejscu. Ewentualne problemy, które mogą 
się pojawić na etapie realizacji programów i projektów, będą na bieżąco weryfikowane przez stronę 
polską. 
 

3.6 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja 
 

Do działań KPK w zakresie monitoringu w 2012 r. należy zaliczyć bieżącą weryfikację dokumentacji 
przekazywanej przez Operatorów (m.in. finansowych raportów okresowych dla programów -
wniosków o płatność) i monitorowanie płatności w ramach programów. Z uwagi na bardzo wczesny 
etap wdrażania Mechanizmu Finansowego, w 2012 r. KPK nie przeprowadzał kontroli u Operatorów 
programów.  
 
W 2012 r. miały miejsce dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Mechanizmu Finansowego 
(marzec i grudzień).  
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Do 30 czerwca 2012 r.19 Instytucja Audytu przeprowadziła audyt zgodności systemu zarządzania i 
kontroli państwa-beneficjenta (KPK, Instytucja Audytu, Instytucja Certyfikująca) z Regulacjami i 
ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (termin audytu: kwiecień 2012 r.).   
 
Z uwagi na początkowy etap wdrażania Mechanizmu Finansowego Instytucja Audytu nie 
przeprowadziła audytu zgodności systemu zarządzania i kontroli w poszczególnych programach 
operacyjnych.   
W 2012 Instytucja Audytu nie przeprowadzała również  audytu operacji, który dotyczy deklaracji 
faktycznie poniesionych wydatków. Z uwagi na bardzo wczesny etap wdrażania Mechanizmów 
Finansowych w Polsce, do dnia 30 czerwca 2012 roku Polska nie złożyła do darczyńców żadnych 
deklaracji faktycznie poniesionych wydatków. 
W związku z powyższym, Instytucja Audytu odstąpiła od wydania rocznej opinii o skuteczności 
działania systemu zarządzania i kontroli.  
Ponadto, należy wspomnieć, iż w grudniu 2012 r. Instytucja Audytu opracowała Strategię Audytu dla 
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.  
 

3.7 Informacja i promocja 
 

W roku 2012 r. zainaugurowano oficjalnie uruchomienie II edycji funduszy norweskich i EOG. W 
październiku 2012 r. miała miejsce konferencja otwierająca, która zgromadziła ponad 200 
uczestników. Konferencja ujawniła bardzo duże zainteresowanie funduszami (liczba chętnych 
przekroczyła kilkakrotnie liczbę miejsc).  
 
Zainteresowanie wnioskowaniem w ramach funduszy jest również widoczne w dużej liczbie 
telefonów i e-maili od wnioskodawców. Świadczy o tym również duża liczba pojawiających się w 
mediach informacji. Tak duże zainteresowanie Mechanizmem Finansowym z jednej strony 
spowodowane znajomością tych funduszy z poprzednich lat, a z drugiej wyczerpaniem się środków na 
dofinansowanie w ramach funduszy unijnych.  
 
Promocji funduszy norweskich i EOG w 2012 roku przysłużyły się także konferencje inaugurujące w 
ramach zatwierdzonych programów (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - maj 2012 r.; program 
„Różnorodność w kulturze” - maj 2012 r.; program badawczy - lipiec 2012 r.; program regionalny - 
październik 2012 r.) oraz następujące po nich działania informujące o naborach wniosków.  
 
Duży rozgłos w mediach zyskała wizyta pary królewskiej z Norwegii, która miała miejsce na początku 
maja 2012 r. Przy okazji informacji prasowych o wizycie pary królewskiej, media wspominały o 
funduszach norweskich i EOG. 
 
W 2012 roku wszyscy Operatorzy zamieścili odpowiednie informacje o programach na stronach 
internetowych oraz uruchomili Punkty Informacyjne. Z okazji inauguracji drugiej edycji funduszy 
norweskich i EOG, Krajowy Punkt Kontaktowy uruchomił nową, bardziej przejrzystą stronę 
internetową, pod dotychczasowym adresem www.eog.gov.pl. W celu dotarcia z informacjami o 
funduszach do potencjalnych partnerów z państw-darczyńców, stworzono wersję anglojęzyczną 
strony.   
 
Ww. działania realizowane były zgodnie ze Strategią komunikacji, zatwierdzoną przez Darczyńców w 
październiku 2012 r.  
 

                                                
19 Zgodnie z Regulacjami (art. 4.6) Instytucja Audytu raportuje do KMF / NMSZ z działań podjętych w okresie 12 miesięcy w 
terminie do 30 czerwca danego roku.  
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3.8 Plan działań na 2013 r. 
 
Z początkiem 2013 r. ostatecznie zakończy się etap programowania Mechanizmów Finansowych. 
Oczekuje się rozstrzygnięcia dla pozostałych 3 programów, w sprawie których decyzja nie została 
podjęta do końca 2012r.: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Współpraca w obszarze Schengen, 
Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce.  
 
Jednocześnie, na początku 2013 r. oczekuje się, że podpisane zostaną dwie pozostałe umowy ws. 
programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i programu Oszczędzanie energii i 

promowanie odnawialnych źródeł energii, które na koniec 2012 r. znajdowały się na etapie 
negocjowania z Darczyńcami warunków aneksów do umów.  
 
Rok 2013 – po wydaniu ostatnich decyzji Darczyńców i podpisaniu pozostałych umów – upłynie na 
przygotowaniu, ogłaszaniu i ocenie projektów w ramach otwartych naborów wniosków. Będzie to 
bardzo istotny rok z punktu widzenia kontraktacji środków w ramach poszczególnych programów i 
oczekuje się, że na koniec 2013 r. większość środków zostanie rozdysponowana na pojedyncze 
projekty, oczywiście z wyłączeniem programów Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy i Fundusz dla 

Organizacji Pozarządowych, gdzie nabory planowane są cyklicznie w 2013, 2014 i 2015 roku. 
 
Harmonogram planowanych konkursów przedstawia się następująco: 
 

PLANOWANY HARMONOGRAM NABORÓW  

2013 Program 2012 

I kw. II kw. III kw. IV kw. 

Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów   X       

Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań 
kontrolnych 

  X       

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych 
źródeł energii 

    X     

Fundusz dla organizacji pozarządowych*       X x  

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny 
oraz współpracę przedstawicielstwa obywatelskiego 

  X       

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do 
trendów demograficzno-epidemiologicznych 

  X       

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego   X       

Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w 
ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 

15 VI 2012 - 15 X 
2012 

  XX     

Fundusz Szkoleniowy i Stypendialny*   X       

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 29 IX 2012 - 30 XI 
2012 

1 XII 2012 - 
31 I 2013 

      

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu          X 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze 
względu na płeć 

    X     

Współpraca w obszarze Schengen i walka z 
przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym 
przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych 

  X       

Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 20 X 2011 - 22 IV 
2012 

        

            

X pierwszy nabór wniosków 

XX drugi nabór wniosków 
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* w ramach tych programów planuje się cykliczny nabór 
wniosków każdego roku (tj. 2013, 2014, 2015) 

 programy, dla których do końca 2012 r. nie podpisano 
umowy z darczyńcami;  

 
 
Powyższy harmonogram jest uzależniony od stanu prac nad dokumentami konkursowymi, które 
opracowują poszczególni Operatorzy, a których ostateczne przygotowanie jest możliwe dopiero po 
zatwierdzeniu programu przez Darczyńców i podpisaniu stosownych Umów ws. Programu. 
 
Większość naborów będzie ogłoszona w I połowie 2013 r. Oznacza to, że w tym okresie nastąpi 
również intensyfikacja działań podejmowanych przez KPK, związanych z koordynacją całego procesu i 
udziałem w wyborze projektów, zgodnie z ustalonym Regulacjami systemem. Jednocześnie – przy 
takiej liczbie aktywnych konkursów – należy się spodziewać znacznego wzrostu zainteresowania 
programem przez opinię publiczną.  
 
Zakłada się, iż w II połowie roku 2013 zostaną rozstrzygnięte pierwsze konkursy i zostaną podpisane 
pierwsze umowy w sprawie projektów. 
 
Z punktu widzenia analizy ryzyka, wszelkie opóźnienia związane z przeprowadzeniem i 
rozstrzygnięciem naborów będą miały bezpośredni wpływ na realizację założonych dla programów 
celów i rezultatów, gdyż automatycznie skracają okres przeznaczony na wdrażanie projektów. 
 
W 2013 r. kontynuowane będą działania związane z monitorowaniem i raportowaniem oraz kontrolą 
programów. KPK będzie weryfikował raporty okresowe i odpowiadał za prawidłowość systemu. KPK 
będzie realizował kontrole planowane i ad hoc, zgodnie z załączonym planem monitorowania. W 
2012 r. odbędą się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego. 
 

4. RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW 
 

4.1 Zakres tematyczny programów II edycji Mechanizmów 
Finansowych 
 
Już pobieżna analiza obu wydań mechanizmów wydaje się wskazywać na dwa uzupełniające się 
trendy patronujące nowej edycji. Po pierwsze, wsparto przedsięwzięcia, które zyskały dużą 
popularność i przyniosły znaczące rezultaty (m.in. ochrona środowiska, badania naukowe, kultura, 
stypendia, społeczeństwo obywatelskie) lub stanowią punkt wyjścia dla kontynuacji podjętych prac 
(efekty projektu „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie 
doświadczeń norweskich”, realizowanego w pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG będą 
monitorowane w ramach projektu predefiniowanego programu Wzmocnienie monitoringu 

środowiska oraz działań kontrolnych). Po drugie, skierowano uwagę na obszary, które stanowią 
przedmiot szczególnego zainteresowania państw-darczyńców, jak np. efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii, czy zmiany klimatyczne. Wsparcie otrzymała również opieka zdrowotna, 
rozwój regionalny czy Schengen, lecz z innym rozłożeniem akcentów i odmiennymi priorytetami, 
znacząco niższą alokacją (z wyjątkiem opieki zdrowotnej) i ograniczeniem grupy beneficjentów 
końcowych. Pojawiły się zupełnie nowe obszary - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze 
względu na płeć, czy godna praca i dialog trójstronny. 
 
Poniższa tabela ilustruje, w jaki sposób doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej znalazły 
swoje miejsce w obecnie wdrażanej edycji. 
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Porównanie kierunków wsparcia w obu edycjach mechanizmów 
 
 

2004-2009 2009-2014 

obszar 

nazwa obszaru/grantu blokowego 
 alokacja 
(EUR) 

nazwa programu alokacja (EUR) 

Ochrona środowiska, w tym środowiska 
ludzkiego, poprzez m.in. redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 
źródeł energii 

Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii 

75 mln 

Promowanie zrównoważonego rozwoju 
poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 
zasobami 

Ochrona różnorodności biologicznej i 
ekosystemów 

20 mln 

ŚR
O

D
O

W
IS

K
O

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

124,45 mln  

Wzmocnienie monitoringu środowiska 
oraz działań kontrolnych 

15 mln 

110 mln 

Ochrona kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, w tym transport publiczny i 
odnowa miast 

88 mln  
Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego  

60 mln 

K
U

LT
U

R
A

 

Fundusz Wymiany Kulturalnej 10 mln 

Promowanie różnorodności 
kulturowej i artystycznej w ramach 
europejskiego dziedzictwa 
kulturowego 

10 mln 

70 mln 

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 

2277  mmllnn    

Polityka regionalna i działania transgraniczne 1144  mmllnn      

Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz 
współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego 

9,5  mln 

R
O

ZW
Ó

J 
SP

O
ŁE

C
ZN

Y 
I 

R
EG

IO
N

A
LN

Y 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych  37,35 mln  
Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych 

37 mln 

46,5  mln 

Poprawa i lepsze dostosowanie 
ochrony zdrowia do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych  

52 mln 

ZD
R

O
W

IE
 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 59 mln 

Ograniczanie społecznych nierówności 
w zdrowiu 

18 mln 

70 mln 

Badania naukowe 

Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych  

Norwesko-Polska Współpraca 
Badawcza 

36,9 mln 

N
A

U
K

A
 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

56 mln 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 10 mln 

46,8 mln 

Współpraca w obszarze Schengen 
oraz walka z przestępczością 
transgraniczną i zorganizowaną, w 
tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi 
oraz migracjom grup przestępczych 

10 mln 

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

14 mln 

B
EZ

P
IE

C
ZE

Ń
ST

W
O

 S
TR

EF
Y 

SC
H

EN
G

EN
 I

 

W
YM

IA
R

 S
P

R
A

W
IE

D
LI

W
O

ŚC
I  

Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie 
Narodowych Planów Działania z Schengen, jak 
również wzmacnianie sądownictwa 

112 mln  

Wsparcie służby więziennej, w tym 
sankcji pozawięziennych  

13 mln 

37 mln 

  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
i przemocy ze względu na płeć 

3 mln 3 mln 
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Wsparcie rozwoju i szerokiego 
stosowania technologii CCS w Polsce 

137 mln 137 mln 

  
Fundusz na rzecz godnej pracy i 
dialogu trójstronnego 

3,1 mln  3,1 mln  

 
 
Podsumowując, nowa edycja funduszy norweskich i EOG wspiera większość obszarów objętych w 
perspektywie 2004-2009, jednak z większym naciskiem na efektywność energetyczną i rozwiązania 
proekologiczne, a także wzmocnienie potencjału zdrowotnego i społecznego. 
 

4.2 Postęp we wdrażaniu poszczególnych programów 
 
Etap wdrażania programów w 2012 roku należałoby określić jako początkowy. Jedynie dwa 
programy, zaakceptowane przez Darczyńców w I połowie 2012 r., mogły rozpocząć działania 
merytoryczne. Z tego względu na obecnym etapie trudno mówić o analizie efektów wdrażania. W I 
połowie roku 2012 r. zatwierdzono też Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, finansowany z obu 
mechanizmów.  
 
Poniższe informacje obrazują stan wdrażania tych trzech programów. 
 

4.2.1 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego 
 
Operator: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
 
Wartość programu ze współfinansowaniem po stronie polskiej: 10 993 712 euro 
Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG: 9 544 500 euro 
 
Cel: 
Program, którego celem jest zintensyfikowanie współpracy regionów i obszarów miejskich w 
dziedzinie usług publicznych i prywatnych to program oczekiwany przez jednostki samorządu 
terytorialnego w Polsce. Program pozwala na budowanie długotrwałych relacji między samorządami, 
bazując na doświadczeniach zarówno podmiotów polskich, jak i podmiotów pochodzących z państw-
darczyńców.  
Program będzie realizowany w drodze projektu predefiniowanego oraz projektów wyłonionych w 
otwartym naborze wniosków. Idea programu, a zwłaszcza projektu predefiniowanego (opartego na 
współpracy polsko-norweskiej) ma szanse stać się „dobrą praktyką” na przyszłość. 
 
Efekty działań w roku 2012 
Efektem realizacji programu w roku 2012 jest zawiązanie się 61 partnerstw międzysamorządowych w 
wyniku realizacji partnerskiego projektu predefiniowanego Budowanie kompetencji do współpracy 

międzysamorządowej i międzysektorowej. Liczba ta stanowi istotny wskaźnik zainteresowania 
podmiotów samym programem i daje pewność otrzymania dużej liczby wniosków w otwartym 
konkursie, planowanym na 2013 r. 
Zawiązane partnerstwa obejmują ponad 700 jednostek samorządu terytorialnego (co stanowi blisko 
33% samorządów w skali kraju) i kilkadziesiąt lokalnych NGOs, podmiotów prywatnych i publicznych. 
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Działania podjęte w 2012r. 
Realizacja programu rozpoczęła się od projektu predefiniowanego (czerwiec 2012 r.) Za jego 
wdrożenie odpowiedzialny był Związek Miast Polskich, działający w partnerstwie ze Związkiem Władz 
Lokalnych i Regionalnych w Norwegii. Rekrutacja partnerstw międzysamorządowych w ramach 
projektu trwała do września 2012 r. Łącznie, zgłosiło się 61 partnerstw (spodziewano się  
maksymalnie 45 partnerstw!).  
Zgodnie z założeniami projektu, Związek Miast Polskich prowadził działania wspierające współpracę 
partnerską. Beneficjenci projektu predefiniowanego otrzymywali bezpośrednie wsparcie doradców 
i ekspertów sektorowych. Przedmiotowe konsultacje objęły 358 dni pracy w formie doradztwa na 
odległość i 218 dni pracy ekspertów w siedzibie beneficjentów. Dużym osiągnięciem była też 
organizacja seminarium polsko-norweskiego z udziałem 49 polskich i 18 norweskich jednostek 
samorządu terytorialnego.  
 
Nabór wniosków 
W ramach programu planowany jest nabór projektów dotyczących m.in. opracowania strategii 
rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych i planów ich realizacji. Nabór wniosków skierowany 
będzie do jednostek samorządu terytorialnego. Do rozdysponowania jest kwota ponad 7,4  mln euro. 
Otwarty nabór wniosków planowany jest na styczeń 2013 r. 
 
Podsumowanie 
Rola projektu predefiniowanego i programu jest na tym etapie trudna do ocenienia. Ostateczną 
liczbę formalnych partnerów poznamy w momencie składnia wniosków w konkursie otwartym. 
Jakkolwiek, na tym etapie najważniejsze jest budowanie świadomości w zakresie wartości współpracy 
międzysamorządowej i międzysektorowej oraz ustalanie zakresu wspólnych potrzeb i wspólnych 
projektów.  
 

4.2.2 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego  
 
Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Partner na poziomie programu: Norweska Rada Sztuki 
 
Wartość programu ze współfinansowaniem po stronie polskiej: 11 111 111 euro 
Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG: 10 000 000 euro 
 
Cel: 
Program służy rozwojowi dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na 
zrozumieniu różnorodności kulturowej. Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty „miękkie”, 
tzn. nieinwestycyjne, o charakterze niekomercyjnym, oparte na współpracy z instytucjami 
darczyńców w zakresie: edukacji artystycznej i kulturalnej, dziedzictwa kulturowego, muzyki i sztuk 
scenicznych oraz sztuk plastycznych i wizualnych.  
 
Efekty roku 2012 r. 
Efektem realizacji programu w roku 2012 jest ogromna liczba wniosków złożonych w pierwszym 
naborze. Wnioskodawcy złożyli aplikacje na kwotę ponad siedmiokrotnie wyższą niż udostępniona w 
naborze. Jest to świadectwo dużego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów, 
efektywnej akcji promocyjno-informacyjnej Operatora, ale również efekt pozytywnych doświadczeń z 
wdrażania Funduszu Wymiany Kulturalnej w poprzedniej edycji mechanizmów. 
 
Działania podjęte w 2012 r. 
Rozpoczęcie programu rozpoczęło się od polsko-norweskiej konferencji inaugurującej, mającej 
miejsce podczas wizyty norweskiej pary królewskiej w Polsce (maj). Nabór przeprowadzono w 
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terminie od 15 czerwca do  15 października. W celu umożliwienia zawiązania współpracy podmiotów 
polskich i z państw-darczyńców podjęto następujące działania:  

• utworzono bazę partnerstw 

• opracowano dwujęzyczny (polsko-angielski) podręcznik szkoleniowy dla wnioskodawców i 
partnerów programu 

• zorganizowano sześć szkoleń w głównych miastach Polski i dni otwarte dla potencjalnych 
beneficjentów  

 
Nabór wniosków 
W ramach pierwszego naboru wniosków udostępniono kwotę blisko 5 mln euro. W wyniku naboru 
złożono 135 wnioski o dofinansowanie (68 na projekty „duże” i 67 na projekty „małe”), z których 113 
„przeszło” ocenę formalną. Największą popularnością cieszył się obszar „muzyka i sztuki sceniczne”. 
Zainteresowanie poszczególnymi obszarami przedstawia wykres poniżej.   
 

Podział wniosków według obszarów tematycznych

48

33

31

23
muzyka i sztuki sceniczne

dziedzictwo kulturowe

edukacja artystyczna i
kulturalna

sztuki wizualne

 
 
Niemal połowa wnioskodawców to organizacje pozarządowe (65), za nimi plasują się państwowe i 
samorządowe instytucje kultury (55), jednostki samorządu terytorialnego (9), a także 4 uczelnie (w 
tym 2 artystyczne). Najliczniej reprezentowane były województwa mazowieckie i małopolskie.  
 
Podsumowanie 
W świetle powyższych danych można stwierdzić, że założenia programu spełniają oczekiwania 
potencjalnych beneficjentów w stosunku do zakresu oferowanego wsparcia. Równomierne 
rozłożenie otrzymanych wniosków aplikacyjnych na poszczególne obszary tematyczne potwierdza 
zainteresowanie każdym tematem zdefiniowanym w programie. Jednocześnie zróżnicowany katalog 
beneficjentów znalazł swoje odzwierciedlenie w złożonych przez nich propozycjach projektów. 
 
Plany 
Drugi nabór wniosków planowany jest na I/II kwartał 2013 r. 

 

4.2.3 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
 

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Partnerzy na poziomie programu:  

� Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym,  
� Islandzkie Centrum Badań,  
� Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie 
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Wartość programu ze współfinansowaniem po stronie polskiej: 11 111 111 euro 
Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z Mechanizmu Finansowego EOG: 
10 000 000 euro 
 
Cel: 
Celem Funduszu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez: 

• zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a 
Państwami-darczyńcami, 

• rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy 
instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, 
wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw-
darczyńców. 

 
Efekty 2012 r. 
W raportowanym okresie Operator prowadził prace przygotowawcze i działania promocyjno-
informacyjne zmierzające do ogłoszenia naborów wniosków, planowanych na początek 2013 r. oraz 
wzmacniał i rozwijał stosunki dwustronne z partnerami programu oraz na poziomie instytucji 
edukacyjnych (jako grup docelowych programu i potencjalnych wnioskodawców).    
 
Działania 
W roku 2012 informacja o Funduszu dotarła do szerokiej publiczności głównie dzięki uroczystemu 
podpisaniu w dniu 9 maja 2012 Umowy w sprawie Programu w obecności króla Norwegii Haralda V i 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W ciągu roku organizowano spotkania informacyjne na 
uczelniach zainteresowanych aplikowaniem. Operator Pprogramu zorganizował również spotkanie 
dla koordynatorów wojewódzkich oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu „Uczenie się 
przez całe życie”. Dodatkowo Operator programu stworzył m.in. stronę internetową i przygotował 
materiały informacyjno-promocyjne.  

Poza działaniami promocyjnymi Operator wzmacniał i rozwijał stosunki dwustronne z partnerami 
programu oraz na poziomie instytucji edukacyjnych. Działania te były prowadzone w szczególności 
poprzez spotkania Komitetu Współpracy, wizyty studyjne (Islandia, Liechtenstein), a także spotkania 
Operatorów Funduszy Stypendialnych i Krajowych Punktów Kontaktowych (Norwegia, Islandia).  
 
Nabory 
W styczniu 2013 r. ruszy nabór w ramach działania Wizyty Przygotowawcze (krótkie wizyty 
przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu nawiązanie współpracy, podtrzymanie i 
rozwinięcie dotychczasowych kontaktów, przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, czy 
przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu). Kolejne konkursy planowane są 
w marcu 2013 r. Będą to konkursy na projekty mobilnościowe, dotyczące współpracy 
instytucjonalnej, a także mające na celu rozwój polskich uczelni.  
 
 

5. PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI 
 

1. Oczekuje się rozstrzygnięć dla trzech programów, w sprawie których decyzja nie została 
podjęta do końca 2012 r.: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Współpraca w obszarze 

Schengen oraz walka z przestępczością, Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii 

CCS w Polsce. Jednocześnie, na początku 2013 r. oczekuje się, że podpisane zostaną dwie 
pozostałe Umowy ws. Programu Konserwacja i Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i 
programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, które na koniec 
2012 r. znajdowały się na etapie negocjowania z Darczyńcami warunków aneksów do Umów.  
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2. W związku z wystąpieniem ryzyka niezakontraktowania środków w wysokości 137 mln euro 

przeznaczonych na program Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w 

Polsce,  strona polska planuje wystąpienie do Darczyńców z propozycją rozdysponowania 
alokacji na 5 programów: stypendialny, środowiskowy (efektywność energetyczna), 
badawczy oraz dwa programy zdrowotne.  
 

3. Z uwagi na przedłużenie procesu oceny programów przez Darczyńców - skutkujące 
skróceniem terminu wdrażania projektów - strona polska, w celu zmniejszenia ryzyka 
niezrealizowania projektów i tym samym osiągnięcia zakładanych wskaźników, planuje 
wystąpić do Darczyńców o przedłużenie okresu realizacji projektów, przewidziane w 
Regulacjach.   

 
 
 
 


