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1 STRESZCZENIE 
 

Rok 2013, to rok, który został wykorzystany przede wszystkim na przygotowywanie struktur 

instytucjonalnych oraz odpowiedniej dokumentacji, naborów i wdrażania pierwszych przedsięwzięć, co do 

których zapadła decyzja o dofinansowaniu. Wciąż jednak trwały negocjacje warunków realizacji kilku 

programów oraz realokacji środków. 

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie intensywnie pracowały nad stworzeniem odpowiednich 

struktur do właściwego wdrożenia Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W związku z tym Operatorzy Programów przygotowywali Opisy 

systemów zarządzania i kontroli, wypełniając tym samym zobowiązania wynikające z Regulacji. Do końca 

2013 r. do Biura Mechanizmów Finansowych przekazano  Opisy systemów zarządzania i kontroli dla ośmiu 

instytucji,  które zostały uznane przez Instytucję Audytu za zgodne z Regulacjami oraz ogólnie przyjętymi 

zasadami rachunkowości.  

Ze względu na ramy czasowe, poszczególne instytucje równolegle do przygotowywania struktur, podpisywały 

umowy, pracowały nad uzgadnianiem projektów predefiniowanych, uruchomieniem naborów wniosków oraz 

niektóre z nich rozpoczęły wdrażanie pierwszych przedsięwzięć. 

Wprowadzając na koniec 2013 r. podział 17 programów (z wyłączeniem Funduszu Pomocy Technicznej i 

Współpracy Dwustronnej) ze względu na stan zaawansowania, można wyodrębnić trzy grupy.  

 
Wykres nr 1 Podział Programów ze względu na stan wdrażania 
 

 

 

We wstępnej fazie wdrażania, która ma charakter głównie przygotowawczy (podpisanie umowy, uzgadnianie 
treści projektów predefiniowanych, brak ogłoszenia naboru) znajdują się 3 programy (PL13, PL16 i PL18). 
Kolejne 9 programów znajduje się w fazie wdrażania, gdzie nabory zostały już ogłoszone, lecz w roku 2013 nie 
zostały jeszcze rozstrzygnięte (PL02, PL03, PL04, PL05, PL07, PL08, PL14, PL15 i PL17). Za zaawansowane 
należy uznać programy, w których projekty są już wdrażane - tu należy zaliczyć 5 programów (PL06, PL09, 
PL12, PA22 oraz PL10). W świetle powyższego należy stwierdzić, że stan zawansowania Mechanizmów 
Finansowych w Polsce na koniec 2013 r. jest zadowalający. 
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Z uwagi na uwolnienie środków z programu dotyczącego CCS (PL11), podpisano addenda do umów ws. 
Programów (PL12, PL10, PL08, PL07, PL04) realokując dodatkowe środki. Środki z realokacji przeznaczono 
również na nowy program (PL18) zarządzany przez Innovation Norway oraz na zwiększenie budżetów już 
ogłoszonych naborów i przygotowanie nowych naborów na przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery.  

W 2013 r. ogłoszono 16 naborów wniosków na projekty duże i małe. Liczba zrealizowanych naborów 
wniosków wskazuje jednoznacznie na zwiększenie dynamiki wdrażania Funduszy w Polsce. Był to rok, który 
stanowił największe wyzwanie dla instytucji zaangażowanych w realizację programów i pokazał duże 
zainteresowanie wnioskodawców – łącznie wpłynęło aż 5052 projekty.  

Do tak dużego zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów przyczyniły się z pewnością działania 
informacyjno-promocyjne prowadzone zarówno przez Operatorów Programów, jak i przez Krajowy Punkt 
Kontaktowy1. Zrealizowano szereg działań, zarówno o zasięgu ogólnopolskim (wykorzystanie prasy, 
Internetu, telewizji), jak i lokalnym (spotkania, konferencje, seminaria, szkolenia). 

W odniesieniu do działań dotyczących współpracy dwustronnej, w roku 2013 rozwijana ona była w 
następujących obszarach: kultura, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości, przeciwdziałanie przemocy 
domowej, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, więziennictwo oraz ochrona środowiska. Głównymi narzędziami 
przyczyniającymi się do realizacji celu były konferencje, seminaria, wizyty studyjne oraz liczne spotkania. 

Mówiąc o potencjalnych ryzykach, Krajowy Punkt Kontaktowy identyfikuje zagrożenie nieosiągnięcia 
zakładanych efektów w przypadku programów, w których do końca 2013r. nie rozstrzygnięto konkursów, w 
szczególności w przypadku projektów inwestycyjnych, przyrodniczych i partnerskich. Ponadto, w przypadku 
systemu DoRIS, istotne jest aby uzyskał on pełną funkcjonalność oraz wprowadzone zostały poprawki 
eliminujące wszelkie rozbieżności.  

 
 

2 OCENA EFEKTÓW W SKALI KRAJU 
 

2.1 Spójność  

 
Głównymi celami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 są: wzmocnienie spójności społeczno-ekonomicznej, 

czyli  zmniejszenie dysproporcji w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie 

stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Poniższe 

zestawienie zawiera dane dotyczące wybranych społecznych i ekonomicznych wskaźników określających 

poziom rozwoju kraju. Dzięki zaprezentowanym informacjom możliwe jest określenie aktualnie 

obowiązujących uwarunkowań rozwojowych, a także wyznaczenie miejsca Polski wśród innych państw 

Europy i świata.  

 

Na początku przedstawione zostaną ogólne wskaźniki przedstawiające społeczno-gospodarczą sytuację 

Polski. Indeks globalnej konkurencyjności jest zestawieniem, które daje kompleksowy obraz 

konkurencyjności wybranego państwa na tle innych krajów, biorąc pod uwagę różnorakie kryteria rozwoju2. 

Badanie opiera się na 12 filarach3 - obszarach tematycznych, które są definiowane jako instytucje, gwarancje i 

czynniki określające poziom wydajności państwa. Filary zostały przydzielone do trzech kategorii: „wymagania 

                                                             
1 27 listopada 2013 r. nastąpiła zmiana dotycząca Krajowego Punktu Kontaktowego.  Z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz zniesionego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
które aktualnie pełni rolę KPK. 
2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
3 poziom instytucjonalny, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne, zdrowie i podstawowa edukacja, szkolnictwo wyższe i 

szkolenia, efektywność rynku towarów, efektywność rynku pracy, rozwój rynku finansowego, gotowość technologiczna, 

wielkość rynku, zaawansowanie biznesowe, innowacja 
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podstawowe”, „czynniki zwiększające wydajność” i „innowacja i zaawansowanie” – w ramach których 

zbierano niezbędne do wystawienia oceny dane. W raporcie na lata 2013-2014 Polska gospodarka została 

sklasyfikowana na 42 pozycji w gronie 148 państw świata podlegającym badaniu i na 16 miejscu pośród 

krajów Unii Europejskiej (nota 4,46 z maksymalnych do zdobycia 7 punktów). Biorąc pod uwagę kategorie 

podlegające ocenie, w przypadku Polski najgorzej wypadają czynniki związane z innowacyjnością i 

zaawansowaniem - 65 miejsce na świecie, a najlepiej czynniki zwiększające wydajność - 32 miejsce. W 

kategorii wymagań podstawowych Polska została sklasyfikowana na 59 miejscu. 

 

Wskaźnik poziomu społecznego (HDI) jest miernikiem wykorzystywanym przez ONZ w celu wskazania 

efektów społeczno-ekonomicznego rozwoju państw świata. W opracowaniu zestawienia pod uwagę bierze 

się dane dotyczące średniej oczekiwanej długości życia, standardu życia, poziomu edukacji i analfabetyzmu. 

Według raportu ONZ na rok 2013, Polska podobnie jak w roku poprzednim została sklasyfikowana na 39 

miejscu w gronie 186 państw objętych badaniem. W skali globalnej klasyfikuje ją to w grupie państw bardzo 

wysoko rozwiniętych, lecz w skali Unii Europejskiej jest to siódme miejsce od końca4. 

 

Średnia długość życia polskiego obywatela cały czas rośnie i według danych na 2012 rok, wynosi 76,3 lat.5 

Kobiety w Polsce żyją średnio 81,1 lat, czyli o 8,4 roku dłużej od mężczyzn, którzy przeżywają średnio 72,7 

lat6. Analizując dane z obszaru EU-28 zauważymy, że statystyczna obywatelka Unii Europejskiej przeżyje 

ponad 83 lata, podczas, gdy statystyczny obywatel Unii średnio 77,5 roku. Obserwując powyższe dane można 

zauważyć znaczną dysproporcję pomiędzy średnią długością życia polskich mężczyzn a średnią długością życia 

mężczyzn w Unii Europejskiej, co jest zjawiskiem niepokojącym.  Na przestrzeni ostatnich lat nie odnotowano 

wzrostu populacji Polski. W 2012 roku wskaźnik przyrostu naturalnego wynosił 0,0%7. 

 

W odniesieniu do kwestii gospodarczych, kluczowym miernikiem jest wzrost PKB – produktu krajowego 

brutto, który umożliwia wskazanie dynamiki rozwoju gospodarczego w danym kraju. Rok 2012 Polska 

ukończyła z PKB na poziomie 1,9%. W roku 2013 doszło do przewidywanego przez analityków dalszego 

spowolnienia wzrostu gospodarczego, który był szczególnie widoczny w pierwszej połowie roku. Ożywienie 

sytuacji gospodarczej w trzecim i czwartym kwartale sprawiło, że Polska zakończyła rok z ogólnym wzrostem 

PKB  dla na poziomie  1,5%. Dla porównania w tym samym okresie średni poziom PKB w krajach strefy Euro 

spadł o 0,5%, a w krajach strefy EU-128 o 1%. Według aktualnych prognoz Banku Światowego, w roku 2014 

tendencja spadkowa PKB powinna się odwrócić, jednak jeszcze długo trzeba będzie czekać na przywrócenie 

wskaźników do stanu sprzed kryzysu. Specjaliści prognozują, że w 2014 r. polski PKB powinien wzrosnąć o 

2,8%. W tym samym okresie średni wzrost w krajach strefy Euro będzie oscylował około poziomu 1,1,%, a 

wśród nowych państw członkowskich około 2,3%9. 

 

Według danych Eurostatu za rok 2012, PKB per capita Polski –w stosunku do średniej krajów EU-27 wynosił 

67%, czyli był o 2 pkt % większy niż w roku ubiegłym i o 15 pkt % większy niż w 2004 roku. Mimo ciągłej 

poprawy poziomu polskiego PKB per capita, przeciętny Polak w Unii Europejskiej jest bogatszy jedynie od 

statystycznego Bułgara, Rumuna, Chorwata i Łotysza i posiada zarobki na tym samym poziomie co przeciętny 

Węgier10. 

 

                                                             
4 Na podstawie „Human Development Report 2013” 
5 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/POL 
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tps00025&language=en 
7 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW 
8 Państwa, które dołączyły do UE od 2004 roku 
9 http://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2013/12/18/eu11-growth-slowly-picks-up-but-ensuring-shared-prosperity-
continues-to-be-challenging-says-world-bank  
10 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 



 

7 

 

Dług publiczny w Polsce w 2012 roku osiągnął poziom 55,6% PKB, co oznacza, że zmniejszył się o 0,6 pkt % w 

stosunku do roku 2011, co można było uznać za wynik bardzo pozytywny. Dla porównania przeciętny dług 

publiczny w EU-28 wynosił pod koniec 2012 roku 85,1% i był o 2,8 pkt % większy w porównaniu do tego 

samego okresu roku poprzedniego. Zestawienia śródroczne na rok 2013 nie były dla Polski już tak 

optymistyczne, jak to miało miejsce pod koniec roku ubiegłego. Dane Eurostatu wskazują, że Polski dług 

publiczny w drugim kwartale 2013 roku wzrósł do poziomu 58,3% PKB. Zwiększył się również przeciętny dług 

publiczny w całej Unii Europejskiej i pod koniec drugiego kwartału 2013 roku wynosił on 86,8% PKB.11 

 

W celu pomiaru równomierności rozkładu dóbr w gospodarce narodowej, w ekonometrii stosowany jest 

Współczynnik Giniego (Wskaźniki Nierówności Społecznej). Im wyższy jest wyrażany liczbowo dla danego 

państwa wskaźnik, tym większe zachodzą w tym państwie dysproporcje w podziale dochodów. W przypadku 

Polski, w 2012 roku Współczynnik Giniego wyniósł 30,9, co oznacza, że został zmniejszony o 0,2 jednostki w 

stosunku do roku 2011. Według danych Eurostatu, od 2005 roku rozwarstwienie społeczne w Polsce 

wykazuje tendencję do zmniejszania się,  jednak w ostatnich latach była ona minimalna. W 2012 roku średni 

wskaźnik dla wszystkich krajów UE znajdował się na poziomie 30,6, a w przypadku nowych państw 

członkowskich 30,3. Państwem w którym zachodziły najmniejsze nierówności społeczne w Unii była Słowenia 

(23,7), na przeciwnym biegunie znalazła się za to Łotwa (35,9)12.  

 

W przypadku ujęcia bezrobocia ze względu na płeć, w 2012 roku w Polsce zauważalna była dysproporcja w 

zatrudnieniu na niekorzyść kobiet, co wykazały dane Eurostatu13 , według których w ujęciu rocznym było 

9,4% bezrobotnych mężczyzn i 10,9% kobiet. Niestety w 2012 roku w Polsce obserwowano wysoki poziom 

bezrobocia wśród ludzi młodych (poniżej 25 lat) - dla ogółu wynosił on 26,5% ( odpowiednio 24,1%  w 

przypadku mężczyzn i 30% w przypadku kobiet) i od 2008 roku wykazuje on ciągle tendencję rosnącą. 

Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych wydaje się problemem w skali całej Unii Europejskiej, gdyż jego 

średnia dla UE wynosi 23%, a poziom bezrobocia wśród młodych poniżej 10% osiągnęły jedynie Austria, 

Holandia i Niemcy. Wskaźnik zatrudnienia, czyli procentowe wskazanie jaka część społeczeństwa w wieku od 

20 do 64 roku życia podejmuje pracę zawodową, wyniósł w 2012 w roku Polsce 64,7 %, co oznacza wzrost o 

0,2 pkt % w stosunku do roku poprzedniego. Nieznacznie zmniejszyły się również dysproporcje w 

zatrudnieniu ze względu na płeć, lecz nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik zatrudnienia 

mężczyzn wynosił 66,3% (wzrost o 0,1 pkt % w stosunku do 2011r.), a kobiet 57,5% (wzrost o 0,3 pkt % w 

stosunku do 2011r.) 14. 

 

Stopień zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest uważany za ważne kryterium oceny sytuacji 

ekonomiczno-społecznej kraju. Obraz ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie państw współczesnej 

Europy jest obecnie wyznaczany przez takie czynniki jak brak pracy, osiąganie zbyt niskich dochodów, 

bytowanie w trudnych warunkach mieszkaniowych, utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, czy też bariery 

w dostępie do edukacji, kultury, rekreacji lub sportu15. W Polsce w 2012 roku kategorią osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym zostało objęte 26,7% społeczeństwa, co oznacza poprawę o 0,5 pkt % 

w stosunku do roku 2011. Niestety w ujęciu ogólnym w Unii Europejskiej zwiększył się odsetek osób 

zagrożonych tą kategorią o 0,8 pkt % w skali roku i w 2012 wynosił on 24,8%. Polska znalazła się w gronie 

ośmiu państw Unii Europejskiej, w których współczynnik ten uległ zmniejszeniu (wraz z Niemcami, Francją, 

Finlandią, Słowacją, Holandią, Litwą i Łotwą) 16. 

 

                                                             
11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsgo20&plugin=0 
12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
13 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en 
14 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_10&tableSelection=1 
15 red. Tendera-Właszczuk H. „Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu”, Kraków 2010, s. 56 
16 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en 
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Współczynnik finansowania obszaru badań i rozwoju w Polsce został w 2012 roku zwiększony o 0,14 pkt % w 

stosunku do roku poprzedniego, pod koniec roku wynosił on 0,9% PKB. Był to największy zaobserwowany w 

ciągu ostatnich lat wzrost w tym obszarze, co nie zmienia faktu, że w przyszłości niezbędne będzie 

przeznaczenie na ten cel jeszcze większych funduszy, tak aby zbliżyć się do  poziomu wskaźnika docelowego, 

który w 2020 roku ma się kształtować na poziomie 1,7% (Europa 2020). Trend wzrostowy, mimo, że 

nieznaczny, dotyczył obszaru całej EU-28, w której na przestrzeni roku inwestycje w badania i rozwój 

zwiększono średnio o 0,02 pkt %. W 2012 roku we wszystkich krajach członkowskich poziom ich finansowania 

wynosił przeciętnie 2,06% PKB17. 

 

Polska stale podejmuje działania, które mają przeciwdziałać zmianom klimatycznym i sprzyjać ochronie 
środowiska. Działania te są wyrażane poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym 
poziomie produkcji elektryczności i podejmowanie czynności mających na celu  zahamowanie zmian 
klimatycznych - między innymi poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zestawiając dane z ostatnich lat 
dotyczących Polski można zaobserwować poprawę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, pomimo 
ciągłego opierania się polskiej gospodarki na energetyce weglowej. Od momentu akcesji Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku najwyższy wskaźnik emisji został zanotowany w 2007 roku i wynosił 89,4 (jest ro 
odniesienie do wyjściowego poziomu „100” ustalonego dla każdego państwa w roku 1990)18. Według 
najnowszych dostępnych danych – z roku 2011, Polska zmniejszyła emisję gazów do poziomu 87,56 
(obniżenie o ok. 0,5 pkt % w stosunku do 2010 roku). Średnia emisja gazów cieplarnianych w całej Unii, 
kształtowała się w 2011 roku na poziomie 83,07, a wskaźnik docelowy ustalono na poziomie 80. Warto 
wspomnieć, że w Polsce obserwuje się stały wzrost proporcji udziału odnawialnych źródeł energii w stosunku 
do ogólnego jej zużycia. W 2011 roku ta proporcja wzrosła o 0,9 pkt % w stosunku do roku ubiegłego i 
osiągnęła poziom 10,4%, co zbliżyło Polskę do średniej unijnej będącej na poziomie 13%19. Wciągu kolejnych 
lat planuje się ciągłe inwestycje w sektor Odnawialnych Źródeł Energii, tak aby do 2020 roku osiągnąć 
założone minimum na poziomie 15%20. Realizacja celu ma zostać osiągnięta m.in. dzięki rozwojowi energetyki 
wiatrowej, rozpowszechnieniu technologii opartych na użyciu biomasy i biogazu, a także inwestycji w energię 
słoneczną i wodną21. 

 

Reszta zaprezentowanych w poniższym zestawieniu danych została zebrana w kontekście przedstawienia 

stanu sprawowania rządów (dane dotyczące poziomu postrzegania korupcji, przestrzegania zasad demokracji 

i wolności - w tym wolności mediów i wolności gospodarczej, a także poziomu partycypacji pracowniczej). 

 

Organizacja Transparency International sporządza zestawienia dotyczące poziomu postrzegania korupcji w 

sektorach publicznych. Badaniem zostało objętych 177 państw/terytoriów na całym świecie. Każdemu z nich 

przyznawano punkty, których maksymalna do osiągnięcia liczba wynosiła „100”. Polska, która w zestawieniu 

na rok 2013 otrzymała 60 punktów, czyli o 2 więcej niż w roku 2012, została sklasyfikowana na 38 pozycji w 

skali całego świata i na 18 miejscu w skali Europy22. Według raportu krajem, w którym zjawiska korupcyjne 

spotykane są najrzadziej jest Dania (92 punkty). Postrzegana jako najbardziej skorumpowane państwo w 

Europie okazała się Grecja (40 punktów). Zestawienie oceniające państwa świata pod względem 

przestrzegania praw obywatelskich i praw politycznych jest każdorocznie prezentowane przez organizację 

Freedom House. W raporcie za rok 2013, podobnie jak w latach ubiegłych Polska została ujęta jako kraj 

„wolny”. Zarówno w kategorii „wolności obywatelskie”, jak i „prawa polityczne” uzyskała maksymalną notę 

„1” w siedmiostopniowej skali23. Z roku na rok polepsza się miejsce Polski w rankingu określającym poziom 

wolności gospodarczej tworzonym przez The Heritage Foundation we współpracy z Wall Street Journal. W 

                                                             
17 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_20&tableSelection=1 
18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_30&tableSelection=1 
19 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31&tableSelection=1 
20 „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” - załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dn. 10 listopada 2009 r. 
21 http://www.paiz.gov.pl/sektory/odnawialne_zrodla_energii 
22 http://www.transparency.org/country#POL 
23 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/poland 
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2013 roku Polska została w nim sklasyfikowana na 57 miejscu w gronie 177 państw, co klasyfikuje ją jako kraj 

„umiarkowanie wolny”. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat miejsce Polski w rankingu poprawiło się o 26 

pozycji, jednak wynik nadal jest odległy od optymalnych wskaźników. Rezultat na poziomie 66 punktów jest o 

6,4 pkt wyższy od średniej światowej, jednak o 0,6 pkt niższy od średniej w regionie. Poziom, którym 

określane są wolne gospodarki to 80 pkt. W 2013 roku został on przekroczony jedynie przez 5 państw i tylko 

jedno europejskie – Szwajcarię (81 pkt). Organizacja Reporterzy Bez Granic corocznie sporządza ranking 

dotyczący wolności mediów na świecie. Optymalnym wynikiem do uzyskania w zestawieniu jest nota „0”, 

najgorszym zaś „100”. W roku 2013 Polska została sklasyfikowana na 22 miejscu wśród 179 państw świata, z 

uzyskaną notą 13,11. Poziom wolności polskich mediów został określony jako „satysfakcjonujący” na granicy 

z najwyższym poziomem „dobrym”, który uzyskała znajdująca się o pozycję wyżej w rankingu Belgia. W 

porównaniu z rankingiem za rok 2012, Polska awansowała o 2 miejsca24. Biorąc pod uwagę poziom 

partycypacji pracowniczej, Polska w stworzonym w 2010 roku rankingu została sklasyfikowana na 19 miejscu 

w gronie 27 państw Unii Europejskiej, ex-aequo razem z Grecją, Portugalią i Cyprem. Wystawiona ocena 

określiła Polskę jako państwo z ograniczeniami w prawach do partycypacji pracowniczej. W zestawieniu 

najwyżej została oceniona Słowenia, a następnie Luksemburg i Holandia. Państwami o najniższym poziomie 

partycypacji pracowniczej w Unii były Litwa, Wielka Brytania i Łotwa25. 

 

Analiza zaprezentowanych danych pokazuje, że poziom rozwoju  Polski, mimo iż nadal niższy niż w krajach UE 

15, na przestrzeni ostatnich lat ulegał stopniowemu wzrostowi. Na podstawie przytoczonych danych Polska 

jest zobrazowana jako kraj, który w większości zestawień z roku na rok polepsza swoją pozycję, znajdując się 

coraz bliżej średniej Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, iż na wiele wskaźników wpływ miała otrzymana 

pomoc, wpisująca się w zakres polityki spójności: zarówno ta płynąca ze środków Unii Europejskiej, jak i ta, 

której źródła znajdują się w funduszach „pozaunijnych”. W tym miejscu należy zaznaczyć, że dokładne 

określenie wpływu wsparcia płynącego z krajów grupy EFTA na zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej w 

Polsce jest trudne. Jest to wynikiem nakładania się wielu czynników – gospodarczych, ekonomicznych, 

społecznych i politycznych, które mają zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na kształtowanie rozwoju 

kraju.  

Ukazane powyżej dane mogą stanowić podstawę do podejmowania stosownych działań, które przyczynią się 

do zmniejszania dysproporcji rozwojowych kraju, a także zniwelują skutki zdarzeń i procesów negatywnie 

oddziałujących na jego sytuację społeczno-ekonomiczną. 

 

 

2.2 Stosunki dwustronne 
 

 

Wzmacnianie współpracy bilateralnej w tej edycji Mechanizmów Finansowych stanowi jeden z dwóch 

głównych celów Mechanizmów Finansowych, określonych w art. 1.2 Regulacji.  

W związku z tym do systemu wdrażania Mechanizmów Finansowych darczyńcy wprowadzili instrumenty, 

które mają dodatkowo wspierać rozszerzanie współpracy bilateralnej pomiędzy państwami-darczyńcami a 

Polską. Należą do nich: 

- Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Fundusze Współpracy Dwustronnej na 

poziomie poszczególnych programów; 

- programy partnerskie (ang. Donor Partnership Programmes);  

- projekty partnerskie – predefiniowane oraz wybierane w ramach otwartych naborów.   

 

Poniżej szczegółowa informacja nt. każdego z instrumentów oraz postępów w ich wdrażaniu w 2013 roku: 

                                                             
24 http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1054 
25 http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-Participation-Index-EPI 
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a) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym 

 
Alokacja dla Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym wynosi 2,9 mln EUR. 

W 2013 roku inicjatywy przyczyniające się do wzmacniania oraz rozszerzania współpracy bilateralnej 

realizowane były w oparciu o Plan Działania zatwierdzony przez darczyńców w grudniu 2012 r. W 2013 r. 

zrealizowanych zostało 11 wydarzeń. 

 

Z uwagi na fakt, że Mechanizmy Finansowe wspierają różne obszary życia, również współpraca bilateralna 

dotyka szerokiego zakresu działalności. W 2013 r. współpraca dwustronna prowadzona była w następujących 

obszarach: kultura, badania naukowe, wymiar sprawiedliwości, przeciwdziałanie przemocy domowej, 

przeciwdziałanie handlowi ludźmi, więziennictwo oraz ochrona środowiska Wydarzenia w ramach ww. 

dziedzin były realizowane w formie wizyt studyjnych, spotkań, konferencji i warsztatów. 

 

Do kluczowych wydarzeń sfinansowanych z Funduszu na poziomie krajowym w 2013 r. należy zaliczyć: 

- międzynarodową konferencję z zakresu ochrony środowiska pn. Razem dla środowiska – fundusze 

EOG i norweskie w Polsce. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska 

przy okazji trwających wówczas międzynarodowych targów środowiskowych POLEKO w Poznaniu.  

- międzynarodową konferencję pn. Pierwszeństwo dla ofiar (ang. Putting victims first). Przedsięwzięcie 

zostało organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Międzynarodową 

Organizacją ds. Migracji oraz Radą Europy. 

- ogólnopolską konferencję pt. Sprawca czy Ofiara? - Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie było okazją do wymiany doświadczeń w odniesieniu do 

tematyki programów adresowanych do sprawców przemocy domowej. 

   

Ponadto, w 2013 roku odbyły się  wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk 

pomiędzy instytucjami polskimi oraz państw-darczyńców w zakresie:  

- koordynacji systemów komunikacji dla publicznych służb bezpieczeństwa oraz służb ratowniczych w 

Norwegii; 

- zapobiegania oraz zwalczania problemu przemocy domowej w Norwegii; 

- zapoznania się z systemem funkcjonowania instytucji kultury oraz zarządzaniem sektorem kultury na 

Islandii; 

- prowadzenia programów kognitywnych oraz rehabilitacji dla więźniów w placówkach norweskich 

oraz polskich; 

- funkcjonowania systemów informatycznych w Polsce oraz Norwegii wspomagających zarządzanie 

sprawą w wymiarze sprawiedliwości.    

Kolejnym działaniem zrealizowanym w 2013 r. był warsztat dla Operatorów Programów Badawczych oraz 

partnera norweskiego, który służył wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania 

przedmiotowych Programów w różnych krajach beneficjentach. 

   

W celu zachowania wymiaru bilateralnego realizowanych działań w wydarzeniach organizowanych w Polsce 

uczestniczyli przedstawiciele państw-darczyńców oraz Rady Europy. Ponadto, część działań, w szczególności 

wizyt studyjnych, odbyła się w instytucjach norweskich oraz islandzkich. Dodatkowo strona polska 

organizowała wizyty studyjne również w Polsce dla przedstawicieli instytucji norweskich. Aby zapewnić 

widoczność oraz poszerzanie wiedzy o pomocy dla Polski pochodzącej z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, w 

szczególności przy wydarzeniach kierowanych do szerszej liczby podmiotów, zapewniano odpowiednią 

informację o wsparciu udzielonym ze środków funduszy EOG i norweskich. 
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Biorąc pod uwagę początkową fazę wdrażania Mechanizmów Finansowych w 2013 r., również w ramach 

stosunków bilateralnych, istotnym było ustalenie zakresu współpracy pomiędzy partnerami z Polski oraz 

państw-darczyńców. Niemniej jednak wydarzenia flagowe o charakterze międzynarodowym, ale również 

wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, wykraczającym poza ramy programów, służyły rozwojowi wiedzy i 

wzajemnego zrozumienia oraz przyczyniły się do podniesienia świadomości o Mechanizmach Finansowych 

wdrażanych w Polsce. 

 

W 2013 roku w ramach Funduszu wydatkowano kwotę w wysokości około 0,2 mln EUR. Na stopień realizacji 

Planu Działania w 2013 r. złożyły się następujące kwestie: 

- przedłużające się prowadzenie negocjacji z partnerami z państw-darczyńców w ramach Programu, co 

miało wpływ na ustalenie ostatecznego zakresu działań w ramach Funduszu Bilateralnego na 

poziomie krajowym. W związku z zaistniałą sytuacją wdrożenie wcześniej zaplanowanych działań 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości okazało się znacznie utrudnione i w rezultacie część działań nie 

mogła być zrealizowana; 

- zintensyfikowane działania w zakresie uruchamiania Programów. W związku z procesem ogłaszania 

naborów oraz oceną wniosków, Ministerstwo Środowiska odpowiedzialne za wdrażanie trzech 

programów, zwróciło się z wnioskiem o przesunięcie organizacji konferencji Razem ku zielonej 

przyszłości (pierwotnie zaplanowanej na 2013 rok) na I połowę 2014 r. Wniosek ten  miał także 

związek z organizacją przez MŚ Międzynarodowej Konferencji przy okazji targów POLEKO 

(wydarzenie kluczowe). Strona darczyńców pozytywnie odniosła się do przedstawionej przez MŚ 

propozycji;   

- wycofanie się partnera ze strony darczyńcy z realizacji zadania polegającego na przygotowaniu II 

części przewodnika po norweskich instytucjach kultury;   

- niższe koszty usług, które związane były z realizacją wydarzenia. 

 
Mając na uwadze doświadczenia roku 2013 związane z późnym zatwierdzeniem działań w ramach Funduszu 

przez stronę darczyńców, co powodowało znaczne trudności w zabezpieczeniu środków na ich realizację w 

budżecie państwa, proces ustalania działań na 2014 rok zapoczątkowany został w styczniu 2013 r. Niemniej 

jednak zaawansowane rozmowy odnośnie ustalania zakresu wsparcia z Funduszu w 2014 roku podjęte 

zostały podczas spotkania rocznego w 2013 r. Ostateczna decyzja o zatwierdzeniu Planu Działania została 

przekazana Krajowemu Punktowi Kontaktowemu przez stronę darczyńców w grudniu 2013 r.  

 

Z uwagi na fakt, że decyzja o akceptacji Planu Działania na 2014 rok została podjęta dopiero w grudniu 2013 

r., aby uniknąć powtarzającej się w poprzednich latach sytuacji związanej z trudnością zabezpieczenia 

środków w budżecie państwa (planowanie budżetowe w Polsce rozpoczyna się marcu), wspólnie z 

darczyńcami ustalono że w odniesieniu do działań planowanych na 2015 rok zakres wsparcia powinien zostać 

uzgodniony do końca marca 2014 r. Natomiast podczas spotkania rocznego lista tych inicjatyw zostanie 

formalnie zatwierdzona. 

 

Uzupełnieniem działań bilateralnych na poziomie krajowym są inicjatywy uzgadniane ze stroną darczyńców w 

strategiach bilateralnych finansowanych z funduszy bilateralnych na poziomie programów. 

 
b) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  

 
W ramach 14 Umów ws. Programów, realizowanych przez polskich Operatorów, na Fundusz Współpracy 

Dwustronnej przeznaczono środki w łącznej wysokości  ponad 7,2 mln euro. 

 

W większości programów, środki Funduszu Współpracy Dwustronnej są przeznaczane na dwa komponenty:  
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A - poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami, rozwój partnerstw, przygotowanie 

wniosku aplikacyjnego (art. 3.6.1a Regulacji);  

B – tworzenie sieci współpracy, wymiana wiedzy oraz doświadczeń z jednostkami z państw-darczyńców (art. 

3.6.1b Regulacji). 

 

W ramach ww. komponentów realizowane są: wizyty studyjne, seminaria i konferencje oraz otwarte nabory 

wniosków na poszukiwanie partnerów lub wymianę wiedzy poprzez realizację wspólnych działań. W 

programach PL04, PL14, PL15 realizowana jest współpraca bilateralna tylko w ramach komponentu „b”. 

 

Rok 2013 był pierwszym rokiem wykorzystania ww. środków. Operatorzy Programów zasadniczą część 

przedsięwzięć bilateralnych zaplanowali na kolejne lata wdrażania programów, w związku z tym, do końca 

2013 r. realizowano głównie zadania związane ze zwrotem środków dla beneficjentów projektów w ramach 

komponentu „a”. 

 

W siedmiu programach (PL03, PL06, PL07, PL08, PL09, PL10, PL12) w 2013r. przeprowadzono nabory 

wniosków na sfinansowanie działań partnerskich. We wszystkich programach poza  PL07, PL10 wydatki 

dotyczyły zwrotu kosztów na działania przygotowawcze (np. opracowanie projektów partnerskich) przed 

zawiązaniem partnerstw. Zaś w programach PL07 i PL10 finansowane są działania dotyczące wzmocnienia już 

zawiązanego partnerstwa i odnoszą się do wspólnie podejmowanych inicjatyw w ramach programu oraz 

różnego rodzaju wizyt, spotkań. W programie PL10 cały fundusz przeznaczony jest na tzw. wizyty 

przygotowawcze. W ramach tego programu odbyły się dwa nabory - pierwszy nabór odbył się w I kwartale 

2013 r, drugi rozpoczął się w IV kwartale 2013 r. i  zakończy się w lutym 2014. 

 

W 2013 r. odbył się szereg spotkań, konferencji, wizyt studyjnych, warsztatów z potencjalnymi 

beneficjentami, spotkań Operatorów w poszczególnych obszarach (m.in. w obszarze badawczym). Ponadto 

uruchomiona została strona internetowa www.fbr.zdrowie.gov.pl (dla PL07 i PL13) przeznaczona dla 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu pragnących nawiązać współpracę z podmiotami z 

państw darczyńców i skorzystać ze wsparcia w ramach FWD, a także potencjalnych partnerów z państw 

darczyńców. 

 

Rok 2013 wskazuje, że zapotrzebowanie na środki w ramach komponentu A jest stosunkowo niewielkie i 

obserwuje się tendencję do przesuwania środków na działania finansowane w ramach komponentu B. Takie 

działania zostały już podjęte w listopadzie 2013r. w stosunku do programu PL06. Na koniec 2013r. trwały 

prace nad ewentualnymi zmianami w tym zakresie w odniesieniu do programów PL09 i PL12. Zakłada się, że 

wszelkie decyzje w odniesieniu do budżetu funduszu bilateralnego na poziomie programów mogą być 

podjęte po ostatecznym rozstrzygnięciu naborów wniosków w ramach programów i oszacowaniu kwoty 

wydatkowanej w ramach części A. 

 

c) programy/projekty partnerskie 

 

Nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej z darczyńcami znajduje szczególny wyraz w tzw. programach 

partnerskich oraz promowaniu współpracy partnerskiej na poziomie projektów  (konkursowych 

i predefiniowanych). 

 

W Polsce 8 programów to programy partnerskie z darczyńcami. Tworzone były we współpracy z instytucjami 

partnerskimi z krajów-darczyńców, które następnie biorą udział w ich zarządzaniu i wdrażaniu w roli doradcy 

krajowych Operatorów (głównie 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 
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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. 

Podobny charakter ma współpraca z Radą Europy. 

 

Ponadto, 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. W dwóch programach (PL12 Polsko-Norweski Program 

Badawczy i PL09 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce) dofinansowane są wyłącznie projekty 

współpracy dwustronnej, zaś w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego taki charakter ma 

większość działań.  

 

Również część projektów predefiniowanych będzie realizowana w partnerstwie z instytucjami z państw-

darczyńców. Będą one dotyczyć przeważnie kwestii systemowych. Operator może zapoznać się z  

doświadczeniem krajów instytucji partnerskich i wdrożyć najbardziej sprawdzone, innowacyjne rozwiązania. 

 

 

3 RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW 
 

3.1  Przegląd statusu Programów 

 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014 wdrażanych jest 17 programów oraz Fundusz Pomocy Technicznej i Fundusz 

Współpracy Bilateralnej na poziomie krajowym. 

 

Rok 2013 upłynął pod znakiem naborów i wdrażania pierwszych przedsięwzięć, które uzyskały już decyzję o 

dofinansowaniu. Wciąż jednak trwały negocjacje warunków realizacji kilku programów oraz realokacji 

środków. 

 

Podstawowe informacje na temat wszystkich programów wraz z szacowaną kwotą płatności dokonanych w 

ramach programów przedstawiono w załączonej tabeli. 

 

Tabela - ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

W 2013 roku podpisano umowy dla czterech programów (PL04, PL05, PL08, PL15) oraz 9 umów ws. realizacji 

programu (dla wymienionych wcześniej oraz PL07, PL13, PL14, PL16 i PL17). Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 

2013 r. poziom kontraktacji środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego wyniósł – 514 742 500 euro, tj. 96,26% alokacji na programy. Liczby nie 

uwzględniają programu PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii), gdzie do 

końca 2013r. nie podpisano umowy ws. programu. 

Poniższe wykresy prezentują stan zakontraktowania środków łącznie dla obu programów oraz w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
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Wykres nr 2 Kontraktacja w ramach Funduszu Norweskiego i EOG 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wykres nr 3 Kontraktacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

Wykres nr 4 Kontraktacja w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzenie programów umożliwiło przystąpienie do prac wdrożeniowych, w tym przygotowanie 

konkursów wniosków. 

 

Końca dobiegały prace nad tworzeniem nowego programu PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w 

zakresie zielonych technologii), którego budżet (20 mln EUR) pochodzi z alokacji pierwotnie przeznaczonej na 

Program wspierania Rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce (PL11). Już pod koniec roku 

2012 wystąpiło ryzyko związane z możliwością niezakontraktowania środków w wysokości 137 mln euro 

przeznaczonych na ten program. W związku z negatywną decyzją Komisji Europejskiej w sprawie projektu 

zgłoszonego do finansowania w ramach konkursu o środki z NER300, operator odstąpił od realizacji 

programu. KPK we współpracy z BMF bezzwłocznie podjął działania zmierzające do wykorzystania 

przewidzianych dla programu środków na inne inicjatywy. Od stycznia do kwietnia 2013r. trwały negocjacje z 

darczyńcami nt. rozdysponowania tych środków, w wyniku których największymi beneficjentami realokacji 

stały się programy PL04 i PL12, które pozwolą na realizację  efektów prośrodowiskowych. Poniższy wykres 

prezentuje podział środków w ramach realokacji – prezentuje poszczególne programy wraz z dodatkową 

alokacją (w mln EUR). 
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Wykres nr 5 Podział alokacji z Programu PL11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Z uwagi na dodatkową alokację podpisano addenda do umów ws. programów. Dodatkowe środki 

przeznaczono na nowy program (PL18) zarządzany przez Innovation Norway, zwiększenie budżetów już 

ogłoszonych naborów i przygotowanie nowych naborów na przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery. W związku m.in. z tym ostatnim, na podstawie art. 7.14 par. 4 Regulacji, 

Komitet Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o wydłużeniu okresu kwalifikowalności programu 

PL12 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza do 30 kwietnia 2017 roku. 

 

W 2013r. trwały bardzo intensywne prace nad przygotowywaniem, ogłaszaniem i rozstrzygnięciem naborów 

w ramach programów. Ogłoszono 16 naborów wniosków na projekty duże i małe, w przypadku jednego 

konkursu ogłoszonego jeszcze w 2012 r. beneficjenci mogli składać wnioski do końca stycznia 2013 roku. 

Liczba zrealizowanych naborów wniosków wskazuje jednoznacznie na zwiększenie dynamiki wdrażania 

Funduszy w Polsce. Poniższy wykres wskazuje zrealizowane nabory w podziale na programy i ramy czasowe. 
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Tabela nr 1 Nabory w roku 2013 

 

Nabory w roku 2013 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PL12                        

  PL06                  

    PL10                  

      PL07             

      PL03               

      PL10              

     PL02             

        PL09         

          PL08        

          PL04          

           PL14       

                PL05      

                  PL12    

                  PL15  

                    PL05    

 

 

Z końcem 2013 roku sześć naborów (PL06, PL09-2, PL10-MOB, PL12 - główny i FMG) zostało rozstrzygniętych. 

W przypadku siedmiu naborów (PL02- główny i FMG, PL03, PL05 , PL08, PL10, PL12 CCS) trwa końcowa faza 

oceny wniosków i do końca 2013r. nie zorganizowano posiedzenia Komitetu ds. wyboru projektów. Cztery 

kolejne nabory (PL04, PL05 S, PL07, PL14) były na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej, a jeden nabór 

(PL15) zakończy się dopiero w 2014 roku. 

 

Mając na uwadze ilość naborów w 2013 roku oraz planowane jeszcze w kolejnych latach, trzeba przyznać, iż 

2013 rok stanowił największe wyzwanie dla instytucji zaangażowanych w realizację programów i pokazał 

ogromny wysiłek wnioskodawców – łącznie wpłynęło aż 5052 projekty. 
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Tabela nr 2 Nabory w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

15.04.2013  
17.06.2013  

13 190 181 13 190 181 103 44 049 099

15.04.2013  
17.06.2013  

4 000 000 4 235 294 77 14 006 727

PL03
Wzmocnienie monitoringu 
środow iska oraz działań 
kontrolnych

15 000 000
18.03.2013
20.05.2013

897 625 897 625 10 5 754 800

10.06.2013
12.08.2013

67 394 000 67 394 000 242 136 430 633

xx.01.2014

01.09.2013 
15.10.2013

9 500 000 9 500 000 1 931 92 645 385

01.03.2014 
15.04.2014

9 000 000 9 000 000

01.09.2014 
15.10.2014

8 000 000 8 000 000

16.10.2013 
15.11.2013 

6 200 000 6 200 000 287 84 616 389

PL06

Rozw ój miast poprzez 
w zmocnienie kompetencji 
jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog 
społeczny oraz w spółpracę z 
przedstaw icielami 
społeczeństw a 
obyw atelskiego

9 544 500
25.01.2013 
19.04.2013

6 146 160 7 401 548 85 47 181 937 14.10.2013 15 7 401 548

PL07

Popraw a i lepsze 
dostosow anie ochrony 
zdrow ia do trendów  
demograficzno-
epidemiologicznych

58 000 000
15.03.2013
28.06.2013

52 545 225 52 545 225 585 801418943*

PL08
Konserw acja i rew italizacja 
dziedzictw a kulturow ego

70 000 000
04.06.2013
30.09.2013

63 616 375 74 842 794 277 740 960 327

15.06.2012 
15.10.2012

4 390 000 4 877 778 135 35 418 250
08.02.2013 
19.08.2013

26 5 221 173

15.04.2013
16.08.2013

3 672 092 4 080 102 141 36 887 735 17.12.2013 24 3 986 964

01.03.2013
30.04.2013

1 614 000 1 793 334 34 6 435 544 14.06.2013 31 1 792 223

I 2014 1 440 000 1 600 000

2015 1 440 000 1 600 000

08.04.2013
07.06.2013

1 686 000 1 873 333 46 3 722 885

08.04.2013
07.06.2013

2 580 000 2 866 667 139 20 467 620

I 2014 5 049 182 5 049 182

29.09.2012 
30.11.2012

32 906 753 38 713 827 26.02.2013 48

additional 
allocation

16 000 000 18 823 530 14.05.2013 20

CCS 13.09.2013              
15.11.2013

8 960 000 10 541 176 31 48 385 894

01.12.2012  
31.01.2013

2 000 000 2 352 941 308 26 855 570
13.05.2013 
xx.08.2013

27 2 352 941

PL13
Ograniczanie społecznych 
nierów ności w  zdrow iu

18 000 000 xx.03.2014 13 109 725 15 423 206

PL14
Przeciw działanie przemocy w  
rodzinie i przemocy ze 
w zględu na płeć

3 000 000
28.06.2013  
16.09.2013 

600 000 600 000 364 13 304 286

PL15
Współpraca w  obszarze 
Schengen 

10 000 000
30.09.2013 
17.01.2014

8 053 751 8 053 751

(PA22)
Fundusz na rzecz godnej 
pracy i dialogu trójstronnego 

3 112 000
20.10.2011
22.04.2012

3 065 320 3 065 320 20 5 162 322 2012 11 3 065 320

PL18 Green Industry Innovation 20 000 000 xx.02.2014

RAZEM 476 486 500 369 643 035 5 084 1 591 745 377 202

programy wdra żane przez BMF

62 830 000

*Kwota uwzgl ędnia w niosek zło żony dwukrotnie. Po w ycofaniu przez wnioskodawc ę jednej z wersji,             
kwota w szystkich w niosków wynosi 799 693 842 EUR.

37 000 000

10 000 000

57 537 357

15 000 000PL10

Fundusz Stypendialny i 
Szkoleniow y (3 komponenty                 
mobilnościow e, 2 
instytucjonalne)

229 459 974269

PL12
Polsko-Norw eska  Współpraca 
Badaw cza

Nabory w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF  (wg stanu na 31.12.2013)

Nr 
Programu

Nabory na projekty / FMG

LiczbaData

Wnioski złożone

Dof inansow
anie (EUR) data naboru

Wnioski zatw ierdzone przez Komitet

budżet ze 
w spółfinansow

aniem PO/z 
budżetu 

państw a (EUR)

kw ota 
dofinansow
ania (EUR)

kw ota 
w nioskow ana 

(EUR)
Liczba

145 000 000

grant (EUR)

20 000 000

nabory planowane

PL09

Promocja różnorodności w  
kulturze i sztuce w  ramach 
europejskiego dziedzictw a 
kulturow ego

Program

PL05
Fundusz dla Organizacji 
Pozarządow ych / Obyw atele 
dla Demokracji

PL04
Oszczędzanie energii i 
promow anie odnaw ialnych 
źródeł energii

PL02
Ochrona różnorodności  
biologicznej i ekosystemów
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Doświadczenia wynikające z zakończonych naborów pokazują ogromne zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów proponowanym wsparciem, co przełożyło się na liczbę wniosków o łącznej wnioskowanej 

kwocie niekiedy kilkunastokrotnie przewyższającej dostępną w naborze (i/lub programie) alokację. Daje to 

obraz wielkości potrzeb oraz efektywnej akcji informacyjno-promocyjnej instytucji zaangażowanych we 

wdrażanie mechanizmów. Tak duża liczba wniosków pozwala wybrać najbardziej wartościowe projekty, ale 

stanowi też wyzwanie w procesie oceny. 

 

Z doświadczeń 2013r. wynika, że okres oceny wniosków trwa ok. 6-9 miesięcy i nie pozostaje bez wpływu na 

ocenę ryzyka wdrażania samych projektów, ze względu na skrócenie dostępnego okresu ich realizacji. 

 

Poniższy wykres przedstawia wyniki naborów w podziale na dostępną alokację środków w odniesieniu do 

złożonych wniosków. Z jego analizy jednoznacznie wynika, że dostępna alokacja zostanie wyczerpana. 

 

 
 
Wykres nr 6 Stosunek alokacji do kwoty złożonych wniosków 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do projektów predefiniowanych, stanowiących istotny element programów wdrażanych w 

Polsce, w roku 2013 w trakcie realizacji było 20 z 28 projektów predefiniowanych. Pozostałe znajdowały się w 

fazie przygotowania lub oceny prowadzonej przez Operatorów Programów. Łączna pula środków 

przeznaczona na projekty predefiniowane to kwota ponad 117,2 mln EUR grantu i na koniec 2013 r. – z uwagi 

na początkowy etap realizacji projektów - nie można było stwierdzić, czy zostanie ona w pełni wykorzystana. 
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Na dzień 31 stycznia br. kwota zaliczek wypłaconych/zatwierdzonych Operatorom Programów/środków 

zawnioskowanych do Darczyńców wyniosła ponad 82 mln euro, co stanowi ponad 17% alokacji programów 

wdrażanych przez stronę polską. Dotychczas strona Darczyńców przekazała środki 

w wysokości ponad 54,44 mln euro. Dodatkowo w przedłożonych przez Operatorów Finansowych Raportach 

Okresowych zatwierdzone zostały wydatki poniesione do końca 31.08.13 w kwocie 5,5 mln euro ( w tym 5,1 

mln euro z grantu). 

 

Dysproporcja pomiędzy kwotami zaliczek wypłaconych przez darczyńców a kwotami wydatkowanymi, 

zaraportowanymi przez Operatorów Programów w Finansowych Raportach Okresowych wynika z faktu,  

że Programy realizowane są w systemie zaliczkowym. W przedkładanych przez Operatorów Programów 

Finansowych Raportach Okresowych przedstawiane są zarówno wydatki poniesione w okresie 

sprawozdawczym poprzedzającym termin płatności od darczyńców, jako sukcesywne rozliczanie wcześniej 

otrzymanych zaliczek, oraz kwoty wnioskowane na okres sprawozdawczy następujący bezpośrednio  

po terminie płatności od darczyńców. 

 

 

 

Wykres nr 7 Kwota wydatków zatwierdzonych Operatorom Programów  

 

  
 

Największą kwotę wydatkowano w ramach Funduszu Pomocy Technicznej wraz z Funduszem Współpracy 

Dwustronnej na poziomie krajowym. Znaczną część środków wydatkowano także w Programach  PL09 i PL06, 

a w ramach tych środków największą część stanowiły fundusze przekazane beneficjentom realizującym 

projekty. 
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Wydatki poniesione przez Operatorów w ciągu ostatnich czterech miesięcy 2013 r. będą znane po 

zatwierdzeniu Finansowych Raportów Okresowych złożonych przez Operatorów do 15 lutego 2014 r. W 

oparciu o szacunkowe wyliczenia kwota wydatków do końca 2013 r. wyniosła ok. 23 mln euro (z uwagi na 

system sprawozdawczości, wydatki poniesione przez operatorów do końca 2013 r. nie zostały jeszcze 

zatwierdzone, więc wskazana kwota wydatków ma jedynie charakter szacunkowy) Znaczną część tej kwoty 

stanowiły wypłaty zaliczek w ramach programu PL12 zrealizowane na rzecz beneficjentów projektów 

badawczych.  

 

 

3.2 Postęp we wdrażaniu poszczególnych programów 

 

a) PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 

 

Program PL02 znajduje się w fazie wdrażania. Realizowany zgodnie z harmonogramem. 

 

W Programie PL02 w 2013 r. przeprowadzono nabory wniosków, zarówno główny,  

jak i w ramach Funduszu Małych Grantów. W I kwartale 2014 r. planuje się zwołanie posiedzenia Komitetu ds. 

Wyboru Projektów, na którym zostanie zatwierdzona ostateczna lista projektów dofinansowanych. W 

naborze głównym wnioski były składane w ramach wszystkich 4 rezultatów programu, zaś w ramach 

Funduszu Małych Grantów jedynie w ramach rezultatu nr 4. Poniżej został przedstawiony podział złożonych 

180 wniosków wg rezultatów: 

 

 

Rezultat: 

Liczba złożonych wniosków: 

nabór 

główny 

Fundusz Małych 

Grantów 

1 
Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania 

obszarów Natura 2000 
21 nd. 

2 
Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję 

inwazyjnych gatunków obcych 
8 nd. 

3 

Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności 

biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu 

ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością 

ekosystemów (w tym projekt predefiniowany) 

43 nd. 

4 

Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji 

pozarządowych do promowania różnorodności 

biologicznej (w tym Fundusz Małych Grantów) 

31 77 

 

Z bieżącej analizy złożonych wniosków wynika, iż występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu nr 1 (Wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania obszarów 

Natura 2000) oraz związane z tym ryzyko wykorzystania zaledwie połowy alokacji przewidzianej dla tego 

rezultatu. Propozycje działań zaradczych zostaną przygotowane po uwzględnieniu sytuacji w pozostałych 

rezultatach i decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Z całą pewnością alokacja ogółem przeznaczona na 

otwarty nabór wniosków zostanie wyczerpana, niemniej jednak na 2014r. planuje się ew. zmiany w zakresie 

podziału alokacji pomiędzy rezultatami. 
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W II połowie 2013r. rozpoczęło się wdrażanie projektu predefiniowanego. Beneficjent projektu rozpoczął 

przygotowywanie materiałów mających służyć kampanii edukacyjnej. Dodatkowo, w celu nawiązania bliższej 

współpracy bilateralnej, 15-18 października 2013 r. odbyła się wizyta studyjna w Norwegii. 

 

Wyniki programu odnoszą się m.in. do ogólnokrajowej kampanii społeczno-edukacyjnej, która ma być 

przeprowadzona w ramach projektu predefiniowanego. Szacuje się, że w 2014 r. będą widoczne pierwsze 

efekty kampanii. Pozostałe wyniki programu będą sukcesywnie osiągane po rozpoczęciu wdrażania projektów 

– planuje się, że podpisanie umów dla projektów nastąpi w I poł. 2014r. 

 

Choć opóźnienia we wdrażaniu programu są niewielkie i dotyczą głównie dłuższego niż zakładano etapu 

oceny złożonych wniosków, zidentyfikowano ryzyko związane z terminem realizacji projektów, których 

działania są uwarunkowane sezonowo i przyrodniczo. 2 – letni okres wdrażania projektów (poł. 2014r. -poł. 

2016r.) jest kluczowy dla działań przyrodniczych i z tego względu harmonogramy poszczególnych projektów 

powinny być ściśle przestrzegane. 

 

W drodze konsultacji z Norweskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska przygotowano Strategię dla 

Funduszu Współpracy Dwustronnej. Tym samym został spełniony warunek zawarty w punkcie 2.1.8 

Aneksu nr I do Umowy ws. programu. Wszystkie dwustronne działania i wydarzenia, które mają być 

organizowane w ramach tej strategii, zostaną uruchomione dopiero w 2014 roku, z uwagi na zaangażowanie 

Operatora Programu w przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie naborów. 

 

b) PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych  

 

Program PL03 składający się z dwóch komponentów – projektów predefiniowanych oraz projektów 

wyłonionych w otwartym naborze wniosków – wszedł w fazę wdrażania. 

  

W pierwszej połowie roku dokonano oceny czterech projektów predefiniowanych oraz podpisano 

porozumienia w sprawie ich realizacji. Zidentyfikowano niewielkie opóźnienia względem harmonogramu, 

związane z wydłużającym się procesem rozstrzygnięcia naboru wniosków. 

 

W marcu 2013 r. Operator Programu ogłosił konkurs na projekty służące wzmocnieniu monitoringu 

środowiska. Złożono w nim 10 wniosków na kwotę pięciokrotnie większą od dostępnej alokacji. Złożone 

wnioski zostały ocenione pod względem formalnym oraz merytoryczno-technicznym. Decyzja o 

dofinansowaniu zostanie podjęta w I kwartale 2014 r., na który planowane jest kolejne posiedzenie Komitetu 

ds. Wyboru Projektów. Nie ma ryzyka niewykorzystania dostępnych środków. 

 

Zgodnie z opracowaną Ramową Strategią Funduszu Współpracy Dwustronnej działania bilateralne dzielą się 

na 3 komponenty: realizowane przez Operatora Programu, beneficjentów projektów predefiniowanych oraz 

beneficjentów projektów konkursowych.  Partner Programu (KLIF, od 1 lipca 2013r. - Norweska Agencja ds. 

Ochrony Środowiska) uczestniczył w procesie przygotowywania dokumentacji konkursowej, ocenie i 

wdrażaniu programu. W grudniu odbyło się posiedzenie Komitetu Współpracy, na którym strony polska 

i norweska podsumowały działania bilateralne w roku 2013 oraz uzgodniły plan działania na rok 2014.  

W 2013 r. trwała realizacja projektów predefiniowanych wdrażanych w partnerstwie z norweskimi 

partnerami. Działania bilateralne rozpoczęły się w projekcie realizowanym przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii w partnerstwie z Kartverket. W pozostałych projektach predefiniowanych działania bilateralne 

zostaną wdrożone w kolejnych latach.  

 

W chwili obecnej nie identyfikuje się ryzyka związanego z nieosiągnięciem zakładanych rezultatów programu.  
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c) PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 

 

Program PL04 znajduje się w fazie wdrażania. Zakładany harmonogram wymagał aktualizacji. 

 

W 2013r. przeprowadzono otwarty nabór wniosków na projekty modernizacji lub wymiany istniejących 

źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE. Wpłynęły 242 wnioski, których łączne dofinansowanie ponad 

dwukrotnie przekracza alokację. Do końca 2013 r. trwała ocena formalna złożonych wniosków. 

Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w I poł. 2014 r. 

 

Na etapie przygotowania programu Operator Programu wskazał ryzyko związane ze zbyt małą ilością 

złożonych wniosków w stosunku do dostępnych środków finansowych. Z pewnością można stwierdzić, że 

ryzyko nie wystąpiło - wartość złożonych wniosków przekracza o 100% wielkość dostępnej  alokacji. 

Jednocześnie, potwierdziło się ryzyko związane ze skróceniem czasu trwania programu (uwarunkowane 

długością procesu negocjacyjnego pomiędzy stroną darczyńców a stroną polską), które ma bezpośredni 

wpływ na okres realizacji projektów. Obecnie możliwy 2-letni okres realizacji przedsięwzięć w ramach PL04 

(2014-2016) jest wyzwaniem dla beneficjentów i nie uwzględnia żadnego zapasu czasowego w przypadku 

ewentualnych opóźnień w procesie inwestycyjnym. 

 

Zmiana przepisów z zakresu pomocy publicznej zobowiązuje Operatora Programu do podpisania umów z 

beneficjentami do końca czerwca 2014 r. W związku z tym, w 2014 r. wystąpi ryzyko związane z 

ograniczonym czasem na uzgodnienie warunków dofinansowania i zawarcie umów finansowych. 

W ramach rezultatu „Wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej” w 

2013r. oceniono projekt predefiniowany i zawarto porozumienie na jego realizację. W okresie 

sprawozdawczym wyprodukowano i wyemitowano spot telewizyjny zachęcający do oszczędzania energii. W 

październiku 2013 r. zorganizowano konferencję tematyczną. 

  

W wyniku zwiększenia alokacji programu o dodatkowe 70 mln euro do programu wpisano dodatkowy 

rezultat związany z redukcją zanieczyszczeń, w tym CO2, a także uzgodniono z darczyńcami realizację 

projektów predefiniowanych w ramach następującego rezultatu: Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi. Do dofinansowania wskazano 28 projektów pierwotnie 

wybranych w wyniku konkursu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. W okresie sprawozdawczym odbyła się weryfikacja dokumentacji 25 projektów, których 

wnioskodawcy potwierdzili gotowość realizacji i podjęli przygotowania do zawarcia umów. 

 

Oszczędności powstałe w wyniku rezygnacji trzech beneficjentów i aktualizacji danych pozostałych projektów 

zostaną zagospodarowane poprzez otwarty nabór wniosków, którego ogłoszenie planowane jest na początek 

2014 r. Przygotowano dokumentację do naboru i pod koniec roku przekazano do decyzji darczyńców. 

W marcu 2013r. w ramach współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) 

uzgodniono strategię dla Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dokument został zaakceptowany przez 

darczyńców. W ww. strategii przewidziano jeden projekt partnerski predefiniowany realizowany przez 

Politechnikę Warszawską i Norwegian University of Science and Technology (NTNU) dotyczący budynków o 

niemal zerowym zużyciu energii (projekty wzorcowe). 

 

W związku ze zwiększeniem dostępnej w programie alokacji i w konsekwencji kwoty alokowanej na Fundusz 

Współpracy Dwustronnej, aktualizacji i ponownego uzgodnienia wymagały dokumenty regulujące charakter i 

szczegóły współpracy pomiędzy partnerami. Strona polska zaproponowała rozszerzenie strategii bilateralnej 

o rezultat: Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi. Propozycje 

zmienionych dokumentów - strategii bilateralnej i umowy partnerstwa - zostały opracowane i przekazane w 

okresie sprawozdawczym do NVE i Biura Mechanizmów Finansowych. Operator Programu planował 
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rozpocząć pierwsze działania w przedmiotowej współpracy na początku 2014 r. Niestety, z uwagi na 

przedłużający się proces uzgadniania dokumentów, działania zostaną opóźnione. 

Program PL04, ze względu na skomplikowany i zmieniający się kontekst prawny wymaga dużego nakładu 

pracy zaangażowanych instytucji oraz bieżącego monitoringu.  

 

d) PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 

 

Program PL06 znajduje się w zaawansowanej fazie wdrażania. Realizowany zgodnie z harmonogramem. 

 

W styczniu 2013 r. ogłoszony został otwarty nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, w którym 

wpłynęło 85 wniosków poświęconych opracowaniu zintegrowanych strategii rozwoju i planów operacyjnych. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny, po zakończeniu procedury odwoławczej, w październiku 2013r. 

podjęto decyzję o dofinansowaniu 15 projektów. Beneficjenci i ich partnerzy uczestniczyli w grudniowej 

konferencji informacyjno-promocyjnej. 

 

W ramach projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek Miast Polskich - 49 partnerstw otrzymało 

wsparcie przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych.  

Realizacja programu przebiega terminowo. Z uwagi na konieczność weryfikacji umów partnerskich, niewielkie 

opóźnienia zidentyfikowano na etapie podpisywania umów z beneficjentami końcowymi – planuje się, że 

zostaną podpisane w I kwartale 2014 r. 

 

W odniesieniu do oczekiwanego rezultatu, biorąc pod uwagę założenia programu, można wskazać na 

pozytywne efekty budowania kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako 

narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego na poziomie wdrażania projektu predefiniowanego. Biorące udział 

w konkursie jednostki samorządowe, w szczególności w obszarach miejskich, podjęły współpracę w celu 

stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Na chwilę obecną nie ma możliwości zweryfikowania 

postępów w jego realizacji na podstawie poszczególnych wskaźników. Należy stwierdzić, że większość z nich 

będzie mogła zostać ostatecznie oszacowana na zakończenie realizacji Programu.  

 

W ramach strategii bilateralnej, uzgodnionej ze stroną darczyńców, planowane było przekazanie środków dla 

beneficjentów, w ramach refundacji kosztów na przygotowywanie projektów partnerskich. Na koniec 2013r. 

zidentyfikowano znaczne oszczędności w tym zakresie. Uzyskano zgodę darczyńców na przesunięcie środków 

z komponentu „a” na działania realizowane bezpośrednio przez Operatora (komponent „b”). Planowane 

działania bilateralne będą komplementarne w stosunku do szeregu inicjatyw planowanych do realizacji w 

roku 2014 z funduszu bilateralnego na poziomie krajowym.  

Podsumowując rok 2013, należy zauważyć, że Program Regionalny ma istotny wpływ na tworzenie i 

wzmacnianie partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (między innymi poprzez opracowanie i 

wdrożenie zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich), przy udziale  przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego, co w efekcie ma znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego danych regionów, w 

szczególności w kontekście wspólnego pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

 

e) PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych 

 

Program PL07 znajduje się w fazie wdrażania. Zakładany harmonogram wymagał aktualizacji. 
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W marcu 2013r. ogłoszono nabór wniosków na projekty dedykowane poprawie opieki zdrowotnej. Spotkał 

się on z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy 585 złożonych projektów. Na koniec 2013r. trwała 

ocena merytoryczna złożonych wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na poł. 2014 roku. 

W wyniku realokacji środków z programu PL11, alokacja na program PL07 została zwiększona o 6 mln EUR, co 

pozwoli na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć (dodatkowe środki stanowią 10,5% budżetu 

dostępnego dla beneficjentów). 

 

Przez cały 2013 rok Operator Programu prowadził intensywne działania informacyjno-promocyjne. 

Beneficjenci naboru głównego i FWD mogli skorzystać z uruchomionej dla nich strony internetowej 

www.fbr.zdrowie.gov.pl (strona dedykowana jest również programowi PL13), punktu informacyjnego, 

konferencji, szkoleń czy publikacji. 

 

Program wdrażany jest z opóźnieniem w stosunku do planu, związanym z czasochłonnością procesu oceny 

projektów. W Programie zidentyfikowano ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji wynikających z 

przewlekłości procedury zamówień publicznych,  względów pogodowych czy zmian uwarunkowań 

rynkowych. Czynniki te będą monitorowane na bieżąco. 

 

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, w poł. 2013 r. ogłoszono pierwszy 

nabór wniosków na przedsięwzięcia o charakterze bilateralnym. Wpłynęło 5 wniosków, z których 3 zostały 

poddane ocenie (zakończy się ona w 2014 roku). Nabory planowane są cyklicznie, każdego roku – do 

wyczerpania alokacji. W odniesieniu do działań Operatora Programu, z uwagi na zaangażowanie w proces 

przeprowadzania naboru wniosków, przedsięwzięcia bilateralne planowane są na kolejne lata realizacji 

programu (także we współpracy z Partnerem Programu PL13). 

 

f) PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

 

Program PL08 znajduje się w fazie wdrażania. Zakładany harmonogram wymagał aktualizacji. 

 

Realizacja programu rozpoczęła się w maju 2013 r. Z uwagi na to, iż program składa się z projektów 

konkursowych oraz jednego projektu predefiniowanego, równolegle prowadzone były prace związane z 

organizacją otwartego naboru wniosków i prace nad koncepcją projektu predefiniowanego.  

W wyniku realokacji środków z programu PL11, alokacja na program PL08 została zwiększona o 10 mln EUR, 

co pozwoli na dofinansowanie większej liczby przedsięwzięć w ramach naboru otwartego (dodatkowe 7 mln 

EUR) i nowego projektu predefiniowanego. 

 

W trwającym 4 miesiące naborze wpłynęło 277 wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego. W ramach działań bilateralnych Operator Programu we współpracy z Norweskim 

Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego zorganizował  warsztaty dla potencjalnych beneficjentów mające 

im m.in. pomóc w nawiązaniu partnerstw z podmiotami z państw-darczyńców. Przeprowadzono dwa 

szkolenia i  dni otwarte dla potencjalnych wnioskodawców. Do końca roku prowadzona była ocena 

merytoryczna. W roku 2014 Operator planuje zakończyć procedurę oceny i wyboru projektów i tym samym 

rozdysponować całą dostępną w ramach programu alokację. 

 

W grudniu 2013r. darczyńcy zatwierdzili koncepcję projektu predefiniowanego Żydowskie dziedzictwo 

Kulturowe, finansowanego w ramach dodatkowej alokacji z programu PL11. Po dokonaniu szeregu uzgodnień 

pomiędzy partnerami projektu, tj. Muzeum Historii Żydów Polskich i Centrum Studiów Holokaustu i 

Mniejszości Religijnych w Norwegii, podpisana została umowa finansowa w sprawie realizacji projektu.  
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Z uwagi na wczesny etap wdrażania programu, do końca 2013 r. nie osiągnięto żadnych zadeklarowanych w 

programie wskaźników. Zarówno jednak organizacja otwartego naboru wniosków, jak i podpisanie umowy w 

sprawie realizacji projektu predefiniowanego miały pozytywny wpływ na realizację oczekiwanego rezultatu 

programu, jakim jest powszechne udostępnienie dziedzictwa kulturowego.  

 

W ramach działań zaplanowanych do realizacji ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

programu do końca 2013 r. wykonano: 

- wraz z naborem głównym ogłoszony został również nabór wniosków o refundację kosztów 

nawiązania partnerstw oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (komponent „a”). Nabór 

wniosków na dofinansowanie działań związanych z nawiązywaniem współpracy, wymianą, 

dzieleniem się i transferem  wiedzy, technologii, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy 

beneficjentami i jednostkami z państw-darczyńców zostanie ogłoszony w trakcie realizacji projektów 

i będzie trwał do wyczerpania dostępnej alokacji; 

- w listopadzie 2013 r. podpisana została umowa finansowa z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w 

sprawie projektu pn. DOM – Dziedzictwo Obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla 

społeczności lokalnych realizowanego w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa 

Kulturowego w ramach części „b” Funduszu Współpracy Dwustronnej.  

   

Podstawowym ryzykiem związanym z realizacją programu jest krótki czas pozostały na wdrażanie projektów. 

W związku z długimi negocjacjami umowy ws. programu oraz warunków dla programu, mając na względzie 

końcową datę kwalifikowalności kosztów dla projektów, tj. kwiecień 2016 r., po wyborze projektów oraz 

podpisaniu umów z beneficjentami na ich realizację pozostanie ok. 2 lat. W przypadku dużych projektów 

inwestycyjnych, do jakich należy zaliczyć projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, okres ten 

może okazać się zbyt krótki. Wykonalność inwestycji w zakładanym przedziale czasowym podlega ocenie i 

weryfikacji na etapie wyboru projektów do wsparcia przez operatora. 

 

g) PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego 

 

Program PL09 znajduje się w zaawansowanej fazie wdrażania. 

 

Rok 2013 upłynął pod znakiem intensywnego wdrażania tego najbardziej zaawansowanego programu. 

Komitet ds. Wyboru Projektów zdecydował o dofinansowaniu 24 projektów wyłonionych w ogłoszonym w 

poprzednim roku naborze, z których jeden z uwagi na rezygnację beneficjenta nie został sfinalizowany. W 

wyniku procedury odwoławczej grant otrzymały dodatkowo 3 projekty. W rezultacie  - w wyniku I naboru 

wniosków - podpisano 26 umów finansowych z beneficjentami na realizację projektów współpracy 

kulturalnej i artystycznej wdrażanych łącznie z 60 instytucjami partnerskimi z Norwegii, Islandii i 

Liechtensteinu. Zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami, 24 projekty rozpoczęły już realizację, 2 projekty 

rozpoczną się w 2014 r. 

 

W okresie sprawozdawczym Operator Programu przygotował i przeprowadził drugi nabór wniosków. W 

grudniu 2013r. Komitet ds. Wyboru Projektów podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 24 projektów. 

Kwota niewykorzystana zostanie przyznana projektowi / projektom po zakończeniu procedury odwoławczej, 

czyli w I poł. 2014 r. Wtedy też zakończy się proces podpisywania umów finansowych, a Operator Programu 

rozdysponuje pomiędzy beneficjentów realizujących projekty całość kwoty przeznaczonej na osiągnięcie 

zakładanego rezultatu - Zaprezentowanie kultury i sztuki szerokiej publiczności. 
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Operator zorganizował szkolenie z rozliczania wniosków dla beneficjentów pierwszego naboru, a także  dwa 

szkolenia, dni otwarte oraz warsztaty „matchmaking” dla wnioskodawców drugiego naboru. Nawiązywaniu 

kontaktów i promocji programu służyła także wizyta studyjna w Islandii, podczas której przedstawiciele 

Operatora Programu spotkali się z 12 instytucjami - potencjalnymi partnerami projektów. Nawiązywanie 

partnerstw projektowych ułatwia również dedykowana programowi baza instytucji udostępniona na stronie 

internetowej programu www.eog2016.mkidn.gov.pl.  

Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Do końca 2013 r. osiągnięto w nim następujące 

wskaźniki: 

 

 

Wynik Wskaźnik 

wartość 

na koniec 

2013 
docelowa 

Projekty dot. edukacji artystycznej i kulturalnej Liczba projektów 11 3 

Projekty dot. dziedzictwa kulturowego Liczba projektów 14 5 

Projekty dot. muzyki i sztuk scenicznych Liczba projektów 15 4 

Projekty dot. sztuk plastycznych i wizualnych Liczba projektów 10 4 

 

Pozostałe wskaźniki są związane z realizacją działań przewidzianych w dofinansowanych projektach i będą 

znane dopiero po ich zakończeniu. 

W chwili obecnej nie identyfikuje się ryzyk we wdrażaniu programu. 

W ramach funduszu bilateralnego, wszelkie działania w 2013 r. były na bieżąco uzgadniane z partnerem 

programu – Norweską Radą Sztuki. Zidentyfikowano oszczędności w ramach komponentu „a” i rozważa się 

przesunięcie części środków na komponent „b” realizowany przez Operatora Programu. Większość działań 

jest planowana do realizacji w kolejnych latach wdrażania programu, z uwagi na zaangażowanie Operatora w 

2013 r. w proces przeprowadzania naborów wniosków. 

nabór 

wnioski podpisane 

umowy o 

dofinansowanie 
wpłynęło: 

grant uzyskało: 

duże małe 

I 135 12 14 26 

II 141 12 12 0 

Rezultat: 

Zaprezentowanie 

kultury i sztuki 

szerokiej 

publiczności 

Wskaźnik 
wartość 

2013 rok docelowa 

Liczba wydarzeń kulturalnych i artystycznych 142 100 

Liczba umów  zawartych w ramach projektów partnerskich 60 20 

Liczba instytucji, w których zaprezentowano wydarzenia 

kulturalne i artystyczne 
39 40 

Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i artystycznych 41 838 140 800 

Liczba osób zaangażowanych w tworzenie  

międzykulturowych wydarzeń 
439 880 

Liczba zrealizowanych projektów międzykulturowych 0 20 
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h) PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

 

Program PL10 znajduje się w fazie wdrażania. 

 

Ogłoszono konkursy wniosków do wszystkich określonych w umowie działań oraz dwa nabory wniosków na 

Wizyty Przygotowawcze realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Operator Programu 

zorganizował spotkania i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców, informował o konkursach na stronie 

internetowej programu http://www.fss.org.pl i w mediach oraz poprzez programy UE (Erasmus i Comenius). 

W raportowanym roku Operator Programu podjął decyzję o podpisaniu 31 umów na projekty Mobilność 

Studentów i Pracowników Uczelni.  W ramach Wizyt Przygotowawczych zrealizowano 51 projektów.  

Zainteresowanie grup docelowych konkursami wniosków do działań funduszu było ogromne, co 

dezaktualizuje zakładane na etapie przygotowania programu ryzyko małego zainteresowania beneficjentów. 

Dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym prowadzonym przez Operatora Programu znaczna część 

wniosków składanych do Funduszu była bardzo dobrze przygotowana i spełniała kryteria formalne i 

jakościowe.  

Relatywnie najmniejszym zainteresowaniem grup docelowych cieszyły się Wizyty Przygotowawcze 

finansowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Operator Programu ogłosił pod koniec 2013 

drugi nabór wniosków na Wizyty, co częściowo wynikało z dostępności funduszy niewykorzystanych w 

ramach pierwszego naboru, a częściowo ze zwiększenia środków na Wizyty związanego  z przesunięciem 

części alokacji przeznaczonej na PL11. 

W okresie sprawozdawczym odnotowano osiągnięcie wskaźników w ramach Rezultatu 3. Pozostałe wskaźniki 

będą wykazywane w kolejnych latach wdrażania programu. 

 

Rezultat 3: Zwiększona 

mobilność studentów i 

pracowników uczelni 

wyższych pomiędzy 

Państwem 

Beneficjentem a 

Norwegią 

Wskaźnik: 
wartość 

2013 docelowa 

Liczba studentów, którzy otrzymają punkty ECTS 37 140 

Podniesienie umiejętności/kompetencji 

pracowników korzystających z mobilności 
24 180 

 

 

Wynik: Wskaźnik 
wartość 

2013 docelowa 

Efektywna promocja 

programu mobilności 

szkolnictwa wyższego 

wśród instytucji i 

beneficjentów 

wybranych w ramach 

konkursu 

Liczba wniosków aplikacyjnych z zakresu mobilności 

otrzymanych przez Operatora Programu 
42 13 

Podpisane umowy na 

mobilność studentów 

oraz  pracowników szkół 

wyższych/ wzmocnienie 

istniejących umów 

Liczba mobilnych studentów w ramach nowych lub 

istniejących umów z zakresu mobilności 
140 37 

Liczba mobilnych pracowników (włączając 

nauczycieli) w ramach nowych lub istniejących 

umów z zakresu mobilności 

180 24 
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W chwili obecnej nie identyfikuje się ryzyka we wdrażaniu programu i osiągnięciu założonych wskaźników. 

 

i) PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza 

Program PL12 to jeden z najbardziej zaawansowanych programów. Jego celem jest zintensyfikowanie 

współpracy w zakresie badań między Norwegią a Polską oraz podniesienie jakości badań naukowych i lepsze 

zastosowanie ich wyników  poprzez współpracę między Norwegią a Polską.   

W okresie sprawozdawczym nastąpiło rozstrzygnięcie dwóch konkursów: 

 

 wpłynęło grant uzyskało umowy podpisane 

w 2013 

nabór główny (core call 2012) 269 68 59 

Fundusz Małych Grantów 308 27 27 

razem: 577 95 86 

 

Dodatkowa alokacja w kwocie 26 mln EUR pochodząca z programu PL11 pozwoliła na dofinansowanie 20 

projektów z listy rezerwowej dla dwóch obszarów naboru głównego (core call 2012) - ochrona środowiska i 

zmiany klimatyczne - oraz ogłoszenie dodatkowego konkursu na projekty w obszarze wychwytywania i 

składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage - CCS 2013), w ramach którego wpłynęło 31 

wniosków. Ich ocena zakończy się w lutym 2014 roku. 

W 2013 r. 83 projekty rozpoczęły wdrażanie. Decyzja darczyńców o wydłużeniu do 30 kwietnia 2017 roku 

okresu kwalifikowalności wydatków w projektach umożliwi zrealizowanie w pełnym zakresie wszystkich już 

dofinansowanych projektów, a także projektów wyłonionych w konkursie CCS. Jest to bardzo istotny czynnik 

wpływający na zminimalizowanie ryzyka terminowości wdrażania projektów. 

Poniżej wskaźniki osiągnięte na tym etapie wdrażania: 

 

rezultat: 

wartość wskaźników 

dodatkowe informacje: osiągnięta 

w 2013 

docelowa 

1 
Liczba współpracujących instytucji 

badawczych w ramach Programu 
142 220 

Polska instytucja była klasyfikowana z 

uwzględnieniem definicji jednostki naukowej z 

Ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. w 

przypadku uczelni wyższych oddzielnie liczone 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 

(wydziały, centra). Każda instytucja (w tym 

wydział, centrum) była liczona raz, nawet jeśli 

występuje w kilku projektach. 

Dla jednostek norweskich policzono ogólną 

liczbę instytucji, bez podziału na poszczególne 

jednostki organizacyjne uczelni i instytutów 

badawczych (każda instytucja była liczona raz 

nawet jeśli występuje w kilku projektach). 

Jeżeli policzyć wszystkie instytucje nie 

uwzględniając powtórzeń wartość wskaźnika 

wynosi 202. Dane pochodzą z podpisanych 

umów w ramach konkursu core. 

2 

Liczba MSP zaangażowanych w B+R 

i/lub działania innowacyjne 
8 20 

 

Liczba kierowników projektów płci 

żeńskiej 
53 40 

Core Call: 26; Fundusz Małych Grantów: 27 
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Pozostałe wskaźniki dotyczą rezultatów, które osiągane będą w dalszej części realizacji projektów lub nawet 

po ich zakończeniu. 

W okresie sprawozdawczym Operator Programu zorganizował dwa duże wydarzenia o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, które miały też na celu złagodzenie ryzyka związanego z ewentualnymi 

trudnościami w zainicjowaniu współpracy między partnerami polskimi i norweskimi - szkolenie dla 

beneficjentów konkursu głównego (24 czerwca)  oraz dzień informacyjny powiązany z inicjatywą 

„matchmaking” dla potencjalnych beneficjentów konkursu CCS (11 września).  

Operator Programu na bieżąco i aktywnie współpracuje z partnerem - Norweską Radą Nauki. Program jest 

wdrażany zgodnie z harmonogramem i nie identyfikuje się obecnie ryzyk istotnych dla osiągnięcia 

zakładanych rezultatów i celu. 

Działania finansowane z funduszu bilateralnego są na bieżąco uzgadniane w Partnerem programu. W 

ramach funduszu, w 2013r. dokonywano refundacji kosztów działań partnerskich dla potencjalnych 

beneficjentów (komponent „a”). W związku ze zidentyfikowanymi oszczędnościami, rozważa się 

przesunięcie części środków do komponentu „b”. Z części przeznaczonej dla Operatora Programu, 

zorganizowano warsztat dla Operatorów Programów badawczych w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Operatorów 

Programów z Łotwy, Estonii, Rumunii, Węgier, Czech, Grecji i Polski. Celem warsztatów była wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie oceny i procesu wyboru wniosków do finansowania, realizacji 

projektów i działań dwustronnych. 

 

j) PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  

 

Program PL13 znajduje się we wstępnej fazie wdrażania. 

 

Zidentyfikowano opóźnienia względem harmonogramu związane z realizacją projektu predefiniowanego, co 

bezpośrednio wpływa na ogłoszenie głównego naboru wniosków. 

 

W 2013 roku przygotowano i oceniono projekt predefiniowany, porozumienie zostanie podpisane w styczniu 

2014 roku. Realizacja projektu predefiniowanego przyczyni się do osiągnięcia rezultatu pn.: „Lepsze 

zarządzanie w ochronie zdrowia”. Pierwszymi wynikami, które zostaną osiągnięte, będzie opracowanie 

dwóch modeli, które stanowią podstawę do przygotowania wniosków w naborze głównym. 

 

W 2013 r. rozpoczęły się prace nad dokumentacją do ograniczonego naboru wniosków dla 

wyselekcjonowanych powiatów, który ogłoszony zostanie w I kwartale 2014 roku. Wyłonione projekty 

przyczynią się do realizacji rezultatu pn. Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane 

ze stylem życia. Wyniki programu zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia projektów. 

 

Przesunięcie terminu ogłoszenia naboru wniosków uwarunkowane przedłużającą się oceną projektu 

predefiniowanego zakłóciło harmonogram realizacji projektów. Tym samym w programie zaistniało ryzyko 

skrócenia dostępnego czasu realizacji projektów – szacuje się, że konkurs dla powiatów zostanie 

rozstrzygnięty w II poł. 2014 r., co oznacza, że projekty mają maksymalnie 1,5 roczny okres realizacji. Wpływ 

tego ryzyka na cele i rezultaty programu jest istotny, zwłaszcza w kontekście kompleksowego charakteru 

przedsięwzięć oraz faktu, że modele opracowywane w ramach projektu predefiniowanego mają być 

rozwijane na podstawie danych z projektów realizowanych przez powiaty. 

 

Ponadto, w związku z ograniczoną liczbą jednostek samorządowych kwalifikowalnych w naborze, istnieje 

ryzyko małego zainteresowania proponowaną formą wsparcia i w konsekwencji niewykorzystania dostępnej 

w konkursie alokacji. Mając to na uwadze, Operator  przygotował dość obszerną listę 156 powiatów (z 380), 
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które będą mogły składać aplikacje. Beneficjenci naboru i Funduszu Współpracy Dwustronnej mogą 

skorzystać z uruchomionej dla nich strony internetowej www.fbr.zdrowie.gov.pl (strona dedykowana jest 

również programowi PL07), punktu informacyjnego, konferencji, szkoleń czy publikacji. 

 

Odbyły się dwa spotkania Komitetu Współpracy (w sierpniu i grudniu 2013 r.) z partnerem programu - 

Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, z którym konsultowane są wszystkie strategiczne decyzje i 

dokumenty. Działania finansowane z funduszu bilateralnego planowane są do realizacji w kolejnych latach 

wdrażania programu. 

 

k) PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 

 

Program PL14 znajduje się w fazie wdrażania. 

 

W 2013 r. przeprowadzono nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów. Zainteresowanie 

konkursem było bardzo duże - wpłynęły 192 wnioski jednostek samorządu terytorialnego i 172 wnioski 

organizacji pozarządowych na kwotę ponad 22-krotnie przewyższającą alokację.  Do końca 2013 r. trwała 

ocena merytoryczna złożonych wniosków. Planuje się, iż w I kwartale 2014 r. zostanie zwołane spotkanie 

Komitetu ds. Wyboru Projektów, na którym zostanie zatwierdzona ostateczna lista projektów 

rekomendowanych do wsparcia. 

 

W związku z naborem wniosków, Operator Programu prowadził działania mające na celu ułatwienie 

wnioskodawcom nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami z Norwegii, również przy wykorzystaniu 

strony internetowej programu http://przeciwprzemocy.mpips.gov.pl/. 

 

W 2013 r. Operator Programu dokonał oceny wszystkich 3 projektów predefiniowanych. W poł. 2013 r. 

zawarto umowę ws. realizacji projektów predefiniowanych nr 2 i 3 - tym samym weszły one w fazę 

wdrażania. Do końca 2013 r. nie zakończyły się negocjacje z Radą Europy nt. umowy partnerskiej dla projektu 

predefiniowanego nr 1. Sytuacja ta stanowić może zagrożenie dla realizacji projektu, a także spowodować 

opóźnienia we wdrażaniu zaplanowanych działań. Oczekuje się zakończenia przedmiotowych ustaleń na 

początku 2014r. 

 

W roku 2013 istniała konieczność zmiany umowy ws. programu, z uwagi na szczególny charakter współpracy 

z Radą Europy. Dostosowanie partnerów – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Europy - ich 

wzajemnych praw i obowiązków związanych ze zdefiniowaniem zadań, budżetu, sposobu rozliczeń stanowi 

istotne wyzwanie dla efektywności wdrażania projektu predefiniowanego, a tym samym całego programu. 

Wyniki programu PL14 zostaną wykazane po wdrożeniu projektów predefiniowanych i konkursowych. 

Wstępna analiza wniosków złożonych w ramach Funduszu Małych Grantów ujawniła ryzyko nieosiągnięcia 

wskaźników określonych dla dwóch wyników programu, tj. liczby placówek, które stworzyły miejsca 

noclegowe dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz liczby placówek, które poprawiły infrastrukturę 

lokalową. Wszelkie działania w tym zakresie Operator Programu podejmie w 2014r., po zakończeniu 

procedury wyboru projektów. 

 

W marcu 2013 r. zorganizowano konferencję inaugurującą rozpoczęcie realizacji programu, a w październiku 

konferencję poświęconą programom adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie. W grudniu 

przedstawiciele Operatora Programu oraz beneficjentów projektów predefiniowanych wzięli udział w wizycie 

studyjnej, podczas której mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem norweskiego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. 
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Całość środków funduszu bilateralnego przeznaczona jest na wizytę studyjną, organizowaną we współpracy z 

Radą Europy. W związku z tym, w 2013 r. nie wydatkowano żadnych środków z funduszu. 

 

l) PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym 

przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 

 

Program PL15 znajduje się w fazie wdrażania. Harmonogram wymagał aktualizacji. 

 

Biorąc pod uwagę, że prace dotyczące opracowywania dokumentów dla naboru były prowadzone równolegle 

z pracami związanymi z podpisywaniem umów, nabór ogłoszono zgodnie z planem, czyli pod koniec III 

kwartału 2013 r. Z uwagi na liczne prośby wnioskodawców, termin składania wniosków wydłużono do 17 

stycznia 2014 r.  

 

Utworzono dwujęzyczną stronę internetową poświęconą programowi, która stanowi źródło informacji dla 

potencjalnych beneficjentów. Dla nich też Operator zorganizował szkolenie nt. zasad aplikowania o środki 

oraz oceny projektów. Oficjalna konferencja inaugurująca realizację programu odbyła się 12 grudnia 2013 r.   

W 2013 r. projekty predefiniowane były na etapie przygotowania. Założenia projektu nr 1 oraz sposób jego 

wdrażania podlegały długotrwałym negocjacjom z Radą Europy, funkcjonującą jako partner projektu z kraju 

darczyńcy. Do końca okresu sprawozdawczego nie osiągnięto porozumienia co do kształtu projektu ani też 

ram instytucjonalnych współpracy pomiędzy partnerami. Projekt nr 2 był opracowywany przez beneficjenta 

oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji - partnera w zakresie organizacji  zakładanej w projekcie 

konferencji.  

 

Ze względu na początkową fazę wdrażania, nie uzyskano wymiernych wyników, w związku z czym postęp 

względem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów również nie został odnotowany. Podkreślenia wymaga fakt, 

że nie wszystkie planowane w ramach programu wyniki zostały zdefiniowane - wskaźniki do osiągnięcia w 

projektach predefiniowanych będą wskazane dopiero w propozycjach projektów, opracowywanie których 

zakończy się w kolejnym roku sprawozdawczym. 

 

Przedłużający się proces ustaleń dotyczący projektów predefiniowanych może stanowić ryzyko ich 

terminowej realizacji w ograniczonym czasie, który pozostał do zakończenia kwalifikowalności wydatków dla 

projektów w ramach NMF. Największe ryzyko dotyczy projektu zakładającego partnerstwo z Radą Europy, 

gdyż kluczowe kwestie dotyczące zarówno formalnych, jak i organizacyjnych elementów współpracy 

pomiędzy instytucjami, nie zostały rozstrzygnięte. Opisana sytuacja może stanowić ryzyko opóźnień w 

osiągnięciu planowanych celów projektu. 

 

W zakresie korzystania ze środków funduszu bilateralnego, nie poniesiono żadnych wydatków. Mimo to 

prowadzono działania wspierające nawiązywanie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią. 

Działania Operatora Programu w ramach funduszu będą realizowane w kolejnych latach. W odniesieniu do 

części funduszu przeznaczonej dla beneficjentów,  wnioskowanie o środki umożliwiono w ramach naboru 

głównego. Działania realizowane w ramach funduszu bilateralnego mają stanowić integralny element 

projektu. 

 

m) PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 

Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 

 

Program PL16 znajduje się we wstępnej fazie wdrażania. Harmonogram wymagał aktualizacji. 
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W 2013 r. zakończona została ocena trzech z sześciu projektów predefiniowanych zaplanowanych w ramach 

programu. Przeprowadzone dotychczas działania skoncentrowane były na postępowaniach przetargowych w 

celu wyłonienia wykonawców szkoleń i administrowania nimi.  

W pozostałych trzech projektach, przygotowywanych w partnerstwie z instytucją z państwa-darczyńcy, nie 

zostały jeszcze uzgodnione warunki współpracy z partnerem z Norwegii. KPK włączył się w proces 

negocjacyjny, poprzez inicjatywę spotkań i monitorowanie przebiegu wzajemnych ustaleń. Złożenie 

uzgodnionych projektów do oceny planowane jest  na początku 2014 r. 

 

W roku 2013 działania w ramach programu koncentrowały się na ocenie wniosków predefiniowanych, 

przygotowaniu szczegółowych procedur realizacji, w tym dostosowaniu już istniejących procedur do zmian 

organizacyjnych w instytucji Operatora, a także działaniach informacyjnych i szkoleniowych mających na celu 

jak najlepsze przygotowanie beneficjentów do realizacji projektów. 

 

Współpraca dwustronna na poziomie Operator – Partner programu i projektów (Norweska Administracja 

Sądów) koncentrowała się na wymianie informacji, organizacji posiedzeń Komitetu Współpracy oraz 

rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w toku negocjacji umów partnerskich w projektach. 

W styczniu i czerwcu odbyły się spotkania Komitetu Współpracy. 

 

W chwili obecnej należy zwrócić uwagę na następujące ryzyka związane z realizacją programu:  

- długotrwałe negocjowanie zakresu i warunków współpracy z partnerem norweskim – zagrożenie 

powiększenia opóźnienia w uruchomieniu projektów partnerskich, niewykorzystania środków w 

okresie kwalifikowalności wydatków i niezrealizowania w całości wskaźników programu 

operacyjnego. Ryzyko dotyczy projektów partnerskich przygotowywanych wspólnie z Norweską 

Krajową Administracją Sądów. Rozwiązaniem jest intensyfikowanie wsparcia beneficjentów 

przez Operatora w procesie negocjacyjnym, m.in. poprzez szybkie rozstrzyganie wątpliwości, 

również przy dalszym wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Biura Mechanizmów 

Finansowych, jak również współpracy z Norweską Krajową Administracją Sądów na poziomie 

programu; 

- problemy z uzyskaniem zainteresowania beneficjentów ostatecznych projektów, 

tj. pracowników wymiaru sprawiedliwości, pokrzywdzonych oraz szkół, w których prowadzone 

mają być spotkania edukacyjne. W tej sytuacji kluczowe stają się dwa elementy - właściwa 

promocja realizowanych działań oraz właściwe przeanalizowanie aktualnych potrzeb na etapie 

wstępnym projektu, tak aby projekty stały się odpowiedzią na faktyczne problemy i wyzwania; 

- zmiany w architekturze informatycznej oraz postęp technologiczny. Z uwagi na duży odstęp 

czasu pomiędzy opracowywaniem założeń projektów predefiniowanych a ich faktycznym 

przyjęciem do realizacji, rozpoczęto analizę zgodności projektów z aktualnym środowiskiem. 

Wyniki tej analizy mogą w przyszłości przełożyć się na wnioskowanie zmian w zakresie 

niektórych projektów predefiniowanych. 

 

W roku 2013 nie rozpoczęto realizacji działań w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

programu. Zatwierdzono natomiast opracowaną wspólnie ze stroną norweską procedurę przyznawania 

wsparcia z funduszu współpracy dwustronnej na poziomie programu. Operator prowadził również działania 

informujące i zachęcające beneficjentów (także projektów nie realizowanych w partnerstwie)  o  możliwości i 

warunkach uzyskania środków z FWD. Po uruchomieniu Funduszu w roku 2014 w pierwszej kolejności 

rozpatrywane będą wnioski o refundację wydatków poniesionych ma przygotowanie wniosków partnerskich 

(koszty spotkań z ekspertami norweskimi). 

 

Z uwagi na opóźnienia i w efekcie wstępny etap wdrażania programu, nie odnotowano postępów w osiąganiu 

zadeklarowanych wskaźników programu. Zidentyfikowane we wstępnej fazie realizacji programu ww. 
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problemy spowodowały opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektów. W związku z tym identyfikuje się 

istotne ryzyko związane z terminowym zakończeniem zaprojektowanych działań i osiągnięciem wskaźników 

programu. 

 
n) PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

 

Program PL17 znajduje się w fazie wdrażania. Harmonogram wymagał aktualizacji. 

 

Proces oceny projektów predefiniowanych zakończony został 28 czerwca 2013r. pozytywną decyzją w 

odniesieniu do wszystkich siedmiu zaplanowanych do realizacji, przy czym projekt nr 7 rekomendowany 

został warunkowo. 

 

Realizacja sześciu z siedmiu projektów predefiniowanych rozpoczęła się w końcu czerwca 2013 r., czyli z 

kwartalnym opóźnieniem w stosunku do założeń zawartych w propozycji programu. W odniesieniu natomiast 

do projektu nr 7, do końca 2013 r. trwały uzgodnienia dotyczące warunków, na jakich projekt został 

rekomendowany do wsparcia. Pojawiła się również konieczność wprowadzenia zmian do projektu, 

dotyczących zarówno formuły realizacji projektu (zrezygnowano z partnerstwa krajowego na rzecz zlecenia 

usług), jak i rezygnacji z modułu badawczego w ramach projektu. Z uwagi na to, iż zmiany te mają wpływ na 

zapisy umowy ws. programu, wymagają one akceptacji ze strony państw - darczyńców. Stosowny wniosek o 

dokonanie zmian w programie zostanie przekazany do BMF na początku 2014 r. Pozytywna decyzja państw-

darczyńców w tym zakresie warunkuje przyjęcie projektu do realizacji.  

Wskaźniki osiągnięte na tym etapie wdrażania prezentuje poniższa tabela: 

 

Rezultat: Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej 

Wynik Wskaźnik Wartość wskaźnika 

Do końca 

2013 r. 

docelowa 

Szkolenia kadry Służby Więziennej 

podnoszące jej kwalifikacje zawodowe 

w celu zapewnienia właściwego poziomu 

stosowania kary pozbawienia wolności 

zgodnie z międzynarodowymi zasadami 

praw człowieka 

(Projekt nr 2) 

Liczba certyfikatów/ dyplomów 

potwierdzających ukończenie 

kursów /programów 

szkoleniowych/ studiów 

podyplomowych dla kadry 

 

1202 3400 

Szkolenia kadry Służby Więziennej 

ukierunkowane na podniesienie 

umiejętności służących prawidłowemu 

wykonywaniu obowiązków służbowych 

zgodnie ze standardami europejskimi 

(Projekt nr 3) 

Liczba certyfikatów/ dyplomów 

potwierdzających ukończenie 

kursów/programów 

szkoleniowych/ studiów 

podyplomowych dla kadry 

 

186 1680 

Szkolenia kadry Służby Więziennej w 

zakresie działań poprawiających 

bezpieczeństwo w więzieniach 

(Projekt nr 4) 

Liczba certyfikatów/ dyplomów 

potwierdzających ukończenie 

kursów/programów 

szkoleniowych dla kadry 

 

1847 3940 

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe 

mające na celu podniesienie wiedzy z 

zakresu tworzenia i zarządzania 

Liczba certyfikatów/ dyplomów 

potwierdzających ukończenie 

kursów/programów 

786 6300 
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systemami szkolenia zgodnie ze 

standardami europejskimi 

(Projekt nr 6) 

szkoleniowych/ studiów 

podyplomowych dla kadry 

 

 

Osiągnięte do końca 2013 r. wskaźniki w ramach programu mają pozytywny wpływ na realizację głównego 

rezultatu programu, tj.  Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej. 

 

Ryzyka identyfikowane w programie wynikają: 

- z opóźnień w zatwierdzeniu projektu nr 7 oraz koniecznością wprowadzenia zmian wymagających 

decyzji darczyńców; 

- ze wzrostu cen jednostkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy wyposażenia 

niezbędnego do realizacji programu. Zakłada się monitorowanie zmian na rynku usług i wyposażenia 

i w zależności od panującej sytuacji podejmowanie działań zmierzających do zakupu tańszych, 

spełniających kryteria jakościowe usług i produktów, tak aby możliwe było osiągnięcie zakładanych w 

programie wskaźników. 

 

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z partnerem programu z państw-darczyńców - Norweską 

Służbą Więzienną, a głównym narzędziem współpracy jest Komitet Współpracy. Ponadto zorganizowano 

m.in. konferencję i seminarium tematyczne oraz 5 wizyt studyjnych w Norwegii. Operator Programu z kolei 

przyjął w Polsce 2 delegacje norweskie. 

 

* * * 

W ramach alokacji przyznanej Polsce realizowane są trzy programy zarządzane przez stronę darczyńców. 

Zgodnie z art. 5.13.5 Regulacji, w przypadku gdy program jest zarządzany przez BMF lub podmiot z państwa-

darczyńcy, państwo członkowskie nie ponosi odpowiedzialności za jego wdrażanie. 

Program PL05 - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wdrażany jest przez Biuro Mechanizmów 

Finansowych, za pośrednictwem Fundacji im. Stefana Batorego. W czerwcu 2013r. podpisane zostało 

porozumienie na realizację programu Obywatele dla demokracji i odbyła się jego uroczysta inauguracja. W II 

poł. 2013r. uruchomiono pierwszy (z trzech planowanych) nabór na projekty tematyczne oraz nabór na 

projekty systemowe. W obu konkursach kwota wnioskowana przekraczała dostępną alokację odpowiednio 

niemal 10-krotnie i 14-krotnie. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwsza ocena wniosków służyła wyłonieniu 

inicjatyw, które zaproszono do drugiego etapu konkursu. 

 

 

Nabór na projekty: 

Liczba wniosków 

złożonych: 
zakwalifikowanych do II 

etapu: 
dofinansowanych: 

tematyczne (I) 1931 351 Brak danych 

systemowe 289 39 Brak danych 

 

W 2013 r. podjęto decyzję o utworzeniu nowego programu PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w 

zakresie zielonych technologii), który wykorzystując część alokacji programu PL11 zakłada wsparcie rozwoju i 

wprowadzanie na rynek technologii środowiskowych oraz podniesienie poziomu ekologizacji istniejących 

przedsiębiorstw. W roku sprawozdawczym toczyły się prace nad stworzeniem propozycji programu oraz 

dokumentacji konkursowej. Krajowy Punkt Kontaktowy współdziałał z pełniącym funkcję Operatora 

Programu - Innovation Norway w ramach powołanego w tym celu Komitetu Współpracy. W swych 

założeniach program ma być skierowany do sektora MŚP w Polsce. Konkurs ma być ogłoszony na przełomie 

stycznia i lutego 2014 r. 
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Mając na względzie ograniczony czas, jaki pozostał na wdrożenie programu PL18, istnieje konieczność 

wydłużenia końcowej daty kwalifikowalności wydatków dla projektów do 30 kwietnia 2017 r. Przedłużający 

się czas rozstrzygnięcia tej kwestii stanowi ryzyko powodzenia realizacji Programu w Polsce. Zgodnie z 

informacjami od Operatora decyzja ws. wydłużenia kwalifkowalności ma zapaść jednocześnie z 

zatwierdzeniem propozycji programu przez darczyńców.  

 

Trwa wdrażanie 11 projektów dofinansowanych w ramach programu Fundusz na rzecz godnej pracy i 

dialogu trójstronnego (obszar programowy nr 22) zarządzanego przez Innovation Norway. 

 

 

4 ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE  
 

4.1 System zarządzania i kontroli  
 
W 2013 roku trwały zintensyfikowane prace związane z przygotowaniem Opisów systemów zarządzania i 

kontroli (OSZiK) Operatorów Programów zgodnie z zapisami art. 4.8.2 Regulacji. 

 

Opisy systemów zarządzania i kontroli przygotowywane były przez Operatorów Programów i każdorazowo 

konsultowane z KPK. Następnie, zgodnie postanowieniami z art. 4.8.3, Instytucja Audytu prowadziła 

czynności audytowe. Instytucja Audytu w opiniach i raportach przygotowanych z audytów zgodności nie 

zgłosiła zastrzeżeń do kształtu systemu zarządzania i kontroli Operatorów Programów, potwierdzając 

jednocześnie, że ww. systemy wdrażania są zgodne z Regulacjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami 

rachunkowości. 

 
W związku z powyższym w maju 2013 r. KPK przekazał stronie darczyńców Opisy systemów zarządzania i 

kontroli dla Programów: 

- PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 

- PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, 

- PL12 Polsko-Norweski Program Badawczy,  

Następnie we wrześniu 2013 r. zostały przekazane państwom-darczyńcom kolejne Opisy dla poniższych 

Operatorów: 

- Ministerstwo Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jako Operatorów dla 

Programów PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, PL03 Wzmocnienie monitoringu 

środowiska i działań kontrolnych, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii, 

- Ministerstwo Zdrowia, PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno-epidemiologicznych, PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,   

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze 

względu na płeć, 

- Ministerstwo Sprawiedliwości, PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w 

obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, 

- Centralny Zarząd Służby Więziennej, PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji 

pozawięziennych. 
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Podsumowując, do końca 2013 r. do Biura Mechanizmów Finansowych przekazano  Opisy systemów 

zarządzania i kontroli dla 8 instytucji. Terminy na przesłanie ww. dokumentów, wynikające z art. 4.8. 

Regulacji zostały dotrzymane przez KPK. 

W 2014 roku planowane jest przekazanie 3 ostatnich Opisów systemu zarządzania i kontroli dla 

następujących Operatorów Programów: 

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,   

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego, 

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z 

przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 

migracjom grup przestępczych.  

 

Po przekazaniu ww. Opisów do BMF proces ustanawiania systemów zarządzania i kontroli Mechanizmów 

Finansowych w Polsce zostanie zakończony.  

 

Instytucja Audytu z uwagi na prowadzone w roku ubiegłym audyty zgodności nie weryfikowała 

funkcjonowania tych systemów. Rozpoczęcie audytu w takim zakresie planowane jest w roku 2014 r. i od 

października 2013 r. Instytucja Audytu prowadzi działania przygotowawcze celem wyboru próby do objęcia 

zadaniem audytowym. 

 

 

4.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz Memorandum of Understanding 

 

Wdrażanie oraz zarządzanie funduszami norweskimi i funduszami EOG jest zgodne z prawem UE, prawem 

krajowym oraz MoU. 

 

W 2013 r. zaistniała konieczność zmiany zapisów umów ws. programów dla 8 programów. Podpisane 

addenda dotyczyły: 

- realokacji środków z PL11 na programy wdrażane (PL04, PL07, PL10, PL12); 

- realokacji w ramach budżetu programu (przesunięcia z kosztów zarządzania na rzecz kosztów 

przygotowania programu w PL02, PL10 i PL13, przesunięcia z kosztów zarządzania na rzecz działań 

uzupełniających w PL14); 

- zmian w zakresie zasad otwartych naborów wniosków – kwoty dofinansowania projektu 

konkursowego w przypadku PL14 oraz nowego naboru wniosków w przypadku PL04; 

- zmian w rozliczaniu (płatności zaliczkowe na rzecz Rady Europy w PL14, warunki refundacji kosztów 

na rzecz projektu w PL09); 

- przesunięcia terminów ogłoszenia naborów (PL10, PL13). 

 

Biorąc pod uwagę początkowy etap wdrażania programów, należy założyć, że zmian w treści umów w 

kolejnych latach realizacji Mechanizmów będzie więcej. W związku z tym, należy zapewnić maksymalną 

elastyczność procesu wprowadzania modyfikacji. 

Należy tu wspomnieć o zainicjowanej przez darczyńców zmianie procedury modyfikacji programów. Zgodnie 

z nowymi wytycznymi, Biuro Mechanizmów Finansowych wysyła za pośrednictwem systemu DoRIS 

skonsolidowaną Umowę - uwzględniającą wprowadzone modyfikacje, opatrzoną listem przewodnim 

opisującym te zmiany. Z uwagi na wymogi polskiego prawa, w każdym przypadku zmiany umowy, KPK 

prowadzi z darczyńcami oficjalną wymianę listów. 
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4.3 Nieprawidłowości 

  

Do chwili obecnej nie zidentyfikowano żadnej nieprawidłowości we wdrażaniu Mechanizmów Finansowych 

2009-2014. Raportowanie o ich braku jest regularnie prowadzone przez Instytucję Audytu. Biorąc pod uwagę 

aktualny poziom wdrożenia programu niemożliwym jest określenie trendu ryzyka wystąpienia 

nieprawidłowości, jednak biorąc pod uwagę doświadczenia perspektywy finansowej 2004-2009 zakładamy, 

że ryzyko to nie jest wysokie. Kwestia wystąpienia nieprawidłowości jest elementem analizy ryzyka. 

 

 
4.4 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja 

 

W 2013 r. monitoring realizacji poszczególnych programów odbywał się głównie poprzez sprawozdawczość 

okresową oraz wizyty monitorujące u Operatorów. Do końca 2013 r. Operatorzy złożyli łącznie 47 

Finansowych Raportów Okresowych  z czego w samym 2013 r. złożonych było 35 raportów. Z uwagi na 

początkową fazę wdrażania tylko 4 Operatorów było zobowiązanych do przedłożenia raportów rocznych za 

2012 r.  

 

Krajowy Punkt Kontaktowy w roku sprawozdawczym przeprowadził trzy kontrole systemowe u Operatorów 

Programów. Weryfikacji poddani byli Operatorzy Programów: PL09, PL10 oraz PL12. Kontrole ujęte były  

w planie kontroli Krajowego Punktu Kontaktowego na 2013 r.  

 

Przygotowując plan kontroli Operatorów Programów na rok 2013 KPK wziął pod uwagę zasadę określoną  
w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, że przynajmniej raz na dwa lata kontrolą powinni być objęci 
Operatorzy Programów w zakresie kontroli prawidłowości realizacji programu oraz wydatkowania środków. 
Przy wyborze Operatorów do kontroli zwrócono uwagę na termin akceptacji danego programu przez 
darczyńców oraz harmonogram realizacji zatwierdzonych programów. Mając powyższe na uwadze KPK  
w roku 2013 postanowił objąć kontrolą trzy programy dla których umowy ws. programów pomiędzy stroną 
polską a darczyńcami zostały zawarte najwcześniej, tj. w maju 2012 r. Celem takiej metodologii wyboru 
Operatorów do kontroli było zapewnienie aby przeprowadzane kontrole pozwoliły na sprawdzenie wdrażania 
programu przez Operatora na możliwie najbardziej zaawansowanym etapie. 
 

 

Kontrola przeprowadzona u Operatora programu PL09, tj. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wykazała prawidłową jego realizację. Program w trakcie przeprowadzanej kontroli był we wstępnej fazie 

wdrażania. Operator Programu zakończył podpisywanie umów z beneficjentami I naboru wniosków, 

jednocześnie prowadząc II nabór wniosków aplikacyjnych. Nałożone rekomendacje dotyczyły jedynie 

zachowania przez Operatora szczególnej staranności w wypełnianiu dokumentów sprawozdawczych  

i związanych z nimi załączników oraz w zakresie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym 

przygotowania i udostępnienia wskazanych w Programie procedur.   

 

Kontrola programu PL10 pn. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy również nie wykazała znaczących błędów  

w realizacji programu. KPK stwierdził jedynie drobne uchybienia w zakresie terminowości, dotyczące 

przekazania do KPK projektu ogłoszenia o naborze wniosków do działania Mobilność Studentów  

i Pracowników Uczelni, przekazywania prognoz płatności, o których mowa w art. 8.5 Regulacji oraz 

papierowej wersji raportu rocznego za 2012 r. W związku z tym sformułowane rekomendacje pokontrolne 

dotyczyły ww. zakresu. Ponadto, Zespół Kontrolujący zalecił uszczegółowienie zapisów umów finansowych 

zawieranych z beneficjentami w kolejnym naborze wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – 

Wizyty Przygotowawcze.    
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W wyniku przeprowadzonej kontroli u Operatora Programu PL12 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – na 

poziomie programu  stwierdzono, że wywiązuje się on z obowiązków określonych w umowie oraz spełnił 

warunki przyznania dofinansowania. Partnerstwo działa sprawnie - Operator nie zgłasza problemów w tym 

zakresie. Nie odnotowano opóźnień w realizacji programu. W świetle decyzji darczyńców o wydłużeniu 

okresu kwalifikowalności projektów badawczych do 30 kwietnia 2017 r., nie identyfikuje się obecnie 

problemów z terminowym zakończeniem wszystkich zakładanych działań. Wydatkowanie środków było 

niższe niż planowano, jednakże od września 2013 r. nastąpiło nasilenie płatności dla beneficjentów 

Programu. Działania informacyjno-promocyjne przebiegają bez zarzutu, spełniają standardy określone  

w wytycznych. Obserwuje się owocną współpracę w tym zakresie między komórką merytoryczną  

a promocyjną. Operator na bieżąco monitoruje ryzyka pojawiające się w Programie. Duża liczba aplikacji, 

niemal dziesięciokrotnie przewyższająca możliwości finansowe w ramach obu naborów, dowiodła 

skuteczności działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych tak przez Operatora, jak i jego partnera 

(Research Council Norway). Operator organizuje szkolenia dla wnioskodawców oraz warsztaty dla 

beneficjentów poświęcone partnerstwu oraz wdrażaniu i rozliczaniu projektów. Kontrola KPK nie 

zidentyfikowała problemów w obszarze podpisywania umów z beneficjentami i wykazała, że działania 

realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu są spójne z działaniami 

wskazanymi w Aneksie nr 2 do Umowy ws. Programu. 

 

Dodatkowo, w ramach działań monitoringowych na poziomie krajowym odbyły się w 2013 r. dwa posiedzenia 

Komitetu Monitorującego. Komitet ma na celu zapewnienie efektywności wykorzystania środków 

finansowych oraz monitorowanie realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 

Pierwsze posiedzenie w roku sprawozdawczym miało miejsce 12 marca 2013 r., w trakcie którego 

przedstawiono aktualne informacje nt. wdrażania Mechanizmów Finansowych. Dodatkowo, na niniejszym 

posiedzeniu zgodnie z zadaniami KM, podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Raportów 

Strategicznych za 2012 r.  

Po raz drugi Komitet zebrał się 7 listopada 2013 r., a spotkanie było poświęcone zapoznaniu członków  

z aktualnym stanem realizacji Mechanizmów Finansowych. Ponadto, posiedzenie Komitetu było okazją do 

zaprezentowania przez przedstawiciela Centralnego Zarządu Służby Więziennej prezentacji na temat 

wdrażanego Programu Operacyjnego PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

 

 

4.5 Informacja i promocja 

 

Strategia Komunikacji zatwierdzona przez Darczyńców w październiku 2012 r. zakłada, że w 2012 i 2013 r. 

działania informacyjno-promocyjne miały być skoncentrowane głównie na informowaniu społeczeństwa o 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Między innymi zakładano: 

- informowanie o uruchomieniu drugiej edycji finansowania; 

- informowanie o oferowanych możliwościach wparcia i ogłoszeniach o naborach; 

- zapewnienie wnioskodawcom i beneficjentom szczegółowych informacji  

o możliwościach ubiegania się o dotacje i wymaganiach stawianych beneficjentom; 

- upowszechnianie informacji o udanej pierwszej edycji funduszy i jej przebiegu; 

- wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi. 

 

 W związku z powyższym działania informacyjno-promocyjne KPK w roku 2013 związane były  

z kontynuowaniem naborów wniosków aplikacyjnych na projekty oraz intensywnym przekazywaniem 

informacji o uruchomieniu II edycji funduszy norweskich i EOG.  
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KPK prowadził stronę internetową www.eog.gov.pl, na której na bieżąco informował o aktualnych, a także o 

zbliżających się terminach naborów. Na stronie publikowano także wszystkie ważne informacje, również 

pochodzące od Operatorów Programów. 

 

Ponadto KPK obsługiwał infolinię oraz skrzynkę e-mail, na którą spływały liczne pytania od wnioskodawców. 

Świadczyły one o bardzo dużym zainteresowaniu funduszami. 

Fundusze norweskie i EOG były także przedmiotem zainteresowania mediów, które publikowały materiały 

informacyjne na ich temat (dane pochodzą z monitoringu mediów prowadzonego przez MIR w okresie od 

1.1.3013 r. do 31.12.2013 r.). 

 

Tabela 3 Ilość Informacji publikowanych na temat Funduszy Norweskich i EOG 

Medium Ilość informacji Procentowy podział 

opublikowanych 

informacji 

Prasa 281 49% 

Internet 223 39% 

Radio i telewizja 

(RTV) 
71 12% 

Ogółem 575 100% 

 

Wykres 8 Ilość Informacji publikowanych na temat Funduszy Norweskich i EOG w podziale na typ mediów 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że w 99% media wypowiadały się na temat funduszy norweskich i EOG 

pozytywnie lub neutralnie. 

 

KPK opublikował także artykuł informacyjny w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita. Poruszał on ogólnie 

tematykę II edycji, a także przytaczał przykłady zrealizowanych już projektów. 
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W ostatnim kwartale 2013 r. zorganizowano także szkolenie z zakresu informacji i promocji przeznaczone dla 

Operatorów Programów, które przeprowadzone zostało przez profesjonalną agencję PR. Szkolenie to miało 

na celu podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się promocją funduszy m.in w obszarze planowania 

strategii promocji, doboru właściwych narzędzi, czy również planowania budżetu. 

 

W odniesieniu do Art. 4.7 pkt 2 Regulacji, Operatorzy Programów wypełniają nałożone na nich obowiązki. 

Wszyscy Operatorzy realizują założenia Planów Komunikacji, które zostały przyjęte dla programów, prowadzą 

także strony internetowe szczegółowo informujące o programach. W 2013 r.  Operatorzy wzbogacili działania 

informacyjno-promocyjne o szereg przedsięwzięć. W celu lepszego dotarcia do potencjalnych beneficjentów 

publikowali ogłoszenia na temat konkursów w prasie. Organizowane były także szkolenia dla potencjalnych 

beneficjentów, seminarium wspierające nawiązywanie partnerstw w ramach projektów (Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego).  

 

 

4.6 Plan działań 

 

O ile rok 2013 zdominowany został przez nabory wniosków, tak 2014 r. będzie oznaczał już intensywne 

wdrażanie projektów predefiniowanych i tych wyłonionych w drodze konkursów. 

 

Nastąpi rozstrzygnięcie trzynastu naborów ogłoszonych w roku sprawozdawczym w dziesięciu programach 

(PL02 – główny i FMG, PL03, PL04, PL05-tematyczne nr 1 i systemowe, PL07, PL08, PL10 – WI oraz RPU, PL12 

CCS, PL14 i PL15). Operatorzy Programów będą podpisywać umowy na realizację dofinansowanych 

projektów, kończyć ten proces w stosunku do projektów, które uzyskały już decyzję o wsparciu (PL06, PL09, 

PL10, PL12). Dodatkowe obowiązki w tym zakresie mają operatorzy programów partnerskich, którzy asystują 

beneficjentom na etapie konstruowania umowy partnerskiej, pomagając wyjaśnić i pogodzić wymogi różnych 

systemów prawno-finansowych. 

 

Ponadto ogłoszonych zostanie siedem konkursów w ramach pięciu programów (PL04, PL05 – tematyczne nr 2 

i 3, PL10 – MOB oraz RPU, PL13 oraz PL18), większość z nich w przyszłym roku powinna zostać też 

rozstrzygnięta. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie wnioskodawców w zakończonych już naborach, 

KPK nie przewiduje ryzyka małej liczby wniosków w przyszłych naborach. Przeciwnie, ze względu na 

kontynuowane działania informacyjno-promocyjne, a także fakt, iż 2014 to ostatni rok planowanych naborów 

(wyjątkiem jest tu przewidziany na 2015 rok nabór w komponencie mobilnościowym PL10), należy zakładać 

tendencję wzrostową. 

 

Projekty predefiniowane oraz wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie, rozpoczną lub będą 

kontynuować wdrażanie zaplanowanych działań. Część z nich się zakończy, co zostanie odzwierciedlone we 

wskaźnikach programowych. 

 

Rok 2014 obfitować będzie w różnego rodzaju wydarzenia promocyjne. Odbędą się inauguracje programów 

PL13 i PL18, spotkania „kick-off” oraz warsztaty i seminaria dla beneficjentów, wizyty studyjne, w tym 

również w ramach współpracy bilateralnej. Warto tu wyróżnić konferencje tematyczne przewidziane w PL02, 

PL07 i PL12. 

 

Podsumowując, rok 2014 pokaże pierwsze efekty wdrażanych już projektów, przyniesie rozstrzygnięcia 

ogłaszanych konkursów i zaangażuje do realizacji celów mechanizmów finansowych kolejnych beneficjentów. 
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5 PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI 
 

 

Stan wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce w roku 2013 należy określić jako zadowalający. 

Ogromne zaangażowanie instytucji wdrażających poszczególne programy skutkujące intensyfikacją działań 

związanych z naborami wniosków pozwala stwierdzić, że plany na 2013r. zostały zrealizowane. 

  

KPK identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych efektów w przypadku programów, w których do końca 

2013r. nie rozstrzygnięto konkursów. Zgodnie z art. 7.14.3 Regulacji, wydatki są kwalifikowane do 30 kwietnia 

2016 r., co oznacza, że potencjalni beneficjenci mają niespełna 2 lata na realizację projektów. Kwestia ta 

dotyczy większości programów i ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadku projektów inwestycyjnych, 

przyrodniczych, czy też partnerskich. W związku z powyższym KPK na bieżąco monitoruje opisane ryzyko w 

ramach każdego z programów. Jednym z działań zaradczych w tym zakresie jest ewentualne zwrócenie się do 

darczyńców z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektów dla danego programu – po przedstawieniu 

stosownego uzasadnienia, w świetle art. 7.14 par. 4 Regulacji. Jednocześnie, szczegółowego i bieżącego 

monitorowania ze strony nadzorujących instytucji będą wymagały napięte harmonogramy realizacji 

poszczególnych projektów, począwszy od 2014r. 

 

W związku z wydłużonym okresem kwalifikowalności projektów w programie PL12 do końca kwietnia 2017 r. 

rozstrzygnięcia w 2014 r. wymaga kwestia dostosowania do tej decyzji terminów wynikających z obowiązków 

Operatora Programu i okresu kwalifikowalności jego wydatków (koniec kwietnia 2017 r.). Wobec obecnych 

zapisów Regulacji niemożliwe jest wypełnienie zadań związanych z rozliczeniem programu, raportowaniem 

końcowym we wskazanych terminach. KPK podejmie rozmowy ze stroną darczyńców  w tym zakresie w 2014 

r. 

Mając na uwadze fakt, że system DoRIS jest głównym systemem gromadzącym dane dotyczące 

Mechanizmów Finansowych 2009-2014, z którego korzystają wszystkie instytucje zaangażowane we 

wdrażanie, istotnym jest aby jak najszybciej uzyskał on pełną funkcjonalność oraz wprowadzone zostały 

korekty, które wyeliminują drobne, ale mylące rozbieżności pomiędzy zawartością bazy a dokumentami z niej 

generowanymi (dot. m.in. rozbieżności pomiędzy kwotami wypłaconymi przez BMF na podstawie DoRIS,  

a kwotami wynikającymi z wersji pdf. IFR wygenerowanych z systemu). 

 
 
 


