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1 STRESZCZENIE 

W 2016 roku kontynuowano wysiłki w celu maksymalizacji wydatkowania środków w projektach  
i programach. Oszczędności były realokowane zarówno między projektami, jak i kategoriami 
budżetowymi. Rozszerzano zakres rzeczowy realizowanych projektów w ramach procedury określonej  
w art. 6.9 Regulacji, identyfikowano i realizowano nowe przedsięwzięcia bilateralne. Działaniom tym 
towarzyszył stały monitoring oraz kontrole. 

W PL09 w kwietniu, a w PL10 we wrześniu upłynął termin  kwalifikowalności wydatków w ramach 
projektów konkursowych. Operatorzy tych programów mogą ponosić koszty związane ze współpracą 
bilateralną oraz zarządzaniem do kwietnia 2017 roku. 

Spośród 576 projektów konkursowych, których wdrażanie stanowi odpowiedzialność strony polskiej, 
258 jeszcze się nie zakończyło – jest to możliwe dzięki wydłużeniom z 2015. Z kolei z 50 projektów 
predefiniowanych 31 zostało zakończonych. Sytuację tę odzwierciedla stopień osiągnięcia wskaźników: 
80% jeśli chodzi o wyniki i 70% w przypadku rezultatów. Wskaźniki bilateralne zostały w większości 
osiągnięte.  

Większość operatorów ocenia współpracę z partnerem jako bardzo dobrą. Wspólnie przygotowywane są 
wizyty studyjne, seminaria czy raporty, wypracowywane są wspólne pomysły na rzecz dla programu,  
a transfer doświadczeń i dobrych praktyk przyczynia się do poprawy wdrażania programu i jego 
skuteczności. W 2016 r. wzrosła liczba otwartych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach 
Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dotyczą one wymiany wiedzy i dobrych praktyk między polskimi 
beneficjentami a ich zagranicznymi partnerami i będą przynosić korzyści również w kolejnej edycji 
funduszy. 

Do końca 2016 roku strona polska otrzymała z Biura Mechanizmów Finansowych zaliczki środków 
Mechanizmów (grant) w kwocie ok. 399,6 mln EUR, co stanowi 84% kwoty alokacji przyznanej 
stronie polskiej. Z tego do końca 2016 r. wydatkowano środki (grant) w wysokości  blisko 358 mln 
EUR, co stanowi około 75% kwoty alokacji. Podejmowano intensywne działania monitoringowe  
i sprawozdawcze w ramach realizowanych programów i projektów.  

 

2 OCENA EFEKTÓW W SKALI KRAJU 

2.1 Spójność 

Analizując wskaźniki obrazujące spójność, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, znaczne 
zróżnicowanie sytuacji wejściowej, którą tu ustalono na 2005. Po drugie, wynikającą z sytuacji 
wyjściowej lukę, która w znacznej mierze wpływa na tempo konwergencji, które powinno być 
podstawową miarą osiągnięć w tym obszarze. Po trzecie, warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na 
tempo, ale też na charakter dostosowań. Znacząca zmienność, a w niektórych przypadkach, 
długookresowa dywergencja, wskazuje na problematyczne efekty działania polityk, w tym także 
funduszy. Z tej perspektywy, wolniejsze, choć trwałe i stabilne (odporne na zaburzenia) tempo 
konwergencji, powinno być uznane za właściwe. Te trzy wymiary pomogą właściwie ocenić procesy 
gospodarcze pod względem spójności.  

 
Human Development Index 

 
2005 2008 2011 2014 

HDI 
rank in 
2014 

Bulgaria 0,75 0,77 0,77 0,78 59 

Croatia 0,78 0,80 0,81 0,82 47 

Cyprus 0,83 0,84 0,85 0,85 32 

Czech 0,84 0,86 0,86 0,87 28 

 

Syntetyczna miara, jaką jest HDI, umożliwia 

porównanie zmian w wielu obszarach i jest 

jednym z głównych narzędzi oceny skuteczności 

polityki w obszarze spójności.  

Należy zauważyć, że zmniejszyła się zarówno 

różnica pomiędzy wskazaniami dla 
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Republic 

Estonia 0,82 0,83 0,84 0,86 30 

Greece 0,85 0,86 0,85 0,87 29 

Hungary 0,81 0,81 0,82 0,83 44 

Latvia 0,79 0,81 0,80 0,82 46 

Lithuania 0,81 0,83 0,83 0,84 37 

Malta 0,80 0,81 0,82 0,84 37 

Poland 0,80 0,82 0,83 0,84 36 

Portugal 0,79 0,81 0,82 0,83 43 

Romania 0,75 0,78 0,78 0,79 52 

Slovakia 0,80 0,82 0,83 0,84 35 

Slovenia 0,85 0,87 0,87 0,88 25 

Spain 0,84 0,86 0,87 0,88 26 

Norway 0,94 0,94 0,94 0,94 1 

Iceland 0,89 0,89 0,89 0,90 16 
Źródło: http://hdr.undp.org/ 

poszczególnych krajów, jak i  dystans wskaźnika 

dla Polski do wskaźnika dla Norwegii.  Zatem 

podstawowy cel polityki spójności jest 

realizowany. Skala poprawy jest w znacznym 

stopniu uzależniona od wielkości wyjściowej. 

Jednak jej tempo nie jest już tak wyrównane, na 

tym tle korzystnie wyróżnia się Polska, która 

systematycznie i stabilnie zmniejsza lukę 

pomiędzy wskazaniami dla naszego kraju oraz 

wskazaniami dla Norwegii, która jako lider 

światowego rankingu, może być traktowana, 

jako punkt odniesienia (benchmark) dla ocen 

postępów we wdrażaniu strategii 

zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w 

Polsce poprawia się sytuacja także w Rumunii, 

która jednak startowała ze znacznie niższego 

poziomu, w zbliżonym tempie poprawę notują 

również np. Słowacja i Estonia.  

 

Spójność w wymiarze gospodarczym jest warunkowana głównie poprzez tempo wzrostu gospodarczego. 
W grupie analizowanych krajów widać znaczącą różnorodność. Na tym tle wyróżnia się kilka krajów, w 
tym Polska, które doświadczają znaczących postępów. Ich skala wynika m.in. z punktu wyjściowego. 
Kilka krajów pomimo niższego poziomu rozwoju, nie tylko nie doświadcza konwergencji, ale wręcz 
notuje relatywny spadek poziomu zamożności. Procesy te nie są też stabilne, wiele krajów doświadcza 
znaczących wahań tempa wzrostu gospodarczego a w konsekwencji - jego poziomu. Na tym tle sytuacja 
Polski wygląda szczególnie korzystnie. Skumulowany wzrost w okresie od 2005 roku jest najwyższy, 
Polska jest także wśród krajów, które najszybciej zmniejszają dystans w stosunku do głównych punktów 
odniesienia, a więc EU-28 oraz jednego z liderów światowych, jakim jest Norwegia.  

 

Dynamika wzrostu PKB w latach 2005-2015. 

 
2005 2008 2011 2014 2015 

2015 
(index 
2005= 
100) 

EA-171 2,1 0,4 1,7 1,6 2,2 110,1 

EU-28 1,7 0,4 1,5 1,2 2,0 107,9 

Bulgaria 7,1 6,0 1,9 1,3 3,6 128,3 

Croatia 4,2 2,1 -0,3 -0,5 1,6 99,9 

Cyprus 3,7 3,9 0,3 -1,5 1,7 103,6 

Czech 6,4 2,7 2,0 2,7 4,5 121,9 

PKB per capita według parytetu siły nabywczej 

(EU-28=100) 

 
2005 2008 2011 2014 2015 

EU-28 100 100 100 100 100 

EA-192 110 109 108 107 106 

Bulgaria 37 43 45 46 47 

Croatia 56 63 60 59 58 

Cyprus 101 106 96 81 82 

Czech 
Republic 79 84 83 86 87 

                                                           
1
 EA-17: Euro Area 17 (17 państw UE, które przyjęły euro do 31 grudnia 2013 r. tj.: Austria, Belgia, Finlandia, 

Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Słowenia, Cypr, Malta, 
Słowacja, Estonia). 
2
 EA-19: Euro Area 19 (19 państw UE, które przyjęły euro do 1 stycznia 2015 r. tj.: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, 

Niemcy, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, 
Estonia, Łotwa, Litwa). 
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Republic 

Estonia 9,4 -5,4 7,6 2,8 1,4 116,3 

Greece 0,6 -0,3 -9,1 0,4 -0,2 80,3 

Hungary 4,4 0,9 1,7 4,0 3,1 108,6 

Latvia 10,7 -3,6 6,2 2,1 2,7 116,5 

Lithuania 7,7 2,6 6,0 3,5 1,8 127,3 

Malta 3,8 3,3 1,4 8,4 7,4 140,2 

Poland 3,5 4,2 5,0 3,3 3,9 146,6 

Portugal 0,8 0,2 -1,8 0,9 1,6 98,5 

Romania 4,2 8,5 1,1 3,1 3,9 130,2 

Slovakia 6,8 5,6 2,8 2,6 3,8 142,5 

Slovenia 4,0 3,3 0,6 3,1 2,3 111,3 

Spain 3,7 1,1 -1,0 1,4 3,2 104,2 

Iceland 6,7 1,5 2,0 1,9 4,2 119,7 

Norway 2,6 0,4 1,0 1,9 1,6 113,6 

Źródło: Eurostat 

Estonia 60 69 71 76 75 

Greece 93 93 75 70 68 

Hungary 62 62 66 68 68 

Latvia 50 59 57 64 64 

Lithuania 53 63 66 75 75 

Malta 81 79 83 86 88 

Poland 50 55 65 68 69 

Portugal 82 81 77 77 77 

Romania 35 49 52 55 57 

Slovakia 60 71 75 77 77 

Slovenia 87 90 83 83 83 

Spain 100 101 93 90 90 

Iceland 134 129 114 118 123 

Norway 173 187 179 175 160 

Źródło: Eurostat. 

 

Procent populacji zagrożonej ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym.  

 
2005 2008 2011 2014 2015 

Bulgaria : 44,8 49,1 40,1 41,3 

Croatia : : 32,6 29,3 29,1 

Cyprus 25,3 23,3 24,6 27,4 28,9 

Czech 
Republic 19,6 15,3 15,3 14,8 14 

Estonia 25,9 21,8 23,1 26 24,2 

Greece 29,4 28,1 31 36 35,7 

Hungary 32,1 28,2 31,5 31,8 28,2 

Latvia 46,3 34,2 40,1 32,7 30,9 

Lithuania 41 28,3 33,1 27,3 29,3 

Malta 20,5 20,1 22,1 23,8 22,4 

Poland 45,3 30,5 27,2 24,7 23,4 

Portugal 26,1 26 24,4 27,5 26,6 

Romania : 44,2 40,9 40,3 37,4 

Slovakia 32 20,6 20,6 18,4 18,4 

Slovenia 18,5 18,5 19,3 20,4 19,2 

Spain 24,3 23,8 26,7 29,2 28,6 

Iceland 13,3 11,8 13,7 11,2 13 

Norway 16,2 15 14,5 13,5 15 

Źródło: Eurostat 

Współczynnik Giniego 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 

EU-28 : : 30,8 30,9 31,0 

EA-19 29,4 30,5 30,6 31,0 30,8 

Bulgaria : 35,9 35,0 35,4 37,0 

Croatia : : 31,2 30,2 30,6 

Cyprus 28,7 29,0 29,2 34,8 33,6 

Czech 
Republic 26,0 24,7 25,2 25,1 25,0 

Estonia 34,1 30,9 31,9 35,6 34,8 

Greece 33,2 33,4 33,5 34,5 34,2 

Hungary 27,6 25,2 26,9 28,6 28,2 

Latvia 36,2 37,5 35,1 35,5 35,4 

Lithuania 36,3 34,5 33,0 35,0 37,9 

Malta 27,0 28,1 27,2 27,7 28,1 

Poland 35,6 32,0 31,1 30,8 30,6 

Portugal 38,1 35,8 34,2 34,5 34,0 

Romania : 35,9 33,5 35,0 37,4 

Slovakia 26,2 23,7 25,7 26,1 23,7 

Slovenia 23,8 23,4 23,8 25,0 24,5 

Spain 32,2 32,4 34,0 34,7 34,6 

Iceland 25,1 27,3 23,6 22,7 23,6 

Norway 28,2 25,1 22,9 23,5 23,9 

Źródło: Eurostat 

 

 

Analizując ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, należy także wskazać problemy znaczącego 
zróżnicowania problemu, a także rozbieżnych procesów. Na tym tle systematycznie notująca poprawę 
Polska wyróżnia się pozytywnie. Wahań nie unikają nawet liderzy, tacy jak Norwegia. Polska ograniczyła 
ryzyko blisko dwukrotnie, awansując z grupy krajów o najwyższym ryzyku ubóstwa i wykluczenia do 
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czołówki analizowanych krajów. Skala rozwarstwienia dochodów także wskazuje na znaczne 
zróżnicowanie krajów, w wielu krajach nierówności rosną, ich stabilizacja nastąpiła także w UE-28 oraz 
strefie euro stanowiących punkt odniesienia dla analiz. Skala poprawy problemu nierówności była w 
przypadku Polski najwyższa w grupie krajów, jednak także punkt początkowy wyróżniał nasz kraj jako 
jeden z notujących najwyższe rozwarstwienie dochodów.  Obecnie jego poziom znajduje się na poziomie 
zbliżonym do średniej dla całej UE.  

 

Stopa bezrobocia ogółem w latach 2005-2015 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 
Difference   

2005-
2015 (pp) 

EA-17 9,0 7,5 10,0 11,6 10,9 1,9 

EU-28 8,9 7,0 9,6 10,2 9,4 0,5 

Bulgaria 10,1 5,6 11,3 11,4 9,2 -0,9 

Croatia 12,7 8,6 13,7 17,3 16,3 3,6 

Cyprus 5,3 3,7 7,9 16,1 15,0 9,7 

Czech 
Republic 7,9 4,4 6,7 6,1 5,1 -2,8 

Estonia 8,0 5,5 12,3 7,4 6,2 -1,8 

Greece 10,0 7,8 17,9 26,5 24,9 14,9 

Hungary 7,2 7,8 11,0 7,7 6,8 -0,4 

Latvia 10,0 7,7 16,2 10,8 9,9 -0,1 

Lithuania 8,3 5,8 15,4 10,7 9,1 0,8 

Malta 6,9 6,0 6,4 5,8 5,4 -1,5 

Poland 17,8 7,1 9,7 9,0 7,5 -10,3 

Portugal 7,7 7,7 12,9 14,1 12,6 4,9 

Romania 7,2 5,8 7,2 6,8 6,8 -0,4 

Slovakia 16,3 9,5 13,6 13,2 11,5 -4,8 

Slovenia 6,5 4,4 8,2 9,7 9,0 2,5 

Spain 9,2 11,3 21,4 24,5 22,1 12,9 

Average BS 11,1 8,1 14,0 14,9 13,4 2,3 

Iceland 2,5 2,9 7,0 4,9 4,0 1,5 

Norway 4,4 2,5 3,2 3,5 4,3 -0,1 

Źródło: Eurostat. 

 

Znaczące różnice widać w zmianie 

sytuacji na rynku pracy.  Wiele krajów 

notuje znaczący wzrost stopy 

bezrobocia, w przypadku kilku jest on 

ponad dwukrotny. Polska była w 2005 

krajem w którym stopa bezrobocia była 

najwyższa w całej grupie krajów, jednak 

także nasz kraj odnotował największą 

poprawę w przypadku tego wskaźnika. 

Ta poprawa spowodowała też, że 

wskaźnik spadł poniżej średniej dla 

krajów UE oraz strefy euro. Znacząco 

domknęła się także luka pomiędzy 

wskazaniami dla Polski oraz Norwegii, 

która może być tu używana, jako punkt 

odniesienia, dzięki najniższej stopie 

bezrobocia w całej grupie krajów.  

Należy zwrócić uwagę na rosnącą stopę 

bezrobocia w grupie krajów-

beneficjentów, co dodatkowo 

kontrastuje z wynikiem Polski.  

 

Stopa bezrobocia mężczyzn w latach 2005-2015 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 
Difference   

2005-
2015 (pp) 

EA-17 8,1 6,8 10,0 11,5 10,7 2,6 

EU-28 8,3 6,6 9,5 10,1 9,3 1,0 

Bulgaria 10,3 5,5 12,3 12,3 9,8 -0,5 

Croatia 11,6 7,1 13,7 16,5 15,7 4,1 

 

Sytuacja mężczyzn na rynku pracy jest 

nieznacznie gorsza, niż w przypadku całej 

populacji. Dotyczy to właściwie 

wszystkich krajów grupy, poza Estonią, 

Słowacją i Słowenią. W grupie krajów- 

beneficjentów rośnie różnica pomiędzy 
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Cyprus 4,4 3,2 8,1 17,1 15,1 10,7 

Czech 
Republic 6,5 3,5 5,8 5,1 4,2 -2,3 

Estonia 9,2 5,8 13,1 7,9 6,2 -3,0 

Greece 6,2 5,1 15,2 23,7 21,8 15,6 

Hungary 7,0 7,7 11,1 7,6 6,6 -0,4 

Latvia 10,1 8,4 18,6 11,8 11,1 1,0 

Lithuania 8,1 6,0 17,9 12,2 10,1 2,0 

Malta 6,3 5,6 6,0 6,1 5,5 -0,8 

Poland 16,6 6,4 9,0 8,5 7,3 -9,3 

Portugal 6,8 6,6 12,6 13,7 12,4 5,6 

Romania 7,8 6,7 7,7 7,3 7,5 -0,3 

Slovakia 15,5 8,4 13,6 12,8 10,3 -5,2 

Slovenia 6,1 4,0 8,2 9,0 8,1 2,0 

Spain 7,1 10,1 21,1 23,6 20,8 13,7 

Average 
BS 9,9 7,5 13,7 14,3 12,7 2,8 

Iceland 2,6 3,2 7,8 5,0 3,9 1,3 

Norway 4,5 2,7 3,4 3,7 4,6 0,1 
 

stopą bezrobocia przeciętnie dla tych 

krajów oraz stanowiącymi punkt 

odniesienia wskazaniami dla UE, strefy 

euro, a także Norwegią. Ta ostatnia także 

notuje niekorzystny wynik, aczkolwiek 

zmiana jest nieznaczna. Warto zwrócić 

uwagę, iż stopa bezrobocia w przypadku 

wszystkich krajów podlega znaczącym 

wahaniom. W przypadku Polski, która 

jest liderem ograniczenia stopy 

bezrobocia mężczyzn, warto zwrócić 

uwagę na fakt, że jego poziom wciąż jest 

wyższy od notowanego przed kryzysem 

finansowym. Jego spadek ma jednak 

trwałą tendencję i powinien pozwolić na 

osiągnięcie poziomu sprzed kryzysu  

w najbliższej perspektywie.  

Stopa bezrobocia kobiet w latach 2005-2015 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 
Difference   

2005-
2015 (pp) 

EA-17 10,0 8,2 10,4 11,8 11,0 1,0 

EU-28 9,7 7,5 9,7 10,3 9,5 -0,2 

Bulgaria 9,8 5,8 10,1 10,4 8,4 -1,4 

Croatia 13,9 10,4 13,8 18,3 17,0 3,1 

Cyprus 6,5 4,3 7,7 15,1 14,8 8,3 

Czech 
Republic 9,8 5,6 7,9 7,4 6,1 -3,7 

Estonia 6,9 5,1 11,6 6,8 6,1 -0,8 

Greece 15,4 11,5 21,5 30,2 28,9 13,5 

Hungary 7,4 8,0 11,0 7,9 7,0 -0,4 

Latvia 10,0 7,1 13,8 9,8 8,6 -1,4 

Lithuania 8,5 5,6 12,9 9,2 8,2 -0,3 

Malta 8,4 6,8 7,1 5,3 5,2 -3,2 

Poland 19,2 8,0 10,4 9,6 7,7 -11,5 

Portugal 8,8 8,9 13,2 14,5 12,8 4,0 

Romania 6,4 4,7 6,5 6,1 5,8 -0,6 

Slovakia 17,2 10,9 13,6 13,6 12,9 -4,3 

Slovenia 7,1 4,8 8,2 10,6 10,1 3,0 

Spain 12,0 12,8 21,8 25,4 23,6 11,6 

Average BS 12,5 8,9 14,4 15,6 14,1 1,6 

Iceland 2,5 2,6 6,2 4,8 4,1 1,6 

Norway 4,2 2,4 3,0 3,2 4,0 -0,2 

Źródło: Eurostat. 

 

W przypadku kobiet pomimo zbliżonego 

zróżnicowania sytuacji na rynku pracy, 

skala różnic pomiędzy stopą bezrobocia 

jest jednak niższa. Także tu skala 

poprawy jest w przypadku Polski 

najwyższa, i podobnie jak w przypadku 

mężczyzn, stopa bezrobocia  

z najwyższego w grupie krajów poziomu 

spadła do niższego niż w całej UE oraz 

strefie euro. Co więcej jest ona obecnie 

niższa niż w 2008 roku, zaś tempo spadku 

znamionuje ograniczenie luki pomiędzy 

liderem, jakim jest Norwegia do 

historycznego minimum.  Poziom 

bezrobocia kobiet w Norwegii nie 

powrócił bowiem do poziomu sprzed 

kryzysu, co więcej kraj ten notuje rosnący 

trend bezrobocia wśród kobiet.  

Należy odnotować także pozytywną 

tendencję zmniejszania się różnic 

pomiędzy, spadającą w obu przypadkach, 

stopą bezrobocia mężczyzn i kobiet  

w Polsce. 

Stopa bezrobocia młodych (poniżej 25 roku życia).  

Szczególna sytuacja młodych 
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GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 

Difference   
2005-

2015 (pp) 

EA-19 18,5 16,1 21,3 23,8 22,4 3,9 

EU-28 19,0 15,9 21,7 22,2 20,3 1,3 

Bulgaria 21,0 11,9 25,0 23,8 21,6 0,6 

Croatia 31,9 23,7 36,7 45,5 43,0 11,1 

Cyprus 13,9 9,0 22,4 36,0 32,8 18,9 

Czech 
Republic 19,3 9,9 18,1 15,9 12,6 -6,7 

Estonia 15,1 12,0 22,4 15,0 13,1 -2,0 

Greece 25,8 21,9 44,7 52,4 49,8 24,0 

Hungary 19,4 19,5 26,0 20,4 17,3 -2,1 

Latvia 15,1 13,6 31,0 19,6 16,3 1,2 

Lithuania 15,8 13,3 32,6 19,3 16,3 0,5 

Malta 16,1 11,7 13,3 11,7 11,8 -4,3 

Poland 36,9 17,2 25,8 23,9 20,8 -16,1 

Portugal 20,8 21,6 30,2 34,7 32,0 11,2 

Romania 19,1 17,6 23,9 24,0 21,7 2,6 

Slovakia 30,4 19,3 33,7 29,7 26,5 -3,9 

Slovenia 15,9 10,4 15,7 20,2 16,3 0,4 

Spain 19,6 24,5 46,2 53,2 48,3 28,7 

Average BS 24,4 19,3 32,6 33,6 30,1 5,7 

Iceland 7,2 8,2 14,6 10,0 8,8 1,6 

Norway 11,4 7,3 8,7 7,9 9,9 -1,5 

Źródło: Eurostat. 

pracowników na rynku pracy wskazuje na 

odmienny przebieg procesów w tym 

segmencie rynku pracy. Polska jest 

liderem w ograniczeniu stopy bezrobocia, 

choć także tu w 2005 roku była liderem  

w grupie krajów, gdzie bezrobocie 

młodych było najwyższe. Pomimo tego 

rekordowego spadku wciąż znajduje się 

na poziomie wyższym niż  przeciętnie 

wśród krajów UE, ale też odpowiednie 

punkty odniesienia, jak poziom dla 

krajów UE, strefy euro, a także średnia 

dla krajów-beneficjentów, znacząco 

wzrosły.  Należy zauważyć, że  

w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu 

sytuacja obecnie wygląda negatywnie w 

przypadku właściwie wszystkich krajów. 

Pozytywnie wyróżniają się jedynie 

Węgry, z drugiej strony sytuacja 

wyjściowa tego kraju także była 

korzystna, a zmiany są niewielkie.  

 

Stopa bezrobocia młodych mężczyzn. 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 

Difference   
2005-

2015 (pp) 

EA-19 17,8 15,9 21,6 24,2 23,0 5,2 

EU-28 18,9 16,0 22,3 22,8 21,0 2,1 

Bulgaria 22,0 12,8 26,0 23,8 21,2 -0,8 

Croatia 29,6 20,6 37,0 44,9 41,9 12,3 

Cyprus 13,2 8,7 23,3 37,4 34,7 21,5 

Czech 
Republic 19,4 9,8 18,2 15,0 11,3 -8,1 

Estonia 16,1 12,6 23,8 19,3 13,8 -2,3 

Greece 18,9 16,9 38,8 47,4 45,2 26,3 

Hungary 19,6 18,9 27,0 20,0 18,3 -1,3 

Latvia 12,8 14,0 31,3 19,4 18,0 5,2 

Lithuania 16,0 13,0 34,9 19,6 16,0 0,0 

Malta 16,2 13,1 13,7 13,7 13,9 -2,3 

Poland 35,8 15,2 23,6 22,7 20,7 -15,1 

Portugal 18,7 19,0 29,0 33,9 29,7 11,0 

Romania 19,9 17,7 24,0 23,6 20,6 0,7 

 

Sytuacja młodych mężczyzn na rynku 

pracy, była zbliżona do sytuacji całej 

populacji. Jednak pogorszenie sytuacji  

w przypadku EU oraz strefy euro, 

traktowanych tu jako punkt odniesienia, 

było silniejsze. Także w tym przypadku 

sytuacja Polski rysuje się bardzo 

korzystnie, kraj odnotował bowiem 

największą poprawę. Po części wynika to 

sytuacji początkowej, jednak stopa 

bezrobocia młodych mężczyzn w Polsce 

jest obecnie niższa niż w UE oraz strefie 

Euro, ale także niższa niż średnio  

w krajach-beneficjentach. Polska jako 

jeden z nielicznych krajów domknęła lukę 

pomiędzy wskazaniami dla Norwegii, 

mogącej służyć tu jako punkt odniesienia 

w związku z najniższym poziomem 
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Slovakia 31,2 18,6 33,3 29,5 25,8 -5,4 

Slovenia 14,5 9,9 15,0 19,4 17,7 3,2 

Spain 16,7 23,6 48,2 53,4 48,6 31,9 

Average BS 22,9 18,1 31,9 32,3 29,1 6,2 

Iceland 8,5 9,0 18,4 13,1 10,8 2,3 

Norway 12,0 7,8 9,5 9,1 11,1 -0,9 

Źródło: Eurostat. 

bezrobocia młodych mężczyzn.  

 

Stopa bezrobocia młodych kobiet. 

GEO/TIME 2005 2008 2011 2014 2015 

Difference   
2005-

2015 (pp) 

EA-17 19,3 16,4 21,0 23,2 21,7 2,4 

EU-28 19,2 15,9 21,0 21,4 19,5 0,3 

Bulgaria 19,7 10,5 23,6 23,7 22,3 2,6 

Croatia 35,0 28,3 36,1 46,4 44,5 9,5 

Cyprus 14,7 9,4 21,5 34,6 31,1 16,4 

Czech 
Republic 19,1 9,9 18,0 17,1 14,4 -4,7 

Estonia 13,8 11,3 20,7 10,0 12,2 -1,6 

Greece 34,2 28,3 51,6 58,1 55,0 20,8 

Hungary 19,1 20,4 24,7 20,9 16,0 -3,1 

Latvia 18,4 13,1 30,6 20,0 14,2 -4,2 

Lithuania 15,5 13,9 29,4 18,7 16,6 1,1 

Malta 16,0 10,0 12,9 9,6 9,4 -6,6 

Poland 38,4 19,7 28,8 25,5 20,9 -17,5 

Portugal 23,5 24,6 31,5 35,5 34,4 10,9 

Romania 17,8 17,3 23,7 24,7 23,4 5,6 

Slovakia 29,4 20,3 34,3 30,1 27,5 -1,9 

Slovenia 17,8 11,3 16,8 21,3 14,6 -3,2 

Spain 23,4 25,5 44,0 52,9 48,0 24,6 

Average BS 26,5 20,9 33,4 35,2 31,5 5,0 

Iceland 5,9 7,5 10,7 6,9 6,7 0,8 

Norway 10,9 6,8 7,9 6,7 8,7 -2,2 

Źródło: Eurostat. 

 

Skala poprawy sytuacji młodych kobiet 

na rynku pracy jest w przypadku Polski 

najwyższa, podobnie jak dla całej 

populacji, jednak poziom wskaźnika jest 

wciąż wyższy niż średnio dla UE. Spadł 

jednak poniżej średniej dla strefy euro,  

a także poniżej średniej dla krajów-

beneficjentów. Warto zwrócić uwagę na 

fakt, że luka dla Polski przy odniesieniu 

do Norwegii, jest w przypadku kobiet 

wciąż wyższa, niż w przypadku mężczyzn.  

W przypadku kobiet pomimo trwałej  

i szybkiej poprawy poziom bezrobocia 

młodych jest wciąż wyższy niż przed 

kryzysem, a także wyższy niż w krajach 

regionu, za wyjątkiem Rumunii  

i Słowacji.  

 
Gender inequality index 

 
2005 2011 2012 2013 2014 

Bulgaria 0,233 0,245 0,219 0,207 0,212 

Croatia 0,194 : 0,179 0,172 0,149 

Cyprus 0,145 0,141 0,134 0,136 0,124 

Czech 
Republic 

0,153 0,136 0,122 0,087 0,091 

Estonia 0,242 0,194 0,158 0,154 0,164 

Greece 0,180 0,162 0,136 0,146 0,146 

 

Syntetyczna miara nierówności 

związanych z płcią, obejmująca sytuację 

na rynku pracy, zdrowie reprodukcyjne 

oraz zdolności w różnych obszarach,  

w przypadku Polski wskazuje na trwałą 

poprawę sytuacji. Zmniejsza się także 

różnica pomiędzy wskazaniami dla 

Norwegii, która jest tu liderem. Proces 
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Hungary 0,226 0,237 0,256 0,247 0,209 

Latvia 0,211 0,216 0,216 0,222 0,167 

Lithuania 0,197 0,192 0,157 0,116 0,125 

Malta 0,270 0,272 0,236 0,220 0,227 

Poland 0,160 0,164 0,140 0,139 0,138 

Portugal 0,170 0,140 0,114 0,116 0,111 

Romania 0,345 0,333 0,327 0,320 0,333 

Slovakia 0,195 0,194 0,171 0,164 0,164 

Slovenia 0,203 0,175 0,080 0,021 0,016 

Spain 0,118 0,117 0,103 0,100 0,095 

Iceland 0,121 0,099 0,089 0,088 0,087 

Norway 0,083 0,075 0,065 0,068 0,067 
Źródło: UNDP. 

jest zatem trwały, pomimo iż różnica 

pozostaje znacząca. Kraje charakteryzują 

się znaczną różnorodnością, wskazania 

dla Polski mogą być uznane za przeciętne.  

 
 

Transparency International's Corruption Perception Index 

 
2004 2008 2012 2016 

Rank Value Rank Value Rank Value Rank Value 

Bulgaria 54 4,1 72 3,6 75 41,0 75 41,0 

Croatia 67 3,5 62 4,4 62 46,0 55 49,0 

Cyprus 36 5,4 31 6,4 29 66,0 47 55,0 

Czech 
Republic 

51 4,2 45 5,2 54 49,0 47 55,0 

Estonia 31 6,0 27 6,6 32 64,0 22 70,0 

Greece 49 4,3 57 4,7 94 36,0 69 44,0 

Hungary 42 4,8 47 5,1 46 55,0 57 51,0 

Latvia 57 4,0 52 5,0 54 49,0 44 57,0 

Lithuania 44 4,6 58 4,6 48 54,0 38 59,0 

Malta 25 6,8 36 5,8 43 57,0 47 55,0 

Poland 67 3,5 58 5,6 41 58,0 29 62,0 

Portugal 27 6,3 32 6,1 33 63,0 29 62,0 

Romania 87 2,9 70 3,8 66 44,0 57 48,0 

Slovakia 57 4,0 52 5,0 62 46,0 54 51,0 

Slovenia 31 6,0 26 6,7 37 61,0 31 61,0 

Spain 22 7,1 28 6,5 30 65,0 41 58,0 

Iceland 3 9,5 7 8,9 11 82,0 14 78,0 

Norway 8 8,9 14 7,9 7 85,0 6 86,0 

Źródło: www. Transparency.org 

 

Indeks postrzegania 

korupcji, który jest jedną  

z miar jakości instytucji, 

wskazuje na rosnącą pozycję 

Polski, trwale poprawiającą 

wyniki w tym 

międzynarodowym badaniu. 

Polska, która w 2005 roku 

zajmowała 67. pozycję  

w świecie, wśród 

analizowanych krajów 

jedynie przed Rumunią  

i Chorwacją, poprawiła 

swoją pozycję na tyle,  

iż wyprzedziła większość 

analizowanych krajów. 

Obecnie wśród krajów-

beneficjentów jedynie 

Estonia zajmuje wyższe 

miejsce w rankingu.  

 

 
 
 
 

2.2 Stosunki dwustronne  

Wzmacnianie współpracy bilateralnej pomiędzy państwami-darczyńcami a Polską stanowi jeden z dwóch 
głównych celów Mechanizmów Finansowych 2009-2014, określonych w art. 1.2 Regulacji. Do jego 
realizacji służą nade wszystko:  
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 Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Fundusze Współpracy 
Dwustronnej na poziomie poszczególnych programów; 

 programy partnerskie (ang. Donor Partnership Programmes) oraz projekty partnerskie – 
predefiniowane oraz wybierane w ramach otwartych naborów.   

 

 

Działania bilateralne na poziomie krajowym 

Zgodnie z zatwierdzonym przez darczyńców Planem Działań dla Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym, na podstawie podpisanych z Beneficjentami Porozumień w sprawie zakresu i trybu 
współpracy w ramach wykorzystywania środków finansowych MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014,  
w 2016 r. zrealizowano łącznie 7 projektów bilateralnych. Inicjatywy te przyczyniły się do nawiązania 
nowych i/lub pogłębienia dotychczasowych kontaktów, wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk 
oraz zacieśnienia współpracy instytucjonalnej pomiędzy partnerami. 

 

Realizacja Planu Działań na 2016 r. 

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z partnerem – Gminą Wrocław 
zrealizowało, pod patronatem Europejskiej Stolicy Kultury 2016, projekt pn. „Polsko-Norweska 
Solidarność”. Celem projektu było, z jednej strony, pokazanie współczesnych relacji pomiędzy 
społeczeństwem polskim i norweskim, z drugiej – przypomnienie historii i działalności organizacji 
Solidaritet Norge-Polen (SNP), która udzielała pomocy polskiej opozycji antykomunistycznej w latach 
1981-1990. Projekt objął m.in. organizację wystawy historycznej „Solidarność Norwesko-Polska” 
oraz konferencji naukowej pod tym samym tytułem, z udziałem polskich i norweskich ekspertów,  
w tym bohaterów SNP. Wydarzeniom tym towarzyszył festiwal kultury polskiej i norweskiej, 
składający się z kilku koncertów i spektaklu teatralnego, w które zaangażowani byli artyści i młodzi 
ludzie z obu krajów.  

2. Ministerstwo Środowiska, wzorem lat ubiegłych, zorganizowało stoisko informacyjne promujące 
fundusze norweskie i EOG w obszarze środowiska podczas Międzynarodowych Targów Ochrony 
Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Obecność Beneficjenta na targach POL-ECO była okazją 
do spotkań, wymiany doświadczeń i informacji, w tym z podmiotami z państw-darczyńców, o 
panujących trendach i innowacyjnych rozwiązaniach w ochronie środowiska, jak również efektach 
projektów realizowanych ze środków MF EOG i NMF na lata 2009-2014 oraz możliwościach wsparcia 
w ramach ewentualnych podobnych programów w przyszłości. 

3. Centralny Zarząd Służby Więziennej opublikował, adoptowany do polskich warunków  
i przepisów, polskojęzyczny podręcznik modułowy do norweskiego programu pracy  
z osadzonymi pn. "Motivator”. Podręcznik został opracowany na podstawie stworzonych przez 
autorów programu materiałów dydaktycznych, jak również doświadczeń pozyskanych przez 
przedstawicieli polskich służb penitencjarnych podczas stażu w Zakładzie Karnym w Ila  
w Norwegii (projekt w ramach FWD na poziomie krajowym w 2015 r.). Podręcznik posłuży 
pracownikom polskich służb penitencjarnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z więźniami,  
w toku wdrażania programu „Motywator” w zakładach karnych w Polsce. Ponadto, beneficjent – 
w ramach działań uzupełniających – dokonał zakupu książek edukacyjnych, które mają na celu 
przybliżenie realizatorom programu zaprezentowanych w podręczniku innowacyjnych koncepcji 
pracy ze skazanymi z perspektywy współczesnej nauki.  

4. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało wizytę studyjną do Norwegii 
(Bergen) w obszarze zwalczania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Uczestnicy 
wizyty odbyli spotkania z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za konsultacje, doradztwo  
i opiekę nad ofiarami przestępstw domowych oraz ofiar przemocy na tle seksualnym (m.in. 
Children’s House – Statens Barnehus i Centrum Interwencji Kryzysowej – Krisesenteret), jak również 
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organizacji prowadzącej działania adresowane do sprawców aktów przemocy (Alternative to 
Violence – Alternative til Vold). Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i zacieśnienie 
współpracy w zakresie przeciwdziałania przedmiotowym zjawiskom. 

Ponadto, Beneficjent zorganizował konferencję dotyczącą zagadnień przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń  
i dobrych praktyk w przedmiotowym obszarze pomiędzy podmiotami z Polski i z państw-darczyńców 
oraz omówienie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach zarządzanego przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu PL14.  

5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało wizytę studyjną do Norwegii 
poświęconą polityce wobec mniejszości narodowych i etnicznych, głównie w odniesieniu do 
norweskich grup mniejszościowych Saamów i Kwenów. Spotkania w Ministerstwie Samorządu 
Lokalnego i Modernizacji oraz w Norweskiej Radzie Języków w Oslo, jak również rozmowy 
z przedstawicielami mniejszości podczas wizyty na północy kraju – w Parlamencie Saamów 
w Karasjok, w redakcji gazety kweńskiej „Ruijan Kaiku” w Alcie oraz w Centrum Kultury Kwenów 
w Storslett – umożliwiły obu stronom wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązań i dobrych 
praktyk na rzecz rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych, w tym w odniesieniu do organizacji 
nauczania języków mniejszości w Norwegii i w Polsce.   

6. Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów, bazując na wiedzy i doświadczeniach zdobytych podczas wizyt 
studyjnych do Norwegii i Islandii (projekty w ramach FWD na poziomie krajowym w 2014 i 2015 r.), 
zrealizowała ogólnopolską kampanię internetowo-radiową dotyczącą problemów związanych ze 
zjawiskiem przemocy seksualnej wobec kobiet. Kampania miała przyczynić się do zainicjowania 
społecznej debaty na temat zjawiska przemocy seksualnej, zmierzającej m.in. do eliminowania 
schematów myślenia, które podtrzymują przyzwolenie na przemoc seksualną. W ramach kampanii 
przygotowano i wyemitowano spoty informacyjne w radio oraz opracowano i opublikowano 
materiały promocyjne w internecie. Przebieg i efekty zrealizowanych działań zostały skonsultowane 
z przedstawicielami instytucji z państw-darczyńców. 

7. Komenda Główna Policji we współpracy z przedstawicielami norweskiego Narodowego Dyrektoriatu 
Policji (National Police Directorate) zorganizowała dla przedstawicieli KGP oraz komend 
wojewódzkich Policji wizytę studyjną do Norwegii mającą na celu wymianę doświadczeń  
i dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na podstawie pozyskanej 
wiedzy, w drugim etapie projektu – w styczniu 2017 r., w wybranych regionach w Polsce 
przeprowadzono kampanię informacyjną promującą norweskie rozwiązania w tym obszarze.  
W ramach ww. działań beneficjent zrealizował m.in. pilotażowy projekt ”Dnia odblasków”, 
nawiązujący do prowadzonych w Norwegii działań profilaktycznych i akcji uświadamiających 
konieczność noszenia materiałów odblaskowych przez użytkowników dróg. Do udziału w kampanii 
zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele norweskich służb policyjnych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym (National Mobile Police Service). Informacje dotyczące wyników 
projektu zostały przedstawione w branżowych pismach policyjnych w Polsce. Ponadto, efekty 
wdrożonych działań zostaną zaprezentowane podczas najbliższej sesji Europejskiej Organizacji Policji 
Ruchu Drogowego – TISPOL, jako przykład wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja projektu została wydłużona do końca 
marca 2017 r.  

Zgodnie z zapisem artykułu 2.4 pkt 4 Umowy w sprawie finansowania Pomocy Technicznej oraz 
Funduszu Współpracy Dwustronnej na Poziomie Krajowym, ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym zasilono Fundusz 
Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau. Kwota grantu w wysokości 250 000,00 EUR, stosownie do 
postanowień ww. Umowy, została przekazana na konto Fundacji bezpośrednio przez Biuro 
Mechanizmów Finansowych. 
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W wyniku zrealizowanych w 2016 r. inicjatyw, Plan Działań Funduszu na 2016 r. został wykonany  
na kwotę blisko 790 000 euro, dzięki czemu poziom wykorzystania środków FWD na poziomie krajowym 
wyniósł ponad 1 813 000 euro, co stanowi około 67% całości alokacji. 

 

 

Działania bilateralne na poziomie programów i projektów 

Działania związane ze współpracą Polski z państwami-darczyńcami na poziomie programów i projektów 
w głównej mierze skupiają się na wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk, głównie poprzez 
Fundusz Współpracy Dwustronnej i działania uzupełniające, ale także w ramach linii budżetowych 
poświęconych rezultatom oraz zarządzaniu. Zakładane cele, tj. umocnienie relacji dwustronnych  
i wymiana wiedzy, realizowane są przede wszystkim poprzez: 

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

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

- komponent mobilnościowy w ramach programu PL10; 

- spotkania operatorów realizujących działania w tym samym obszarze tematycznym w różnych 
państwach-beneficjentach; 

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

- posiedzenia Komitetów Współpracy; 

- strony internetowe programów aktualizowane w  języku polskim i angielskim wraz z bazą 
podmiotów z Polski i państw-darczyńców umożliwiającą nawiązanie partnerstw, infolinie 
telefoniczne. 

Większość operatorów ocenia współpracę z partnerem jako bardzo dobrą. Intensywna kooperacja 
umacnia stosunki dwustronne, wpływając na stałe poszerzenie zakresu współpracy, stanu wiedzy  
i wzajemnego zrozumienia. Również poprzez wspólnie przygotowywane wizyty studyjne, seminaria czy 
raporty, wypracowywane są wspólne pomysły na rzecz dla programu, a transfer doświadczeń i dobrych 
praktyk przyczynia się do poprawy wdrażania programu i jego skuteczności. Zwiększają się również 
kompetencje osób zaangażowanych w partnerstwo, poprawia się komunikacja między podmiotami. 
Narzędziem systematycznego wspólnego działania są posiedzenia Komitetu Współpracy, w wielu 
przypadkach kilkukrotnie w ciągu roku. Pozwala to na stały kontakt i bezzwłoczne reagowanie na 
pojawiające się wyzwania, zwłaszcza w końcowej fazie wdrażania programów. Omawiane są sprawy 
związane z bieżącą realizacją programów, podsumowywane dotychczasowe działania oraz weryfikowane 
postępy. Partnerzy wspólnie monitorują osiąganie planowanych wskaźników i pracują nad 
ewentualnymi środkami zaradczymi w przypadku pojawienia się ryzyk czy zagrożeń dla realizacji celów. 
Coraz częściej na forum Komitetu omawiane są perspektywy przyszłej współpracy, również w zakresie 
nowej edycji finansowej mechanizmów dla danego obszaru tematycznego. 

Warto podkreślić efektywność współpracy bilateralnej i jej trwały charakter. Poprzez działanie 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni PL10 zwiększona została mobilność pomiędzy Polską  
a państwami-darczyńcami. Nastąpił transfer dobrych praktyk w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, 
wzrosło umiędzynarodowienie uczelni. Zauważalny jest także trend wzrostowy: w pierwszym roku 
akademickim wdrażania funduszu tj. 2013/2014 zrealizowanych zostało 343 mobilności, podczas gdy w 
roku akademickim 2014/2015 zrealizowano 371 wymian, zaś w roku akademickim 2015/2016 aż 481 
wymian. Łącznie zrealizowanych zostało 1195 wymian do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu,  
co przekracza wskaźnik zaplanowany dla tego rezultatu.  

Współpraca naukowa między Polską a Norwegią jest aktywna i wykazuje tendencję wzrostową. Zgodnie 
z danymi statystycznymi polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Horyzont 2020, w 
programie FP7 złożonych zostało 976 wniosków projektowych z udziałem co najmniej jednego partnera 
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z Polski i Norwegii, z czego w praktyce zrealizowanych zostało 269 projektów. W Programie Horyzont 
2020 do tej pory złożono 435 wniosków z udziałem partnerów polskich i norweskich, z czego 122 
otrzymały dofinansowanie i są obecnie realizowane. To wartość dodana współpracy bilateralnej  
w projektach wdrażanych w PL12. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono przegląd typów działań będących efektem współpracy 
bilateralnej. Ich rezultatem są nierzadko rekomendacje dla danego obszaru, podręczniki dobrych praktyk 
czy nowe wspólne inicjatywy. 

 

 

 

KONFERENCJE BILATERALNE / MIĘDZYNARODOWE 

 
Data i 

miejsce 
wydarzenia 

Temat Partnerzy 
Liczba 

uczestników 
Szczególne rekomendacje / 

wnioski/ produkty 

PL02 
21-22 VI 

Białowieża 
PL 

postępowanie z 
inwazyjnymi 

gatunkami obcymi w 
Polsce i w Norwegii; 
strategie, regulacje i 

standardy 
postępowań, dobre 

praktyki, zarządzanie i 
projekty pilotażowe 

Norweska 
Agencja ds. 
Środowiska, 

Norweski 
Inspektorat 

Przyrody 

100: 
przedstawiciele 

administracji 
publicznej, lasów 

państwowych, 
parków 

narodowych i 
NGOs, uczelni 

wyższych, 
instytutów 

naukowych, 
Norweskiej 
Agencji ds. 

Środowiska i 
Norweskiego 
Inspektoratu 

Przyrody 

wymiana wiedzy 
i doświadczeń nt. metod 

usuwania oraz monitoringu 
inwazyjnych gatunków obcych 

w Norwegii oraz Polsce 

PL02 
22-23 XI 
Jurata 

PL 

ochrona zasobów 
morskich w Polsce i 

Norwegii: ramy 
prawne w zakresie 

wyznaczania i 
funkcjonowania sieci 
obszarów morskich 

Natura 2000, 
doświadczenia 

dotyczące prowadzenia 
monitoringu fauny na 
morskich obszarach 
chronionych, zasady 

gospodarowania i 
plany ochrony na 

morskich obszarach, 
wsparcie ochrony 

zagrożonych siedlisk i 
gatunków Morza 

Bałtyckiego 

Norweska 
Agencja ds. 
Środowiska, 

Instytut 
Badań 

Morskich 
z Norwegii  

100: 
przedstawiciele 

Norweskiej 
Agencji ds. 

Środowiska i 
Instytutu Badań 

Morskich 
z Norwegii, 

Ministerstwa 
Środowiska Litwy, 

Ministerstwa 
Ochrony 

Środowiska i 
Rozwoju 

Regionalnego 
Łotwy, 

Ministerstwa 
Środowiska z 
Rumunii oraz 

przedstawiciele 
Ministerstwa 

konieczność uspójnienia 
metodyki monitoringu stanu 
wybrzeża morskiego i strefy 

wód przybrzeżnych w obecnie 
podejmowanych działaniach 
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Środowiska i 
Agencji Ochrony 

Środowiska z 
Estonii oraz 

przedstawiciel 
Uniwersytetu 
Egejskiego z 

Grecji. 

PL04 
29-31 III 
Kraków 

PL 

efektywność 
energetyczna w Polsce 
i Norwegii:  polityka, 

strategie oraz regulacje 
w budownictwie oraz 

przemyśle 

Norweska 
Dyrekcja ds. 

Zasobów 
Wodnych i 

Energii 
(NVE) 

100 

wymiana wiedzy 
i doświadczeń 

nt. efektywności 
energetycznej w Polsce 

i Norwegii 

PL06 
12 IX 

Wrocław 
PL 

konferencja 
DiverCITY2: jak 
wspierać udział 
interesariuszy w 
inicjonowaniu 

i koordynowaniu 
procesów rewitalizacji 

Związek 
Władz 

Lokalnych i 
Regionalnyc

h w 
Norwegii 

(KS), Miasto 
Wrocław 

130 

prezentacja i wymiana 
doświadczeń miast 

norweskich i islandzkich w 
kontekście uwarunkowań 

polskich 

PL08 

8-10 VI 
Warszawa 

PL 
 

międzynarodowa 
konferencja nt. 

ochrony dziedzictwa 
żydowskiego 

HL-Senteret 
(Centrum 

Badań nad 
Holokauste

m), 
przedstawici

ele 17 
organizacji 

zajmujących 
się 

żydowskim  
dziedzictwe
m z różnych 

krajów 
Europy 

150 

możliwość nawiązania 
kontaktów i współpracy 
lokalnych aktywistów, 

animatorów i  edukatorów 
oraz wymiana dobrych 

praktyk  

PL10 
19 -20 IX 
Bergen 

NO 

wdrażanie programów 
stypendialnych w 
poszczególnych 

państwach-
beneficjentach: 

wymiana doświadczeń 
w zakresie dobrych 

praktyk, 
podsumowanie 

dotychczasowych 
rezultatów programów 

Norweskie 
Centrum 

Współpracy 
Międzynaro

dowej w 
Edukacji 

(SIU), 
Islandzkie 
Centrum 

Badań 
(RANNIS), 
Krajowa 

Agencja ds. 
Kształcenia 
Międzynaro

dowego 
(AIBA) w 

Liechtenstei

przedstawiciele 
instytucji 

partnerskich (SIU, 
RANNIS, AIBA), 
przedstawiciel 

BMF, 
przedstawiciele 

Operatorów 
programów z 

Państw-
Beneficjentów 

wytyczne dla programów 
edukacyjnych, rekomendacje 
dot. założeń merytorycznych i 

upraszczania rozliczeń 
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nie 

PL10 25 XI 
Warszawa 

konferencja 
podsumowująca II 

edycję FSS 

Norweskie 
Centrum 

Współpracy 
Międzynaro

dowej w 
Edukacji 

(SIU), 
Islandzkie 
Centrum 

Badań 
(RANNIS) 

160 

prezentacja dobrych praktyk 

http://www.fss.org.pl/promocja/spot
kania/konferencja-zamykajaca-ii-

edycje-funduszu-stypendialnego-i-
szkoleniowego 

 

PL12 
8-9 XII 

Kraków 
PL 

międzynarodowa 
konferencja Together 

for innovation in health 
- Polish-Norwegian 

Research Programme: 
inżynieria 

biomedyczna, nowe 
leki i systemy 

dostarczania leków, 
badania patogenezy 
wybranych chorób i 

choroby cywilizacyjne 

 

Norweska 
Rada ds. 
Badań 

(Research 
Council of 
Norway) 

102 uczestników z 
Polski, Norwegii i 
innych krajów, w 

tym wielu 
polskich i 

norweskich 
ekspertów w 

dziedzinie 
zdrowia 

wymiana poglądów i 
doświadczeń dotyczących 

badań medycznych i ochrony 
zdrowia, a także okazją do 

zacieśnienia kontaktów 
naukowych 

PL16 

13-14 XII 
Warszawa 

PL 
 

Standardy i dobre 
praktyki z zakresu e-
usług w administracji 

publicznej 

Norweska 
Administracj

a Sądów 

Krajowa 
Administracj

a Sądów 
republiki 
Litewskiej 

Ministerstw
o 

Sprawiedliw
ości Rumunii 

150 

debaty i wymiana 
doświadczeń IT dla wymiaru 

sprawiedliwości, 
przygotowanie warsztatów 

dla wąskiej grupy 
zainteresowanych 
specjalistów m.in.  

nt. e-protokołu 

PL17 
5 X 

Olain 
LT 

otwarcie Centrum 
Reintegracji dla osób 

uzależnionych: 
wymiana doświadczeń 

oraz prezentacja 
efektów działań 
programowych 

Norweska 
Służba 

Więzienna 

środowisko 
międzynarodowe, 

w tym 3 
przedstawicieli 

OP 

transfer rozwiązań 
technicznych i 

organizacyjnych oddziału 
terapeutycznego 

WIZYTY STUDYJNE 

 
Data i 

miejsce 
wydarzenia 

Temat 
Partnerzy i 
uczestnicy 

Liczba 
uczestników 

Szczególne rekomendacje / 
wnioski 

PL03 

26-29 IV      
Oslo, 

Lillehammer  
NO 

gospodarka odpadami 
komunalnymi w 
Norwegii, w tym 

polityka, zagadnienia 

Norweska 
Agencja ds. 
Środowiska, 

Ponadto 

10 ze strony 
polskiej 

wymiana wiedzy 
i doświadczeń nt. gospodarki 

odpadami komunalnymi 

http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-zamykajaca-ii-edycje-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego
http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-zamykajaca-ii-edycje-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego
http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-zamykajaca-ii-edycje-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego
http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-zamykajaca-ii-edycje-funduszu-stypendialnego-i-szkoleniowego


 

17 

 

 prawne, zakresy 
odpowiedzialności, 

realizacja inwestycji, 
zarządzanie kontrolą i 

nadzorem działań 
wywołujących 

zanieczyszczenie 
środowiska ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
problematyki odpadów 

uczestnicy: 
władze 

okręgu Oslo 
i Akershus, 

przedstawici
ele firm 

norweskich 
zajmujących 

się 
gospodarką 
odpadami 

PL04 
7-10 VI 

Oslo 
NO 

odnawialne źródła 
energii: różnorodne 

rozwiązania w zakresie 
OZE oraz ich 

demonstracja w 
działaniu 

Norweska 
Dyrekcja ds. 

Zasobów 
Wodnych i 

Energii 
(NVE) 

15 ze strony 
polskiej 

wymiana wiedzy 
i doświadczeń 

nt. odnawialnych źródeł 
energii w Polsce i Norwegii 

PL07, 
PL13 

14-17 VI 
PL 

wizyta studyjna 
instytucji norweskich 

Polsce: wizytacja 
projektów wdrażanych 
w ramach PL07 i PL13 

Norweski 
Dyrektoriat 
ds. Zdrowia, 

Norweski 
Instytut 
Zdrowia 

Publicznego 

21 ze strony 
norweskiej 
i polskiej 

nawiązanie kontaktów 
przedstawicieli strony 
norweskiej z polskimi 

władzami samorządowymi, 
kadrą medyczną  

i zarządzającą 

PL13 
29-30 VI 

Oslo 
NO 

e-zdrowie 

Norweski 
Dyrektoriat 
ds. Zdrowia; 

Norweski 
Dyrektoriat 

ds. e-
Zdrowia 

10 ze strony 
polskiej 

prezentacja doświadczeń  
i praktyki norweskiego  

systemu: wdrożenie 
projektów pilotażowych  
e-zdrowia, e-recept oraz 
portalu informacyjnego  
o zdrowiu. Obszary te są 

interesujące w kontekście 
potencjalnej przyszłej 
współpracy partnerów 

programu PL13 

PL16 

30 XI -1 XII 
Strasburg 

F 
 

wizyta studyjna 
norweskich sędziów i 

prezesów polskich 
sądów w Europejskim 

Trybunale Praw 
Człowieka w 

Strasburgu oraz w 
Radzie Europy 

Norweska 
Administracj

a Sądów 
27 

pierwsza tego typu wizyta 
polskich sędziów; wymiana 

doświadczeń związanych  
ze stosowaniem Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka  
z sędziami z Norwegii 

 

WARSZTATY i SEMINARIA BILATERALNE 

 
Data i 

miejsce 
wydarzenia 

Temat 
Partnerzy i 
uczestnicy 

Liczba 
uczestników 

Szczególne rekomendacje / 
wnioski 

PL06 
11 IX 

Wrocław 
PL 

finansowanie działań 
rewitalizacyjnych przez 
podmioty prywatne i 

poprawy jakości 
środowiska w 

przedstawici
ele miast 
polskich 

(Wrocław, 
Łódź) i 

15 

podręcznik dobrych praktyk 
http://www.eog.gov.pl/media/26886

/e-book_PL.pdf 
http://www.eog.gov.pl/media/26888

/e-book_EN.pdf 

http://www.eog.gov.pl/media/26886/e-book_PL.pdf
http://www.eog.gov.pl/media/26886/e-book_PL.pdf
http://www.eog.gov.pl/media/26888/e-book_EN.pdf
http://www.eog.gov.pl/media/26888/e-book_EN.pdf
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obszarach 
rewitalizowanych 

norweskich 
(Fredrikstad, 
Vesturbygdd

), 
islandzkiego 
Reykjavíku 

oraz 
eksperci 

PL08 

6-9 III 
Trondheim, 

Oslo 
NO 

spotkanie seminaryjno-
warsztatowe 

„Nauczanie i uczenie 
się dziedzictwa 
żydowskiego”: 

edukacja historyczna 
jako element edukacji 
o prawach człowieka 

European 
Wergeland 

Center, 
eksperci z 

Polski, 
Norwegii 
i Niemiec 

22  

wymiana dobrych praktyk  
z zakresu edukacji 

historycznej i  propagowania 
praw człowieka 

PL08 
10 III  
Oslo 
NO 

publiczna debata 
„Responsibility and 

heritage. Accounts on 
Jewish History in 

Poland and Norway” 
na temat zachowania 

dziedzictwa 
żydowskiego w Polsce i 

Norwegii 

HL-Senteret 
(Centrum 

Badań nad 
Holokauste

m), Muzeum 
Żydowskie w 

Oslo 

60  

polski punktu widzenia: 
prezentacja działalności 
Muzeum oraz projektu 
„Żydowskie dziedzictwo 

kulturowe” 

PL17 
30 XI – 1 XII 

Gdańsk 
PL 

Cykl 3 seminariów nt. 
realizacji zadań 

służbowych przez 
instytucje 

więziennictwa Polski i 
Norwegii w zakresie 
użycia siły i środków 

przymusu w 
jednostkach 

penitencjarnych, 
realizacji  programów 

readaptacyjnych w 
Służbie Więziennej 

i działań 
podejmowanych 
wobec więźniów 

odbywających 
długoterminową karę 
pozbawienia wolności. 

Norweska 
Służba 

Więzienna 

26 przedstawicieli 
strony polskiej 

oraz 13 
przedstawicieli 

strony 
norweskiej, 

goście z Łotwy, 
Litwy, Rumunii, 

Czech oraz 
przedstawiciele 

Ambasady 
Królestwa 

Norwegii w Polsce 

przygotowanie  do dalszej 
współpracy w obszarach 

ochrony jednostek 
penitencjarnych i oddziaływań 

penitencjarnych 

 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA BILATERALNE 

 Temat 
Partnerzy i 
uczestnicy 

Liczba uczestników 
Szczególne rekomendacje / 

wnioski 

PL08 

DOM – Dziedzictwo Obok 
Mnie. Wartości 

dziedzictwa kulturowego 
dla społeczności 

lokalnych: poprawa 
systemu zarządzania 
zasobami lokalnego 

Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, 

Norweski 
Dyrektoriat ds. 

Dziedzictwa 
Kulturowego 

(Riksantikvaren) 

 

upowszechnienie rezultatów 
oraz  

poradnik dobrych praktyk dla 
gmin: 

Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-
do-dzialan-lokalnych.pdf 

Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-
do-dzialan-lokalnych---wersja-

http://dom.nid.pl/download/file?hash=Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych.pdf
http://dom.nid.pl/download/file?hash=Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych.pdf
http://dom.nid.pl/download/file?hash=Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych---wersja-angielska.pdf
http://dom.nid.pl/download/file?hash=Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych---wersja-angielska.pdf
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dziedzictwa w 
uczestniczących w nim 

gminach w Polsce i 
Norwegii 

angielska.pdf 

PL17 

Job shadowing: 8 wizyt 
studyjnych 

przedstawicieli 
norweskiej Służby 

Więziennej w Polsce oraz 
8 wizyt studyjnych 

przedstawicieli polskiej 
Służby Więziennej w 

Norwegii. Do współpracy 
ze strony norweskiej 
zostały wskazane 4 

norweskie więzienia oraz 
4 polskie jednostki 

penitencjarne: wymiana 
doświadczeń, dobrych 
praktyk, porównanie 

systemów 
penitencjarnych, 

rozwiązań prawnych 
stosowanych w obu 

krajach oraz sposobów 
realizacji bieżących zadań 

służbowych 

 
każdorazowo udział 7 

funkcjonariuszy 

zwiększenie kompetencji 
zawodowych funkcjonariuszy 

i pracowników Służby 
Więziennej, bezpośrednia 

współpraca pomiędzy 
jednostkami organizacyjnymi 

obu więziennictw 

 

W ramach otwartych naborów wniosków opracowana procedura wyboru projektów w PL15 dodatkowo 
premiowała inicjatywy, które angażują instytucje norweskie w charakterze partnera. Zdarza się jednak 
również, iż pomimo braku formalnego partnerstwa, beneficjenci nawiązywali kontakty z norweskimi 
odpowiednikami i - dla przykładu - zapraszali ich przedstawicieli na wybrane działania szkoleniowe 
(konferencje otwierające/zamykające, szkolenia międzynarodowe etc.). W ramach formalnych 
partnerstw organizowane są wizyty studyjne i stażowe oraz wypracowywane publikacje tematyczne.  

Poniższa tabela to przegląd projektów partnerskich dofinansowanych w ramach naborów głównych  
i partnerskich projektów predefiniowanych: 

 
Liczba 

projektów 
bilateralnych 

Uwagi / wyjaśnienia 

PL02 4 1 projekt z naboru głównego i 3 projekty wdrażane w ramach Funduszu Małych Grantów 

PL03 5 wszystkie (4) projekty predefiniowane i 1 projekt konkursowy. 

PL06 1 
projekt predefiniowany Związku Miast Polskich wdrażany w partnerstwie ze Związkiem 

Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii 

PL07 1 

projekt dot. wprowadzenia na grunt polski nowatorskiej metody pracy z pacjentem 
otępiennym Marte Meo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie wdrażany w partnerstwie z NKS 
Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS 

PL08 16 

14 wybranych do dofinansowania projektów inwestycyjnych  realizowanych przy udziale 
instytucji partnerskich pochodzących z państw-darczyńców, a także dwa partnerskie 
projekty nieinwestycyjne: projekt predefiniowany Muzeum Historii Żydów Polskich 
realizowany we współpracy z HL-Senteret oraz czterema norweskimi instytucjami 

http://dom.nid.pl/download/file?hash=Dziedzictwo-obok-Mnie--inspiracje-do-dzialan-lokalnych---wersja-angielska.pdf
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współpracującymi oraz projekt partnerski Narodowego Instytutu Dziedzictwa i 
Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) 

PL09 62 
wszystkie projekty konkursowe były realizowane w partnerstwie (partnerstwo 

obligatoryjne - wymóg formalny) 

PL10 

457 
dwustronnych 

umów 
współpracy 

91 projektów w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
(partnerstwo obligatoryjne - wymóg formalny), 305 wizyt studyjnych i przygotowawczych, 

24 projekty w ramach Współpracy Instytucjonalnej (partnerstwo obligatoryjne - wymóg 
formalny), 56 projektów w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni: partnerstwo było 
obligatoryjne dla projektów mających na celu rozwój wspólnych programów studiów 

PL12 75 
wszystkie projekty konkursu głównego (CORE - 68) oraz konkursu Wychwytywanie i 

składowanie dwutlenku węgla (CCS - 7) były realizowane w partnerstwie (partnerstwo 
obligatoryjne - wymóg formalny) 

PL13 1 
projekt predefiniowany Ministerstwa Zdrowia wdrażany w partnerstwie z Norweskim 

Dyrektoriatem ds. Zdrowia 

PL14 2 
projekt predefiniowany Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wdrażany w 

partnerstwie z Radą Europy oraz projekt w ramach FMG 

PL15 4 

projekt predefiniowany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wdrażany w partnerstwie z 
Radą Europy oraz 3 projekty konkursowe wdrażane przez: Departament Służby Celnej w 

Ministerstwie Finansów w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem ds. Ceł i Akcyzy, 
Komenda Główną Straży Granicznej w partnerstwie z Norweskim Urzędem ds. Imigracji 

(UDI) oraz Komenda Stołeczna Policji w partnerstwie z norweską Krajową Agencją 
Dochodzeniowo-Śledczą (KRIPOS) 

PL16 3 
3 projekty predefiniowane Ministerstwa Sprawiedliwości wdrażane w partnerstwie z 

Norweską Krajową Administracją Sądów 

PL17 1 
projekt predefiniowany Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej 

wdrażany w partnerstwie z Norweskimi Służbami Więziennymi 

 

W projektach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni PL10 zdecydowana większość 
partnerstw stanowiła kontynuację z poprzednich lat akademickich. Nawiązanie nowych partnerstw  
z uczelniami z państw-darczyńców jest trudnym zadaniem, głównie z powodu braku potencjału do 
kolejnych wymian (małe zainteresowania ze strony studentów z państw-darczyńców przyjazdem do 
Polski i mobilnością jako elementem studiów) oraz niechęci do formalizowania partnerstwa umową. W 
okresie sprawozdawczym niektóre polskie uczelnie znalazły instytucje partnerskie spoza sektora 
szkolnictwa wyższego w celu realizacji praktyk studenckich, dzięki czemu współpraca pomiędzy Polską  
a państwami-darczyńcami zaczęła się rozszerzać o sektor inny niż edukacja. W roku 2016, w sumie  
6 studentów zrealizowało praktyki w instytucjach nie będących przedstawicielami szkolnictwa wyższego. 

W 2016 r. ogłaszane były otwarte nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej. Nabory miały na celu dofinansowanie dodatkowych działań partnerskich podejmowanych 
przez beneficjentów realizujących projekty w ramach poszczególnych programów lub wszystkich 
instytucji kwalifikowalnych w naborze głównym. Dotyczą one wymiany wiedzy i dobrych praktyk między 
polskimi beneficjentami a ich zagranicznymi partnerami, w ich ramach organizowane są przede 
wszystkim wizyty studyjne, ale i seminaria, warsztaty czy konferencje. Najważniejszym efektem 
nawiązanych partnerstw jest samo nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy - w większości bowiem 
przypadków partnerzy nie znali się i nie współpracowali przed rozpoczęciem projektu. Kolejnym 
istotnym efektem jest wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami, ale również konsultowanie 
konkretnych zagadnień związanych bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami, czy przypadki 
organizowania przez partnera zagranicznego określonych wydarzeń kulturalnych (wystaw, koncertów 
itp.), jak na przykład w PL08. 
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Nabory wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w 2016 oraz rozstrzygnięcie 
konkursów: 

 data kwota 
dostęp

na 

(EUR) 

liczba wniosków 
kwota 

zagospodarowana 

(EUR) 

ogłosze
nia 

naboru 

zakończenia 
naboru 

złożonych 
w 

ocenie 

ocenionych 
pozytywnie / 

dofinansowanych 

PL02 

18.01  21.03 150 207 6 0 6 95 968 

13.12 31.03 
2017* 

73 245 
4 4 0 0 

PL04 21.07. 
2015 

30.09.2015 735 295 
9 0 4 1 323 530 

PL07 
15.01 30.06 180 000 8 0 5 121 378 

16.09 30.12 230 000 6 6 brak danych brak danych 

PL08 6.2014 30.09 
2017* 

766 445 
7 0 7 289 000 

PL09 6.07 31.03 2017* 268 854 70 0 64 268 854 

PL10 4.04 6.06 300 000 171  119 300 000 

PL13 
15.01 30.06 170 000 6 0 3 59 633 

16.09 30.12 200 000 2 2 brak danych brak danych 

              *lub do wyczerpania środków 

W powyższych przypadkach katalog beneficjentów pokrywał się z katalogiem instytucji kwalifikowalnych 
w naborze głównym. Operatorzy programów PL04, PL07, PL12, PL13 i PL15 planują ogłoszenie naborów 
w 2017 roku, przy czym bywa to uwarunkowane zgodą darczyńców na realokację oszczędności  
na kategorię FWD (skutkujące też zwiększeniem dostępnej w naborze alokacji). Dla przykładu, operator 
programu PL12 ogłosi w I kwartale 2017 roku nabór na organizację warsztatów i wizyt studyjnych 
polsko-norweskich zacieśniających współpracę badawczo-rozwojową. Pula środków przeznaczonych  
na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi 400 tys. euro. W przypadku identyfikacji oszczędności  
w programie i otrzymaniu zgody na przesunięcie ich do FWD, alokacja ta będzie odpowiednio 
zwiększana. Ponadto, operatorzy umożliwiali realizację przedsięwzięć o charakterze bilateralnym 
beneficjentom swoich projektów, np. w ramach PL02, PL04, PL08 czy PL17. Dla przykładu, w ramach 
projektu predefiniowanego PL17 dotyczącego probacji i stosowania kar nieizolacyjnych podjęto 
wymianę doświadczeń w tym zakresie z Dyrektoriatem Służb Probacyjnych i Urzędem Probacyjnym 
Akershus, zaś w ramach PL16  dwukrotnie (styczeń, listopad/grudzień) odbyła się wizyta studyjna 
norweskich sędziów i prezesów polskich sądów w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu 
oraz w Radzie Europy. 

Z uwagi na okres kwalifikowania wydatków na działania bilateralne (do 31 grudnia 2017 r.) operatorzy 
programu nie identyfikują zagrożenia dla realizacji przedsięwzięć dwustronnych. Praktyka pokazuje,  
iż nabory te cieszą się popularnością, dlatego jeśli identyfikowane są wolne środki, operatorzy chętnie 
ponawiają nabory bądź powiększają dostępną pulę w już ogłoszonych. Działanie to okazało się 
efektywne i przyniesie owoce w kolejnej edycji funduszy norweskich. 
 

Plany 

Operatorzy już planują działania bilateralne w kolejnym roku wdrażania. Wiele inicjatyw jest obecnie 
dyskutowanych z partnerem. Wzmożenie współpracy znajduje finansowanie w zidentyfikowanych bądź 
spodziewanych (np. po zakończeniu projektów konkursowych i predefiniowanych) oszczędnościach  
w programach.  

Współpraca dwustronna będzie dotyczyć różnych obszarów: elektromobilności, geotermii 
niskotemperaturowej, zdrowia psychicznego i zdrowia publicznego czy e-zdrowia. W 2017 r. rozpocznie 
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się realizacja projektu Rozwój kompleksowych metod monitoringu związków organicznych  
i nieorganicznych w próbkach środowiskowych realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU). W ramach projektu 
zostaną przeprowadzone następujące zadania: międzynarodowa konferencja naukowa w Poznaniu  
na temat nowoczesnych metod pobierania i przygotowania próbek środowiskowych, analizy danych  
z badań monitoringowych oraz modelowania i prezentacji wyników, wizyta studyjna w Norwegii w celu 
wymiany doświadczeń i pełniejszego zapoznania się z potencjałem badawczym NILU, branżowe 
konferencje międzynarodowe organizowane w krajach europejskich (Włochy lub Niemcy), na których 
będą prezentowane cele i wyniki współpracy w ramach FWD.  

Wdrażane będą wybrane w drodze konkursów działania partnerskie. Część inicjatyw jest już  
na zaawansowanym etapie przygotowania i zaplanowanych w czasie, dla przykładu: 

 data, miejsce Wydarzenie 
instytucje 

partnerskie 
liczba 

uczestników 

PL06 
IX/X                           

Wrocław / PL 
konferencja DiverCITY3 

KS (Norwegia), 
Miasto Wrocław 

300 

PL12 
20-21 XI                          

Warszawa / PL 
Konferencja 

Norweska Rada ds. 
Badań Naukowych 

(Research Council of 
Norway) 

150 

PL07, PL13 
jesień  

PL 

konferencja nt. nowych trendów w 
opiece zdrowotnej I zdrowiu 

publicznym 

Norweski Dyrektoriat 
ds. Zdrowia 

200 

PL17 

8 - 13 V                    
Zakopane / PL 

2 konferencje tematyczne połączone 
z seminarium oraz spotkaniem 

dyrektorów generalnych  

Norweska Służba 
Więzienna  

 brak danych 

11 IX                                     
NO 

konferencja zamykająca Program we 
wrześniu 2017 r. w Norwegii, która 

zostanie połączona z 
podsumowaniem współpracy 

bilateralnej  

Norweska Służba 
Więzienna 

 brak danych 

 

Można się domyślać, iż zarówno katalog, jak i liczba działań wzrośnie. Jest to zatem ostatnia szansa na 
merytoryczne działania partnerskie, również w kontekście otwierania nowej perspektywy finansowej 
mechanizmów. 



Współpraca z Radą Europy oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji  

Współpraca z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji oraz Radą Europy pozwala wykorzystać bogate 
doświadczenie tych organizacji i najlepsze praktyki międzynarodowe instytucji partnerskich. 

W ramach programu PL15 realizowany był projekt predefiniowany pt. „Poprawa zdolności Polski  
do walki z handlem ludźmi” wspólnie z Radą Europy. W 2016 r. zrealizowano następujące 
przedsięwzięcia: 

- organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji seminarium nt. zaangażowania 
biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi poprowadzone zostało przez ekspertów MSWiA i Rady 
Europy; 

- przeprowadzenie wykładów przez ekspertów z Rady Europy Krajowej szkoły administracji Publicznej w 
3 uczelniach wyższych: Uniwersytet Warszawski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz Uczelnia 
Łazarskiego; 

- rozpoczęcie prac Rady Europy i Uniwersytetu Warszawskiego nad studium badawczym o tematyce 
projektu, stanowiącym zbiór dobrych praktyk różnych państw i instytucji międzynarodowych; 

- opracowanie komiksu w tematyce handlu ludźmi, w oparciu o dobre praktyki Rady Europy, (nakład:  
100 tys. egz.), sukcesywnie dystrybuowanego do szkół na terenie całego kraju. 

W ramach wdrażanego przez Międzynarodową Organizację  ds. Migracji projektu założono  
i przeprowadzono realizację cyklu szkoleń z zakresu zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, 
adresowanych głównie do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przeanalizowano dotychczasowy system 
pomocy ofiarom, w szczególności w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji,  
w kontekście krajowym i współpracy z krajami pochodzenia ofiar. Wnioski posłużyły wzmocnieniu 
współpracy między zaangażowanymi podmiotami, a nowoczesne metody przekazywania wiedzy (w tym 
dedykowana Internetowa Aplikacja Szkoleniowa) pozwalają na dalsze szkolenia kaskadowe dla jeszcze 
większej grupy odbiorców po zakończeniu realizacji projektu. Projekt został wydłużony do 2017 roku. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , operator PL14, realizowało w partnerstwie z Radą 
Europy projekt predefiniowany nr 1 „Rodzina polska – wolna od przemocy”.  W ramach projektu 
zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

- szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w celu poprawy skuteczności pomocy 
osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy 
przedstawicielami zaangażowanych instytucji. Szkolenia były realizowane do marca, projekt zakończy się 
w kwietniu 2017 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 28 sesji szkoleniowych dla 1 319 osób. 
W sumie zrealizowane zostały 92 szkolenia, w których uczestniczyło 4 395 specjalistów.  

- badania typu desk study ekspertów Rady Europy we współpracy z polskimi specjalistami na temat 
dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W raporcie z badań znalazły 
się rekomendacje dla Polski. Publikacja ta dostępna jest na stronie programu 
(przeciwprzemocy.mpips.gov.pl).  
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3 RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW  

3.1 Przegląd statusu programów 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wdrażanych jest 17 programów oraz Fundusz Pomocy Technicznej 
i Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. 

Najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem programami środowiskowymi koncentrowały się  
w 2016 roku na realokacji środków finansowych na rozszerzenia zakresu rzeczowego realizowanych 
projektów w ramach procedury określonej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (dalej: Regulacje), wydłużeniu okresu 
realizacji projektów oraz działaniach bilateralnych. Z uwagi na finalny etap wdrażania, zwraca też uwagę 
stan wykonania wskaźników. 

W 2016 roku podpisano umowy dla 17 projektów wyłonionych w ramach ostatniego naboru w ramach 
mechanizmów (program PL10). W sumie z alokacji przyznanej Polsce dofinansowano i realizowano 
12413 projektów konkursowych. Spośród projektów, których wdrażanie stanowi odpowiedzialność 
strony polskiej (tj. ogółem 655), wdrażanie 258 jeszcze się nie zakończyło – jest to możliwe dzięki 
wydłużeniu w 2015 roku realizacji 256 projektów w ramach programów PL02, PL03, PL04, PL06, PL07, 
PL08, PL13, PL14, PL15, PL16, PL17. Zgodnie z decyzją darczyńców, na podstawie art. 7.10 Regulacji 
wydłużenie kwalifikowalności wydatków do 30 kwietnia 2017 roku co najmniej jednego projektu w 
ramach programu spowodowało wydłużenie kwalifikowalności kosztów zarządzania jedenastu 
programów do 31 grudnia 2017 r. Darczyńcy potwierdzili również, iż wydłużeniu w takim przypadku 
podlegają wszystkie koszty zarządzane bezpośrednio przez operatora programu, tj. Fundusz 
Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, kategoria działań komplementarnych oraz rezerwa 
na pokrycie strat wynikających z różnic kursowych. Dla przypomnienia należy dodać, iż wcześniej (w 
2013 roku) z inicjatywy darczyńców okres kwalifikowalności projektów wydłużono w program ie 
badawczym  (PL12), wydłużono konkursowe projekty przemysłowe w PL04, zaś końcową datą 
kwalifikowalności wydatków w projektach programu już na etapie podpisywania umowy PL18 był 
kwiecień 2017 roku. 

W 2016 roku kontynuowano wysiłki w celu maksymalizacji wydatkowania środków w projektach i 
programach. Dzięki wydłużeniom okresu kwalifikowalności wydatków projektów na mocy art. 7.14.4 
Regulacji, a w konsekwencji również wydłużeniu okresu wydatkowania w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej tak na poziomie programów, jak i krajowym (do 30 kwietnia 2018 roku), oszczędności były 
realokowane zarówno między projektami, jak i kategoriami budżetowymi. Rozszerzano zakres rzeczowy 
realizowanych projektów w ramach procedury określonej w art. 6.9 Regulacji, identyfikowano i 
realizowano nowe przedsięwzięcia bilateralne. 

Harmonogram wdrażania programów/projektów 

W PL09 w kwietniu, a w PL10 we wrześniu upłynął termin  kwalifikowalności wydatków w ramach 
projektów konkursowych. Operatorzy tych programów mogą ponosić koszty związane ze współpracą 
bilateralną oraz zarzadzaniem do kwietnia 2017 roku. Z uwagi na wykorzystanie alokacji i osiągnięcie 
założonych lub zwiększonych efektów Mechanizmów Finansowych pozostałe programy nadzorowane 
przez stronę polską zostały wydłużone. Tym samym termin kwalifikowalności wydłużonych projektów 
upłynie w kwietniu, zaś kosztów zarządzania, rezerwy na różnice kursowe, FWD programów oraz działań 
uzupełniających 31 grudnia 2017 roku. Okres kwalifikowalności wydłużono również dla Funduszu 
Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym (do 30 kwietnia 2018) i Funduszu Pomocy Technicznej 
(31 sierpnia 2018). 

                                                           
3
 PL05: 548 projekty, PL18: 27 projektów, PA22:11 projektów realizowanych bezpośrednio przez operatorów 

wskazanych przez darczyńców. 
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Harmonogram realizacji programów 

 

Wdrażanie programów 

W ramach mechanizmów finansowych dofinansowano 576 projektów konkursowych w naborach 
głównych. 344 z nich zostały zakończone, co oznacza, iż w pierwszym trymestrze 2017 roku 
realizowanych będzie jeszcze 40% projektów. Beneficjenci wykorzystują potencjał wynikający  
z wydłużenia okresu realizacji projektów i zwiększają intensywność, zakres i/lub zasięg swoich projektów 
- wiele z nich otrzymało dodatkowe wsparcie w ramach procedury przewidzianej art. 6.9 Regulacji,  
o czym mowa niżej. W przypadku Funduszu Małych Grantów wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 
30%: spośród 79 projektów do 2016 roku zakończyło się 55.  

Diagram nr 1: Informacja o zakończonych i realizowanych projektach konkursowych 

•428 
zakończonych 
projektów,  
w tym 31 
predefiniowanych 

do 31 XII 2016 

•kwalifikowalność 
wydatków 256 
projektów w 11 
programach + 
PL12 oraz 
przemysłowych 
PL04 

do 30 IV 2017 

•kwalifikowalność 
kosztów 
zarządzanych 
bezpośrednio 
przez operatorów 
tych 11 
programów 

do 31 XII 2017 

•kwalifikowalność 
FWD na poziomie 
krajowym 

do 30 IV 2018 
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Zgodnie z informacją zawartą w poprzednich raportach strategicznych, poziom kontraktacji środków  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł 
534 742 500 euro, tj. 100 % alokacji na programy. W końcowym etapie wdrażania wyzwaniem jest 
właściwa alokacja zidentyfikowanych oszczędności. Najczęściej operatorzy wybierali transfer środków 
do Funduszu Współpracy Dwustronnej, gdzie wydatki są kwalifikowalne do końca programu (do 31 
grudnia 2017 roku w przypadku programów wydłużonych), zaś zmiany art. 7.7. Regulacji  
wprowadzone 10 czerwca  2015 r. pozwoliły otworzyć katalog kosztów kwalifikowalnych, a tym 
samym zwiększyć możliwości wykorzystania wolnych środków. 

Drugim pomocnym narzędziem była realokacja uwolnionych środków do wdrażanych projektów  
w ramach art. 6.9 Regulacji, tj. sfinansowania działań dodatkowych. Z  dodatkowego wsparcia mogli 
skorzystać beneficjenci projektów o wydłużonym okresie kwalifikowalności. Warunkiem było ogłoszenie 
co najmniej miesiąc przed decyzją o przyznaniu środków przejrzystych i obiektywnych kryteriów wyboru 
przedsięwzięć, poddanie ocenionych wniosków pod obrady Komitetowi ds. Wyboru Projektów oraz 
uzyskanie dzięki dodatkowym działaniom zwiększenia efektu mierzalnego w postaci dodatkowych 
wskaźników lub podwyższonych ich wartości. W 2016 roku z tej formy skorzystało 5 operatorów 
(programy: PL02, PL03, PL04, PL07, PL08, PL13, PL14, PL15). Dodatkowe wsparcie przyznano już 54 
projektom, a w I kwartale 2017 roku rozstrzygnięte zostaną konkursy w programach zdrowotnych.  
Na procedurę przeznaczono łącznie ponad 22,5 mln EUR, najwięcej w programach inwestycyjnych (PL04, 
PL08 oraz PL07). 
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Nabory wniosków o rozszerzenie zakresu rzeczowego, zgodnie z trybem wskazanym w art. 6.9 Regulacji: 

 data 

kwota 
dostępna 

(EUR) 

liczba wniosków 
kwota 

zagospodarowa
na 

(EUR) 

ogłoszenia 
naboru zakończeni

a naboru 
złożonych w ocenie 

ocenionych 
pozytywnie / 

dofinansowanyc
h 

PL02 29.02.2016 ciągły 128 389 9 2 4 54 925 

PL03 
29.12.2015 ciągły 255 699 5 0 4 255 699 

17.11.2016 ciągły 42 720 2 2 brak danych brak danych 

PL04 
19.10.2015 ciągły 17 312 087 46 7 39 10 788 021 

08.09.2016 ciągły 91 986 1 0 1 91 986 

PL07 02.12.2016 ciągły 1 064 667 brak 
danych 

brak 
danych 

brak danych brak danych 

PL08 28.07.2016 ciągły 2 200 000 5 0 5 2 200 000 

PL13 03.11.2016 ciągły 736 835 5 0 5 604 240 

PL14 23.03.2016 ciągły 8 643 2 0 2 8 643 

PL15 10.08.2016 31.08.2016 930 878 4 0 1 20 731 

 
Większość (poza PL15) naborów były ogłaszane w trybie ciągłym, do wyczerpania dostępnych środków, 
przy czym wszyscy operatorzy uwzględnili możliwość zwiększenia alokacji w przypadku identyfikacji 
nowych oszczędności. Dostępna w naborze alokacja zostanie wykorzystana w pełni w programie PL02, 
PL03, PL08. Wolne środki zostały w PL13, PL14 i PL15, spodziewane są w PL04 i PL07, co pokazuje skalę 
wyzwań stojących przed operatorami tych programów. 
 
Projekty predefiniowane 

W ramach funduszy norweskich i EOG wdrażanych jest w Polsce 50 projektów predefiniowanych,  
z których 31 zostało już zakończonych. Oznacza to, iż niemal 40% projektów predefiniowanych będzie 
jeszcze wdrażanych w pierwszym trymestrze 2017 roku, a uwzględniając rozliczenie projektów 
zakończonych w 2016 roku, operatorzy będą zobowiązani rozliczyć niemal 65% wszystkich wdrażanych 
projektów predefiniowanych. 
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Diagram nr 2: Informacja o zakończonych i realizowanych projektach predefiniowanych 

  
 
Zmiany w programach 

Nasilenie zmian w programach obserwowaliśmy już od 2014 roku. Z uwagi na ich wielość 
zastosowaliśmy 4 główne kategorie – przyczyny modyfikacji umów: korekta (C), wskaźniki (I), realokacja4 
(R), wydłużenie (E). Cyfry oznaczają numer kolejnej zmiany w programie, zaś suma pokazuje ogólną 
liczbę zmian danej kategorii w każdym roku wdrażania. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

  C I R E C I R E C I R E C I R E C I R E 

PL02             1     2 3       4 5     6   

PL03                 1           2 3         

PL04             1   2   3, 4       5 6     7   

PL06                     1, 2       3 4     5   

PL07           1                 2 3     4   

PL08                     1         2         

PL09         1           2, 3       4       5   

PL10             1, 2                       5, 6, 7*   

PL12 1           2     3 4     5         6   

PL13             1   2           3 4     5   

PL14         1, 2, 3         4 5       6 7 8       

PL15                 1           2 3         

                                                           
4
 dotyczy również dodatkowej alokacji na program 
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PL16                             1 2     3   

PL17                 1           2 3 4       

suma 
1        4 1 6   5 3 10     1 11 11 2   11   

1 11 18 23 13 

* przyjęta numeracja aneksów, dotyczy aneksu trzeciego, czwartego i piątego PL10 

Zarządzanie oszczędnościami stanowi główny powód zmian, a liczba realokacji w roku sprawozdawczym 
powtórzyła wynik z 2015 roku. Łącznie w 2016 r. podpisano 13 addendów do umów ws. programów. 
Większość z nich była skutkiem realokacji między kategoriami budżetowymi w ramach programów 
(PL02, PL04, PL06, PL07, PL09, PL12, PL13, PL16). Były to przesunięcia między rezultatami (PL02, PL03, 
PL07), tworzenie nowych rezultatów (PL04), wzmacnianie zarządzania (PL07, PL12, PL13) i FWD (PL04, 
PL12, PL13). Wprowadzenie również innych zmian w Aneksie II umów PL13 (dodano zadania w ramach 
współpracy dwustronnej w zakresie e-zdrowia), PL14 i PL17. Należy zaznaczyć, że w ostatnim roku 
spodziewana jest modyfikacja kilku programów wynikająca z potrzeby zagospodarowania ewentualnych 
oszczędności projektowych (do zidentyfikowania na przełomie kwietnia i maja) i wykorzystania ich  
w kategoriach, których kwalifikowalność wydatkowania trwa do końca 2017 roku,  w tym przede 
wszystkim funduszu współpracy dwustronnej (PL04, PL08, PL12, PL13, PL15, PL17), ale również działania 
mające zapewnić rozpowszechnianie wyników, ja np. kampania społeczna czy wydanie publikacji. 

Efekty wdrażania programów/projektów – raportowanie o wskaźnikach 

W związku z zakończeniem większości projektów konkursowych i predefiniowanych, odnotowaliśmy 
również postęp w zakresie wskaźników.  Analiza danych w tym zakresie dostarczonych w systemie DoRIS 
w ramach raportowania rocznego pokazuje, iż poziom osiągnięcia wskaźników wyniku i rezultatu jest 
proporcjonalny do postępu rzeczowego programów i wynosi odpowiednio 80% i 70%. W programach 
PL09 i PL10, które zakończyły wdrażanie projektów, a także PL06, PL08 i PL15 wszystkie zadeklarowane 
wskaźniki zostały osiągnięte. Wskazuje to jednoznacznie, że realizacja programów przebiegała zgodnie  
z założeniami i przyczyniła się do osiągnięcia planowanych efektów.  

Poniższe wykresy obrazują osiągnięcie wskaźników zarówno na poziomie wyników, jak i rezultatów w 
ramach programów nadzorowanych bezpośrednio przez stronę polską. Zakładamy, że zgodnie  
z harmonogramami realizowanych jeszcze projektów w ramach programów środowiskowych PL02, PL03, 
zdrowotnych PL07, PL013 oraz PL12 i PL14 – wszystkie wskaźniki będą osiągnięte w 2017r.  

Wykres nr 2: Procentowe ujęcie liczby osiągniętych wskaźników na poziomie wyników programów (ang. 
outputs level) w odniesieniu do ogólnej liczby zakładanych wskaźników tego rodzaju w umowach. 
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Wykres nr 3: Procentowe ujęcie liczby osiągniętych wskaźników na poziomie rezultatów programów 
(ang. outcomes level) w odniesieniu do ogólnej liczby zakładanych wskaźników tego rodzaju w umowach. 

 
 
 
Optymistycznie wygląda też sytuacja wskaźników bilateralnych – patrz poniższa tabela. Większość 
programów osiągnęła z sukcesem zdefiniowane wskaźniki dotyczące współpracy bilateralnej. Jedynie  
w programach Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej kluczowy 
będzie rok 2017, na który zaplanowano intensywne działania w tym obszarze.  

  PL02 PL03 PL04 PL06 PL07 PL08 PL09 PL10 PL12 PL13 PL14 PL15 PL16 PL17 
Number of project partnership 

agreements  
in beneficiary civil society                             

Number of project partnership 
agreements  

in the beneficiary private sector                             
Number of project partnership 

agreements  
in the beneficiary public sector                             
Number of women involved in 

exchange visits between beneficiary 
and donor states                             

Number of men involved  
in exchange visits between 

beneficiary and donor states                             
Number of joint initiatives  

in the European  
or international arena  

or multilateral organisations                             
Number of professional networks 

between institutions in beneficiary 
and donor states established and 

operational                             
Number of new technologies/new 

practises, including IT-systems, 
adopted in a beneficiary state, as a 
result of transfer of knowledge from 

a donor state partner                             
Number of articles published in one 

country about the other partner 
country                             

legenda:   
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Wydatkowanie środków Mechanizmów Finansowych 

 W roku sprawozdawczym - w związku z wejściem większości projektów w zaawansowaną fazę realizacji 
- widoczny był dalszy postęp w wydatkowaniu środków przez wszystkie instytucje zaangażowane we 
wdrażanie Mechanizmów Finansowych 2009-2014 w Polsce, kwota ta wyniosła ponad 108 mln EUR. 
Jednak dynamika wydatków w całym programie z uwagi na fakt, iż większość projektów została 
zakończona do końca 2016r. zmniejszyła się w porównaniu do roku 2015. 

Wykres nr 4. Płatności dla operatorów programów (grant) przekazywane przez stronę polską (mln 
EUR) - w kolejnych latach oraz narastająco od początku realizacji NMF i MF EOG 2009-2014 

 

Intensywność podejmowanych przez operatorów działań w 2016 roku  w celu maksymalizacji 
wydatkowania środków była również widoczna w kwocie zaliczek przekazanych przez darczyńców 
stronie polskiej, gdyż kwota ta wyniosła ok. 399,6 mln EUR, co stanowi 84% kwoty alokacji przyznanej 
stronie polskiej.  Wartość wypłaconych stronie polskiej zaliczek jest niższa od kwoty z roku 2015, jednak 
wynika to z faktu iż największe płatności były dokonywane w początkowej fazie realizacji projektów oraz 
programów, która przypadała na lata 2014-2015 czyli w momencie podpisywania umów  
z beneficjentami.  
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Wykres nr 5. Porównanie środków z Mechanizmów Finansowych (grant) wydatkowanych w ramach 
Programów do końca 2016 r. do kwoty środków przekazanych zaliczkowo operatorom programów 
oraz alokacji (w mln EUR) 

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

 
Ponadto, do końca niniejszego okresu sprawozdawczego kwota wydatkowana przez Operatorów 
wyniosła blisko 358 mln EUR5, co stanowi ok. 90% kwoty przekazanych zaliczek oraz ponad 75% 
kwoty alokowanej na programy realizowane przez stronę polską.  Wysokie wydatkowanie środków  
w stosunku do wartości przekazanych zaliczek świadczy o racjonalnym planowaniu środków przez 
operatorów oraz bieżącym monitorowaniu wydatkowania i prognozowaniu oszczędności, które 
odpowiednio wcześnie zidentyfikowane przyczyniają się do absorbcji środków.  

Konferencje kończące 

Rozpoczął się ostatni etap realizacji programów, dlatego mamy już pierwsze doświadczenia konferencji 
podsumowujących. Wydarzenia te są okazją do przedstawienia rezultatów programu i projektów, 
umożliwiają wymianę doświadczeń, a także upowszechniają dobre praktyki w poszczególnych obszarach. 

27 września odbyła się konferencji zamykająca programów wsparcia kultury (PL08, PL09), której 
towarzyszyło  spotkanie podsumowujące dla operatorów obszaru priorytetowego (PA17). Celem 
spotkania była dyskusja i refleksja dot. wdrażania programów współpracy kulturalnej z obszaru 
priorytetowego 17, w tym podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, prezentacja rezultatów 
programów w wybranych krajach, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dodatkowo w ramach 
spotkania odbyły się równoległe dyskusje w ramach dwóch grup warsztatowych. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele wszystkich 10 państw wdrażających analogiczne programy współpracy kulturalnej, 
tj. Polski, Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji, a także 
przedstawiciele Norweskiej Rady Sztuki (partnera programu), Norweskiego Ministerstwa Kultury, 
Islandzkiego Centrum Badań  (RANNIS), Biura Mechanizmów Finansowych, Ambasady Królestwa 
Norwegii w Polsce, Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego. 

25 listopada oficjalnie zakończono wdrażanie drugiej edycji Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego 
(PL10) pn. „Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności, współpracy i rozwoju  
w edukacji”. Pięć uczelni uhonorowano statuetką Oskarów Mobilności za zrealizowanie największej 

                                                           
5
 Kwota wydatków łącznie może ulec zmianie z uwagi na trwający, w trakcie przygotowywania niniejszego raportu, 

proces weryfikacji Finansowych Raportów Okresowych zawierających wydatki za okres wrzesień – grudzień 2016.  

474,6 

399,6 

357,99 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

alokacja przekazane zaliczki wydatkowanie



 

33 

 

liczby wymian w kategoriach: wyjazdy studentów, przyjazdy studentów, wyjazdy pracowników, 
przyjazdy pracowników oraz pozyskanie do współpracy największej liczby instytucji partnerskich 
z państw-darczyńców. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii, 
instytucji partnerskich, tj. Norweskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji (SIU) 
i RANNIS, oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych z Polski i państw-darczyńców zaangażowani w 
realizację projektów. 

W dniach 13-14 grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję 
podsumowującą wdrażanie programu PL14, w której wzięli udział eksperci z Polski, Norwegii i Islandii 
realizujący zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konferencji wzięli udział 
eksperci z Polski, Norwegii i Islandii, w tym przedstawiciele podmiotów zaangażowanych we wdrażanie 
programu i projektów oraz  przedstawiciele służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  

Planowane jest uroczyste podsumowanie rezultatów kolejnych dziesięciu programów, w tym programu 
badawczego oraz Służby Więziennej (obie we wrześniu). 

Kwestie horyzontalne 

O kwestiach horyzontalnych w sposób obszerny raportowaliśmy w poprzednim okresie 
sprawozdawczym. Obecnie chcielibyśmy przedstawić wybrane przykłady ich realizacji w programach  
i projektach wdrażanych przy udziale funduszy norweskich i EOG.  

Kwestie horyzontalne są rozpatrywane od momentu wyboru przedsięwzięć do dofinansowania. 
Zagadnienia te były szczegółowo omówione w dokumentacji konkursowej i były rozpatrywane podczas 
oceny merytoryczno-technicznej. Są one również przedmiotem weryfikacji podczas obiegu dokumentów 
sprawozdawczych oraz omawiane w bezpośrednich kontaktach roboczych z beneficjentami. Projekty 
współpracy dwustronnej przyczyniają się do zmniejszenia różnic ekonomicznych oraz do wzmocnienia 
stosunków dwustronnych. Zwiększają one świadomość i spójność społeczną oraz pomagają rozwinąć 
dialog pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. Dla beneficjentów ogromne znaczenie ma również 
aspekt kulturowy oraz poszerzanie doświadczeń.  

 

Dbamy o to, by rozwój gospodarczy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. W każdym 
projekcie czy przedsięwzięciu realizatorzy i beneficjenci uwzględniają aspekt środowiskowy 
zrównoważonego rozwoju. Powinni oszczędnie i racjonalne gospodarować zasobami, w miarę 
możliwości używać nowych, przyjaznych dla środowiska technologii.  W trakcie naborów operatorzy 
premiują m.in. innowacyjność zastosowanych w projekcie rozwiązań oraz efektywność kosztową. 
Ochrona środowiska jest celem bezpośrednim projektów PL02, PL03 i PL04. 

Ale 
może być również osiągana pośrednio (np. wykorzystanie materiałów szkoleniowych w formie 
elektronicznej zamiast tradycyjnej papierowej, elektroniczna wersja poradników, przewodników itp.), co 
poprzez zwiększenie dostępności wiedzy i informacji ma pozytywny wpływ  

Rezultatem wymian studentów i kadry w komponencie mobilnościom PL10 czy 
wizytach studyjnych realizowanych w ramach innych programów jest 
zwiększenie szans ich beneficjentów na rynku pracy i wzrost przedsiębiorczości. 

 

Kampanie społeczne i edukacyjne, ograniczanie emisji gazów, poprawa 
efektywności energetycznej czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej oraz 
edukacji w tym zakresie, poprawa monitoringu środowiska oraz udostępniania 
społeczeństwu informacji na jego temat, poprawa efektywności energetycznej, 
zmniejszenie/uniknięcie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń 
atmosfery, wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych i edukacja w tym 
zakresie. 

 



 

34 

 

na zrównoważony rozwój społeczny. Ten ostatni przejawia się między innymi włączaniem interesantów 
w procesie konsultacji społecznych programu, podczas rozmaitych spotkań czy warsztatów, również 
bilateralnych, a także stosowaniem w ramach przetargów programu PL16 klauzul społecznych. 

 

Ponadto, program badawczy przyczynia się do przywrócenia równowagi między życiem prywatnym  
a zawodowym, a dzięki komponentowi projektów zdrowotnych wspiera rozwój społeczny. 

 

Aspekt ekonomiczny zasady zrównoważonego rozwoju objawia się przede wszystkim w weryfikacji 
stosunku kosztów do korzyści, zarówno na poziomie programu, jak i projektów, w tym stosowanie 
wytycznych dot. udzielania zamówień publicznych, zapytania ofertowe, stosowanie zasad 
konkurencyjności, a także wymaganie co do zasady wkładu własnego beneficjentów. 

 

Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy norweskich i EOG powinny być również zgodne z polityką 
równości szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, również 
w aspekcie terytorialnym. Wsparcie rozkładane jest równomiernie na terenie całego kraju, nie 
koncentrowało się w regionach silniej rozwiniętych czy jedynie głównych ośrodkach. 

 

Realizatorzy przedsięwzięć finansowanych z funduszy norweskich  i EOG dokładają starań, aby na 
każdym etapie wdrażania danego projektu zapewnić równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jak również 
nie dopuścić do dyskryminacji ze względu na inne niż płeć czynniki, m.in.: wiek, poglądy, pochodzenie, 
religia czy zdolności fizyczne. Dlatego też na wszystkich szczeblach wdrażania programów i projektów 
szczególny nacisk kładziemy na zakaz stosowania kryteriów dyskryminacyjnych. Zasada równości płci 
przestrzegana jest na każdym etapie rekrutacji, realizacji i rozliczania projektu. Nie faworyzuje się ani nie 
dyskryminuje żadnej z płci na żadnym etapie realizacji projektu. Podczas rekrutacji są brane pod uwagę 
wyłącznie kryteria obiektywne. Mimo to, w strukturach niektórych instytucji, np. organach ścigania, lub 
w niektórych obszarach, np. w badaniach naukowych, nadal zauważalne są duże dysproporcje w udziale 
mężczyzn i kobiet. 

 

Włączenie do partnerstw w projektach programu regionalnego PL06 organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów istotnych z punktu 
widzenia lokalnego/ regionalnego. 

 

W ramach PL16 projekt predefiniowany nr 1 wdrażany jest na terenie apelacji 
wrocławskiej i białostockiej – na tzw. ścianie wschodniej, zaś beneficjentami 
projektu „Edukacja szkolna…” były społeczności szkolne w małych 
miejscowościach. Również wsparcie dla ofiar przestępstw – pomoc prawna  
i psychologiczna w ramach projektu nr 4 świadczona była w małych 
miejscowościach, często w siedzibach gminnych ośrodków pomocy społecznej. 

 

Jednym z celów PL12 jest zwiększenie udziału kobiet-naukowców w projektach 
badawczych, w szczególności w naukach technicznych, w których są one 
najmniej licznie reprezentowane. W ramach Funduszu Małych Grantów 
dofinansowane są 34 projekty w tym, a ich łączny budżet wynosi ponad 3,3 mln 
EUR. Ponadto, operator monitoruje liczbę kobiet – kierowników  
we wspieranych w ramach Programu projektach. Liczba kobiet – kierowników 
projektu wynosi: 28 na 68 projektów z naboru głównego, 1 na 7 projektów CCS 
oraz wszystkie projekty Funduszu Małych Grantów. Również partnerstwa  
i konsorcja polsko-norweskie sprzyjają honorowaniu tej zasady.  
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Dofinansowane przedsięwzięcia związane są także z pozostałymi wartościami fundamentalnymi, takimi 
jak promowanie tolerancji, zrozumienia pomiędzy kulturami, poszanowaniem praw mniejszości, 
wsparcie słabszych czy wykluczonych. 

 

 

Równości szans sprzyja dobre zarządzanie. Informacje o realizacji programów i projektów są szeroko 
upowszechniane, wybór przedsięwzięć do dofinansowania jest transparentny. Struktura zarządzania KPK 
i operatorów obejmuje mechanizmy wykrywania nieprawidłowości i  zapobiegania im. Stosuje się 
sprawdzone narzędzia: stałe monitorowanie, audyty stosowania przepisów i wytycznych (m.in.  
w zakresie udzielania zamówień w ramach mechanizmów finansowych) zarówno przez operatora, jak  
i beneficjentów, kontrole na miejscu realizacji projektów i tworzenie, w uzasadnionych przypadkach,  
zaleceń pokontrolnych. Nie można nie wspomnieć o informowaniu beneficjentów o obowiązujących 
dokumentach i wytycznych. Podejmowanie decyzji i ich wprowadzanie w życie odbywa się zgodnie z 
zasadami i przepisami prawa. Zgodnie z zasadą zerowej tolerancji wobec korupcji, członkowie Zespołu 
ds. Oceny Projektów oraz Komitetu ds. Wyboru Projektów podpisują deklarację bezstronności  
i niezależności lub, w przypadku konfliktu interesów, wyłączają się z czynności. Operatorzy Programu 
ściśle współpracują z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz (jeśli dotyczy) Partnerem Programu.  

 

 

W wyniku realizacji projektu pn. Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego  
w Muzeum Narodowym w Krakowie, rozszerzono ofertę zajęć dla osób 
niepełnosprawnych i innych osób o specjalnych potrzebach czy zagrożonych 
marginalizacją. W ramach projektu na rzecz Muzeum Łazienki Królewskie 
zainstalowane zostaną systemy wspomagające osoby niedowidzące  
i niedosłyszące, zarówno w sferze komunikacji jak i ekspozycji. Również 
infrastruktura kultury Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 
przystosowana będzie do obsługi osób niepełnosprawnych, przewidziano 
również aktywizację osób starszych.  

 

 
Wsparcie systemu penitencjarnego w ramach PL17, przez zmniejszenie 
dolegliwości odbywania kary pozbawienia wolności, pozwoli na pełniejsze 
przestrzeganie praw człowieka wobec skazanych. 

 

Program regionalny PL06 przyczynia się do realizacji polityki dobrego rządzenia, 
szczególnie właśnie w partnerstwach: samorządy nie tylko świadomie  
i efektywnie współpracują, ale również mogą zaplanować swój rozwój  
w ramach obszarów funkcjonalnych.  
 

 

 
Udział w realizacji programu PL16 przedstawicieli organizacji pozarządowych:  
w projekcie „Edukacja szkolona przeciw wykluczeniu prawnemu” gdzie 
elementy merytoryczne jego realizacji były konsultowane z NGOs, w projekcie 
„Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem…” duża część zadań 
merytorycznych realizowana jest przez organizacje pozarządowe. 
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3.2 Postęp we wdrażaniu poszczególnych programów  

a) PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 

Do końca 2016 roku zatwierdzono 9 sprawozdań końcowych z realizacji projektów. Osiągnięto  
7 z 9 wskaźników na poziomie wyników programu w ramach realizacji wszystkich  
61 projektów, w tym predefiniowanego. W ramach projektów, w których nie w pełni jeszcze osiągnięto 
wskaźniki, beneficjenci rozpoczęli już zaplanowany monitoring, inwentaryzację lub działania ochronne. 
W kontekście rezultatów programu osiągnięto 3 z 5 wskaźników. Mając na względzie zawarte umowy  
z beneficjentami oraz planowane działania,  ryzyko w tym zakresie można określić jako minimalne. 

W ramach procedury wynikającej z art. 6.9 Regulacji złożono 9 wniosków, w tym 4 oceniono pozytywnie, 
ocena dwóch odbędzie się już w kolejnym okresie sprawozdawczym. Dwóch wnioskodawców 
zrezygnowało z realizacji działań dodatkowych, a jeden wniosek został odrzucony.  
W celu zagospodarowania oszczędności dokonano przesunięć pomiędzy rezultatami programu. Zmiany 
zostały uwzględnione w addendum. 

 
17 instytucji realizujących projekty w ramach działania Mobilność Studentów  
i Pracowników Uczelni PL10 wskazało dobre zarządzanie, jako jedno  
z realizowanych zagadnień w trakcie trwania projektu. Zasady dobrego 
zarządzania były wypełniane głównie poprzez stosowanie przejrzystych zasad 
udziału w projekcie, zapewnienie równego dostępu wszystkim 
zainteresowanym osobom oraz przestrzeganie procedur. Instytucje dbały  
o wysoką jakość realizowanych wymian. Projektom przyświecała zasada 
wzajemnej odpowiedzialności, równości, przejrzystości i pełnej partycypacji 
partnerów w projekcie. Zaobserwowano zwiększenie aktywności kobiet 
pracowników uczelni w stosunku do poprzednich lat.  

 

Projekty PL14 odpowiadały na potrzeby grup szczególnie wrażliwych  
i podatnych na zagrożenia, jak kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy, 
starając się przyczynić się do włączenia ich do życia społecznego. 
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Wykres nr 6. Liczba projektów dofinansowanych w podziale na rezultaty programu wraz z projektem 
predefiniowanym i Funduszem Małych Grantów PL02 

 
 

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu w 2016 r. wybrano do 
dofinansowania 9 projektów beneficjentów wyłonionych w I naborze wniosków. Ponadto, w 
ubiegłym roku przeprowadzono drugi nabór wniosków i wyłoniono do dofinansowania 6 projektów. 
Pod koniec 2016 r. uruchomiono trzeci nabór wniosków w ramach FWD. Ponadto, w ramach 
współpracy bilateralnej zorganizowano dwie duże konferencje tematyczne: nt. postępowania z 
inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz ochrony zasobów morskich. 

 

Rezulat 1 (Zarządzanie obszarami Natura 2000)

Rezultat 2 (Eliminacja obcych gatunków inwazyjnych)

Rezultat 3 (Wzrost świadomości społecznej)

Rezultat 4 (Zwiększenie potencjału NGOs)

9 projektów (15%) 

3 projekty (5%) 

15 projektów (24%) 

34 projekty (56%) 

Klimat a las 

W 2016 r. zakończono realizację projektu pt.: „Las-drewno-człowiek”, 
który realizowany był przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych  
w Gdańsku w partnerstwie z Forestry Extension Institute z Norwegii. 
Podniesieniu świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej  
w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością 
ekosystemów służy m.in. wypracowana i upowszechniana w ramach 
projektu  publikacja pn. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju” 
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688351/28056366/Edukacja
+dla+zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+rozwoju.pdf/24c88627-f6cf-
4012-8a84-d19ae90dae34 

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688351/28056366/Edukacja+dla+zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+rozwoju.pdf/24c88627-f6cf-4012-8a84-d19ae90dae34
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688351/28056366/Edukacja+dla+zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+rozwoju.pdf/24c88627-f6cf-4012-8a84-d19ae90dae34
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/documents/688351/28056366/Edukacja+dla+zr%C3%B3wnowa%C5%BConego+rozwoju.pdf/24c88627-f6cf-4012-8a84-d19ae90dae34
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W 2017 r. planuje się organizację w Polsce konferencji bilateralnej we współpracy z Norweską Agencją 
ds. Środowiska dotyczącej ochrony obszarów podmokłych, a także konferencję podsumowującą 
realizację trzech programów środowiskowych. W związku z końcowym okresem wdrażania projektów, 
potencjalne oszczędności operator przewiduje przeznaczyć na rzecz działań bilateralnych. 

Biorąc pod uwagę obecny etap wdrażania programu, można jednoznacznie stwierdzić, że realizacja 
programu PL02 odpowiadała założonym celom i przyczyni się do wzmocnienia obszaru bioróżnorodności 
w Polsce. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne wykorzystanie alokacji,  
w tym ewentualnych oszczędności z 52 wdrażanych projektów. 

 

b) PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych  

Główne działania związane z zarządzaniem programem w 2016 roku to przesunięcia (zgodnie z art. 6.9 
Regulacji) środków pomiędzy rezultatami w celu efektywnego wykorzystania oszczędności oraz 
wydłużenie okresu wdrażania projektów i działań bilateralnych.  

Realizacja projektów przebiegała prawidłowo: realizowano 9 projektów, w tym 4 predefiniowane i 5 
konkursowych. W kwietniu zatwierdzono raport końcowy jednego z projektów realizowanych przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pozostałe zostały wydłużone do 30 kwietnia 2017 r. 
Beneficjenci projektów predefiniowanych wykazali oszczędności w kwocie 255 699 EUR, które 
przeznaczono na dofinansowanie rozszerzonego zakresu rzeczowego 4 realizowanych projektów 
z naboru otwartego. Dodatkowe dofinansowanie przypadło WIOŚ Olsztyn, Politechnice Łódzkiej, 
Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i WIOŚ Poznań. W listopadzie zidentyfikowano 
kolejne oszczędności w kwocie 42 720 EUR i ponownie uruchomiono procedurę. Wpłynęły 2 wnioski  
o dofinansowanie działań dodatkowych.  

 

Król puszczy - żubr 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Białowieskim Parkiem 
Narodowych oraz 12 nadleśnictwami  podjęły współpracę w celu 
utworzenia metapopulacji żubra, który jest gatunkiem priorytetowym 
dla UE w północno-wschodniej Polsce (załącznik 2 i 4 Dyrektywy 
Siedliskowej). Dzięki realizacji projektu powstanie nowe stado żubrów  
w Nadleśnictwie Żednia, będą prowadzone akcje szkoleniowo – 
informacyjne wśród lokalnej społeczności, przeanalizowana zostanie 
możliwość kolejnych przesiedleń w Puszczy Augustowskiej i w Puszczy 
Rominckiej. http://projekteog.sggw.pl/goals/ 
 

 

Największy skarb Ziemi - woda 

W wyniku projektu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej realizowanego we współpracy z NIVA (Norweski 
Instytut Badań Wody, Oslo) prowadzony jest monitoring jakości wody  
w Zalewie Sulejowskim z wykorzystaniem sond wieloparametrowych,  
w tym takich parametrów jak stężenie chlorofilu, zawartość jonów 
amonowych, stężenie tlenu rozpuszczonego, temperatura, odczyn pH  
czy stężenie alg. Opracowany matematyczny model zalewu może stać się 
efektywnym narzędziem do racjonalnego zarządzania również innymi 
zasobami wodnymi. http://www.monsul.wipos.p.lodz.pl/ 

 

http://projekteog.sggw.pl/goals/
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W ramach działań bilateralnych prowadzonych przez operatora odbyła się wizyta studyjna w Norwegii  
i posiedzenie Komitetu Współpracy z udziałem partnera - Norweskiej Agencji ds. Środowiska. 
Beneficjenci organizowali wizyty studyjne, brali udział w seminariach krajowych i zagranicznych, 
przygotowywano międzynarodową konferencję naukową. 

W ramach działań promocyjno-informacyjnych operator zorganizował i przeprowadził szkolenie dla 
beneficjentów, wziął udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska (POL-ECO-SYSTEM), zaś 
beneficjenci wydali  biuletyny informacyjno-promocyjne. 

Program PL03 jest wdrażany zgodnie z założeniami i na tym etapie nie identyfikuje się zagrożeń jego 
realizacji. Wśród kluczowych zadań na ostatni rok wdrażania należy wyróżnić monitoring terminowego 
wdrażania projektów, efektywne wykorzystanie alokacji oraz wzmocnienie aktywności w zakresie 
współpracy bilateralnej, zarówno na poziomie programu, jak i projektów.  

 

c) PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 

Wdrażanie programu znajduje się w końcowym etapie realizacji.  W ramach rezultatów Poprawa 
efektywności energetycznej w budynkach oraz Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, w roku sprawozdawczym beneficjenci realizowali 99 projektów, z tego 7 zostało 
zakończonych.  Pięciu beneficjentów złożyło rezygnację z dalszej realizacji. 

Zdecydowana większość wskaźników jest bliska zakładanym wartościom docelowym. W związku  
z rozszerzeniem projektów wg procedury art. 6.9 Regulacji, w ramach rezultatów odnoszących się do 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł zaplanowana do realizacji redukcja CO2 wzrosła do 
ponad  118 ton/rok.  

 

 
Haust czystego powietrza 
MONIT-AIR, czyli zintegrowany system monitorowania danych 
przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, ma dostarczyć 
m.in. odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby mimo niekorzystnego 
położenia zwiększyć dopływ świeżego powietrza do Krakowa. 
Wypracowana strategia pozwoli na takie planowanie przestrzeni, którego 
efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie. 
Rezultatem projektu będzie również dostarczenie nowoczesnej bazy 
informacji przestrzennych w celu wspomagania procesu decyzyjnego 
zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju 
http://www.ekocentrum.krakow.pl/244,a,monitoring.htm 
 

Szacunkowa liczba 
wymienionych/zmodernizowanych 

kotłów (szt.) 

 

Szacunkowa liczba zainstalowanych 
maszyn, sprzętu lub instalacji 

wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych – OZE (szt.) 

 

Wartość docelowa 
wskaźnika  

 

Wartość docelowa 
wskaźnika  

 

Wartość osiągnięta  
na koniec III kw. 2016 r. 

 

Wartość osiągnięta  
na koniec III kw. 2016 r. 

 

2000

0 

2471 
12 12 



 

40 

 

Przesunięcie oszczędności na rezultat dotyczący odnawialnych źródeł energii uzależnione jest od decyzji 
darczyńców – wniosek ws. zmian przekazano darczyńcom w pierwszej połowie grudnia.  

Projekt predefiniowany rezultatu Wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności 
energetycznej został zakończony już w roku 2015. Przeprowadzono m. in. 3 działania informacyjne  
i kampanie medialne. Działaniami w ramach przedmiotowego rezultatu zostało objętych ponad 7 mln 
osób.  

 

 

 

 

W ramach współpracy dwustronne rozstrzygnięto nabory na projekty z sektora publicznego i 
prywatnego. Odbyła się konferencja szkoleniowa nt. efektywności energetycznej. We współpracy z 
partnerem, tj. Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) poruszono zagadnienia 
dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle oraz omówiono polityki, strategie 
regulację w obszarze. Zorganizowano także wizytę studyjną dot. budynków wytwarzających energię, 
produkcji ciepła i energii z odpadów komunalnych, produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia, 

Ograniczamy emisję szkodliwych gazów 

Firmy z sektora przemysłu realizowały 24 projekty w ramach rezultatu 
Zmniejszona produkcja nieczystości i zmniejszona emisja do powietrza, 
wody i gleby. 9 będzie kontynuowana w kolejnym roku. Przyczyniły się 
one do zmniejszenia emisji CO2, SO2, NO, CO i pyłu. W związku  
w wycofaniem się w 2015 roku dwóch beneficjentów, w pierwszym 
kwartale 2016 roku, darczyńcy przychylili się do przesunięcia 
uwolnionych środków na nowy rezultat dotyczący efektywności 
energetycznej (finansowany z NMF) oraz na działania z zakresu 
współpracy dwustronnej.  

 

Wczoraj węgiel, dziś biomasa 
 
Z funduszy norweskich dofinansowano w Elektrociepłowni Siekierki 
budowę kotła na biomasę, który spala 300 tys. ton biomasy rocznie  
(tj. dwukrotnie więcej niż poprzedni).  To element realizacji nowej 
strategii firmy polegającej na częściowym zmniejszeniu zużycia węgla.  
 

Szacunkowa liczba budynków 
poddanych termomodernizacji (szt.) 

 

Szacunkowa liczba 
wymienionych/zmodernizowanych 

źródeł ciepła (szt.) 

 

Wartość docelowa 
wskaźnika  

 

Wartość docelowa 
wskaźnika  

 

Wartość osiągnięta  
na koniec III kw. 2016 r. 

 

Wartość osiągnięta  
na koniec III kw. 2016 r. 

 

250 

111 

50 
66 
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energooszczędnych rozwiązań w miastach.  Partnerzy współpracują nad problemem adaptacji do zmian 
klimatu czy elektromobilności.  

Największe ryzyko wynika z trudności w efektywnym wydatkowaniu.  Oszczędności wynoszą obecnie 
ponad 10 mln EUR i mogą wzrosnąć, m.in. w przypadku kolejnych rezygnacji beneficjentów. OP i KPK 
aktywnie działają w celu wzmocnienia rezultatów programu – darczyńcom przedłożono dwa wnioski  
o zmianę i kilka nowych propozycji zagospodarowania oszczędności w ramach współpracy dwustronnej. 
Kolejne spodziewane są w 2017 roku. 

 

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

 W 2016 r. zakończyła się realizacja 5 (z 17) projektów konkursowych oraz projektu predefiniowanego 
realizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP) we współpracy z norweskim Stowarzyszeniem Władz 
Lokalnych i Regionalnych (KS). Wszystkie zakończone projekty osiągnęły zakładane 
cele/rezultaty/produkty.  
 
W 2016 r. działania beneficjentów dotyczyły głównie opracowywania dokumentacji projektowo – 
kosztorysowych wynikających z przygotowanych wcześniej dokumentów strategicznych i operacyjnych. 
Będzie ona wykorzystywana przez samorządy w ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym unijne (część  
z nich korzystając z otwartych konkursów w ramach RPO złożyła już wnioski aplikacyjne o środki lub jest 
w trakcie ich przygotowania). Przykładem wpływu przedsięwzięć zrealizowanych w ramach programu 
regionalnego MF EOG jest projekt  „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Przyczynił się do wzmocnienia współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego obszaru funkcjonalnego z partnerami społecznymi (7 nowych partnerów przystąpiło do 
projektu w trakcie jego realizacji) i  został wpisany do Kontraktu Terytorialnego jako kluczowy. Realizacja 
opracowanej w ramach projektu dokumentacji nastąpi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020. 
 

 

O dokumentach strategicznych tylko w grupie 

Wszystkie dokumenty opracowane w projektach w ramach PL06 zostały 
przygotowane w sposób partycypacyjny, a w ich konsultacjach wzięło 
również udział blisko 2000 podmiotów spoza partnerstw. Projekt 
predefiniowany zaangażował niemal 2 tysiące partnerów społecznych  
i prywatnych i wsparł 49 partnerstw. Większość planowanych 
wskaźników została przekroczona co świadczy o sukcesie projektu i jego 
wpływie na świadomość i rozwój partnerstw samorządowych w Polsce. 

 



 

42 

 

 

W wyniku projektu powstały również rekomendacje dla działań legislacyjnych pozwalające na 
zwiększenie skuteczności współpracy w obszarze świadczenia usług publicznych i prywatnych. Polscy 
samorządowcy mieli okazję odwiedzić i zapoznać się z doświadczeniami  21 samorządów norweskich,  
a kontynuacja bilateralnego projektu  DiverCITY zaowocowała publikacją (w języku polskim i angielskim) 
podsumowującą wyniki warsztatów i opisującą dobre praktyki. 

Warto wspomnieć o prowadzonej w ramach programu bazie dobrych praktyk (m.in. w zakresie 
współpracy JST, współpracy JST z NGO, rozwoju instytucjonalnego, usług społecznych), która liczy 
obecnie ponad 400 przykładów. Upowszechniano wiedzę nt. zarządzania strategicznego i współpracy 
samorządów poprzez Portal Wiedzy Samorządowej www.partnerstwa.jst.org.pl oraz samorządowy 
dziennik internetowy www.wartowiedziec.org. Pojawiło się 787 publikacji poświęconych tematyce 
programu, natomiast witryny internetowe odwiedziło już ponad 20 000 unikalnych użytkowników. 

Program PL06 jest realizowany zgodnie z założeniami i przyczynia się do osiągnięcia planowanych 
efektów. W ramach FWD na poziomie programu, wczesną jesienią 2017 roku planowana jest organizacja 
dwudniowej konferencji podsumowującej. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne 
wykorzystanie alokacji, w tym ewentualnych oszczędności z 12 wdrażanych projektów. 

 

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

W  tym roku zadaniem operatora było zapewnienie skutecznej i efektywnej koordynacji wdrażania 
dofinansowanych projektów - 12 ze wszystkich 37 zostało już zakończonych rzeczowo, w tym 4 również 
rozliczone finansowo. Bieżąca ocena postępu rzeczowego i finansowego w projektach pozwoliła 
oszacować wygenerowane w nich oszczędności, które posłużyły wsparciu projektowych działań 
dodatkowych lub rozszerzeniu już realizowanych w ramach procedury naboru wynikającej z art. 6.9 
Regulacji. Ponadto, uruchomiono kolejne nabory wniosków współpracy dwustronnej. 

Graf nr 1. Liczba projektów w podziale na obszary wsparcia w ramach programu PL07  

 

 

 

 

 

 

Narzędzia elektroniczne z pomocą dla JST 

W ramach projektu predefiniowanego przygotowano narzędzie on-line 
do samooceny stanu rozwoju partnerstwa 
(http://samoocenapartnerstw.jst.org.pl/), pozwalające przedstawicielom 
partnerstwa samodzielnie ocenić stopień zaawansowania współpracy  
i wykorzystania narzędzi zarządzania. Ponadto wykorzystano istniejący 
System Analiz Samorządowych (SAS) do wspierania rozwoju partnerstw 
na obszarach funkcjonalnych. Analizując i przetwarzając dane dostępne 
w statystyce publicznej, SAS dla Partnerstw 
(http://www.systemanaliz.pl/dla-partnerstw) ułatwia monitorowanie 
sytuacji społeczno-gospodarczej wcześniej zdefiniowanego obszaru 
funkcjonalnego. System pomaga monitorować wdrażanie strategii całego 
obszaru funkcjonalnego, a w jego ramach również pojedynczych JST. 
Dodatkowo za pomocą Syntetycznego Wskaźnika Rozwoju decydenci  
w partnerstwach mogą na bieżąco badać miarę spójności wewnętrznej 
obszaru funkcjonalnego.  

 

http://www.partnerstwa.jst.org.pl/
http://www.wartowiedziec.org/
http://samoocenapartnerstw.jst.org.pl/
http://www.systemanaliz.pl/dla-partnerstw
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Na przestrzeni ostatniego okresu sprawozdawczego można było zaobserwować znaczny przyrost 
wartości wskaźników obrazujących wyniki osiągane dzięki projektom, np. liczba pacjentów oraz osób 
starszych korzystających z poprawy usług zdrowotnych wzrosła w 2016 r. o ponad 370 tys. Wiele 
produktów zostanie osiągniętych na poziomie znacznie przekraczającym oczekiwane pierwotnie 
założenia. Warto zaznaczyć, że w kolejnym roku spodziewany jest dalszy wzrost wartości tych 
wskaźników dzięki realokacji środków pozwalającej na rozszerzenie zakresu działań. Co istotne, dotyczy 
to nie tylko wskaźników na poziomie wyników, ale także na poziomie rezultatów. Biorąc pod uwagę stan 
zaawansowania projektów, osiągnięcie tych wskaźników, które jeszcze nie uzyskały planowanej wartości 
docelowej, nie jest zagrożone. 

 

 

 

Rekonwalescencja w dobrych warunkach 

Dzięki dofinansowaniu w programu, Szpital Powiatowy w Rawiczu 
dysponuje obecnie Centrum Rehabilitacji. Wyposażona w ponad 3 tys. 
sztuk sprzętu medycznego poradnia rehabilitacyjna z salą dydaktyczno-
gimnastyczną powstała w wyniku przebudowy sali gimnastycznej i jak 
dotąd objęła programami profilaktycznymi 263 tys. osób.  

 

 

Program PL07 

Lepsze dostosowanie 
opieki zdrowotnej w celu 

sprostania potrzebom 
szybko rosnącej populacji 
osób przewlekle chorych  
i niesamodzielnych oraz 

osób starszych 

 

22 
projekty 

 

52% 
alokacji 

 Poprawa opieki 
perinatalnej – 

świadczenia z zakresu 
profilaktyki, diagnostyka i 

leczenie w celu 
zwiększenia liczby 

urodzeń 

 

10 
projektów 

 

26% 
alokacji 

 Profilaktyka chorób 
nowotworowych mająca 

na celu zmniejszenie 
wskaźnika 

zachorowalności i 
śmiertelności z powodu 
noworodków w Polsce 

 

5 
projektów 

 

22% 
alokacji 
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W związku z wydłużeniem okresu realizacji Programu, konieczne było dokonanie zmian w podziale 
środków między liniami budżetowymi w celu zapewnienia efektywnego i poprawnego wdrażania 
programu. Operator wnioskował o przesunięcia części oszczędności wygenerowanych w projektach na 
koszty zarządzania, jak również przesunięcia między rezultatami. Podpisano addendum do umowy.  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wdrażanie i rozliczanie zaakceptowanych w ubiegłym 
okresie wniosków do FWD, a także przeprowadzono dwa kolejne nabory, w ramach których 5 projektów 
już otrzymało dofinansowanie, a sześć wniosków na koniec roku było w trakcie oceny. Obecnie 
realizowany jest jeden projekt w partnerstwie polsko-norweskim. Wymiana doświadczeń polsko-
norweskich polega na wprowadzeniu na grunt polski, nowatorskiej metody pracy z pacjentem 
otępiennym „Marte Meo”. 

W roku 2016 odbyła się również druga wizyta  studyjna delegacji norweskiej w Polsce stworzyła okazję 
do zapoznania się ze sposobem kształtowania polityki zdrowotnej na różnych poziomach 
samorządowych, oceny skali realizowanej współpracy międzysektorowej, oceny jakości projektów, 
stopnia zaawansowania ich wdrażania oraz umożliwiła nawiązanie licznych kontaktów z władzami 
samorządowymi, kadrą medyczną i zarządzającą. 

Operator również uczestniczył aktywnie w innych istotnych międzynarodowych wydarzeniach, o których 
więcej w części poświęconej działaniom bilateralnym na poziomie programów i projektów.  

Program PL07 jest realizowany zgodnie z założeniami i przyczynia się do osiągnięcia planowanych 
efektów. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne wykorzystanie alokacji, w tym zwłaszcza, 
biorąc pod uwagę skalę środków, Funduszu Współpracy Dwustronnej i ewentualnych oszczędności  
z wdrażanych projektów. 

 

f) PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

Zakończono realizację 16 projektów infrastrukturalnych. W przypadku 6 pozostałych projektów, a także 
projektu predefiniowanego pn. Żydowskie dziedzictwo kulturowe, realizowanego przez Muzeum Historii 
Żydów Polskich, okres realizacji wydłużony został do 2017 r. (najpóźniej do 30 kwietnia 2017 r.). 
Pozwoliło to na osiągnięcie, a nawet przekroczenie zakładanych wartości wskaźników dot. 
odrestaurowania, odnowienia i rozbudowy obiektów kulturalnych, nowoutworzonych muzeów  
i centrów kultury oraz dokumentowania historii kultury. Z zaplanowanych 14 do 16 wzrosła również 
liczba projektów, które przyczyniają się do realizacji głównego rezultatu programu, jakim jest 
powszechne udostępnianie dziedzictwa kulturowego. Dane te wskazują na skuteczność działań 
podjętych w ramach programu oraz na ich zasięg znacznie przekraczający pierwotne założenia.  

 

Z sercem do seniora 

Realizacja projektu w Górnie pozwoliła na stworzenie miejsca, w którym 

opieką i leczeniem objętych będzie 70 osób starszych z rozpoznanymi 

zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera. Nad pacjentami 

czuwa wykwalifikowana kadra ośrodka. Wspólne warsztaty 

terapeutyczno-artystyczne pacjentów i ich rodzin to jedna z form 

kampanii świadomościowej oraz edukacji na temat problemów wieku 

podeszłego i sprawowaniu opieki nad pacjentami dementywnymi. 
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Zidentyfikowane w ramach programu oszczędności umożliwiły również rozszerzenie zakresu 5 projektów 
wdrażanych w ramach programu, w tym projektu predefiniowanego.  

Przez cały rok trwał otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej. Pozwolił on na dofinansowanie 7 działań partnerskich podejmowanych przez 
beneficjentów realizujących projektów w ramach programu. Ich wartość wyniosła ponad 289 tys. EUR, 
co w połączeniu z wnioskami złożonymi w latach 2014 i 2015 daje razem 981,2 tys. EUR. Należy również 
zwrócić uwagę na fakt, iż spośród wybranych do dofinansowania projektów inwestycyjnych 14 
realizowanych było lub jest przy udziale instytucji partnerskich pochodzących z państw-darczyńców. W 
partnerstwie realizowany jest również projekt predefiniowany Muzeum Historii Żydów Polskich (z HL-
Senteret oraz czterema norweskimi instytucjami współpracującymi) oraz projekt Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (z Norweskim Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego). 

Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne wykorzystanie alokacji, w tym ewentualnych 
oszczędności z 6 wdrażanych projektów. W związku ze znacznymi oszczędnościami powstałymi w trakcie 
realizacji programu, ogłoszono nabór wniosków na realizację działań dodatkowych dla beneficjentów 
projektów będących w trakcie realizacji, zgodnie z procedurą opisaną w art. 6.9 Regulacji. Operator 
złożył również do KPK wniosek o przesunięcie oszczędności powstałych w kategorii Zarządzanie 
Programem do kategorii Fundusz Współpracy Dwustronnej i przeznaczenie ich na realizację 
dodatkowych działań bilateralnych w ramach projektu predefiniowanego MHŻP. Wniosek został 
przesłany do akceptacji darczyńców.   

 

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

W I trymestrze zakończono wdrażanie 25 projektów. Łącznie zrealizowano 62 przedsięwzięcia 
partnerskie z czterech obszarów tematycznych, tj. muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne  

Łazienki Królewskie otwarte dla wszystkich 

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie otrzymało nagrodę  
w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Warszawa bez barier”. 
Jury konkursu doceniło rozwiązania zastosowane w odremontowanej 
Starej Oranżerii, dzięki którym osoby ze specjalnymi potrzebami mogą bez 
przeszkód, w przyjaznej przestrzeni muzealnej poznawać eksponaty  
z Królewskiej Galerii Rzeźby i brać udział w zajęciach edukacyjnych.   
Do dyspozycji zwiedzających są min.: odlewy w gipsie i żywicach 
epoksydowych do poznawania przez dotyk, tyflografiki posągów  
z Królewskiej Galerii Rzeźby, audiodeskrypcje rzeźb z Królewskiej Galerii 
Rzeźby i Galerii Rzeźby Polskiej oraz filmy w Polskim Języku Migowym.  

Dawny blask przywrócony 

W ramach programu realizowany był projekt Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Świdnicy, którego celem była ochrona 
i zachowanie Kościoła Pokoju w Świdnicy – obiektu UNESCO wraz  
z otaczającym go kompleksem. Przedmiotem inwestycji była restauracja 
i konserwacja zabytkowych organów z barokowym prospektem, a także 
wykonanie prac w otoczeniu kościoła: remont plebanii i renowacja 
cmentarza otaczającego Kościół. Kościół Pokoju w Świdnicy znalazł się 
wśród 16 obiektów nominowanych w konkursie „7 nowych cudów 
Polski”, organizowanym przez miesięcznik National Geographic Traveler.   
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i wizualne, dziedzictwo kulturowe oraz edukacja kulturalna i artystyczna. Przekroczone zostały wszystkie 
zakładane wskaźniki rezultatu i produktu, zgodnie z założeniami program przyczynił się zaprezentowania 
sztuki i kultury szerokiej publiczności. 

 

 

Zagospodarowaniu środków zaoszczędzonych w ramach rozliczanych projektów służył nabór wniosków 
na bilateralne wizyty studyjne (realokacja sformalizowana Addendum nr 4 do umowy ). Celem naboru 
było ułatwienie polskim instytucjom poszukiwania partnerów z państw-darczyńców dla realizacji 
projektów partnerskich w obszarze kultury oraz rozwoju takich partnerstw. Nawiązanie partnerstwa może 
zaowocować realizacją projektów dofinansowanych z funduszy norweskich i EOG lub z innych europejskich 
źródeł w przyszłości. Nabór cieszył się dużą popularnością i choć miał trwać do marca 2017 roku,  
z powodu wyczerpania alokacji został zakończony już w grudniu. Wpłynęły 72 wnioski, z czego do końca 
roku dofinansowano 53 projekty.  

W Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 27 września odbyła się konferencja podsumowująca 
wdrażanie polskich programów dla kultury, w tym różnorodności kulturowej. Towarzyszyło jej spotkanie 
wszystkich operatorów programu z obszaru priorytetowego PA17. O doświadczeniach, dobrych 
praktykach, osiągnięciach i rezultatach oraz perspektywach przyszłej współpracy dyskutowali  
przedstawiciele z Bułgarii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji i Polski. 
Dodatkowo. do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Norweskiej Rady Sztuki (partnera 
na poziomie programu w 6 państwach-beneficjentach), Norweskiego Ministerstwa Kultury, Islandzkiego 
Centrum Badań - RANNIS, Biura Mechanizmów Finansowych, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce 
oraz Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego. 

Norwegia coraz bliżej 

Projekt Fundacji Ośrodka KARTA zakończył się w 2016 r. wydaniem 
pierwszej w Polsce publikacji przedstawiającej najważniejsze  
i najciekawsze zapisy świadków historii Norwegii w XX w. „Droga  
na Północ. Antologia norweskiej literatury faktu” to nie tylko zapis 
historii, ale także opowieść o kulturze, tradycji i codzienności Norwegów. 
Książka powstała, by pokazać polskim czytelnikom prawdziwy, barwny 
obraz Norwegii, jej historii i ludzi przez bezpośrednie zapisy – dzienniki, 
wspomnienia, listy. Teksty źródłowe opatrzono komentarzami  
i uzupełniono ponad 100 zdjęciami (http://norwegia.karta.org.pl/). 

 

Kultura jest dla wszystkich 

Projekt pn.  Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury, zrealizowany 
przez Centrum Kultury Wrocław – Zachód, zaangażował osoby 
z niepełnosprawnością wzroku oraz przedstawicieli różnych instytucji 
publicznych i prywatnych pracujących na co dzień z niewidomymi  
i niedowidzącymi. Zaprezentowano im dzieła kultury opatrzone 
audiodeskrypcją, która pozwala przekazać drogą słuchową werbalny opis 
treści wizualnych. Zorganizowano m.in. 32 integracyjne projekcje 
filmowe wzbogacone audiodeskrypcję (m.in. „Jutro będzie lepiej”, „W 
ciemności”, „80 milionów”, „Epoka lodowcowa”, “Mamma Mia!”), 12 
spotkań autorskich towarzyszącym projekcjom filmowym (m.in. z Dorotą 
Kędzierzawską, Arturem Reinhardem, Agnieszką Holland) oraz warsztaty 
tworzenia napisów do filmów dla osób niesłyszących. 

http://norwegia.karta.org.pl/
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W październiku operator wziął też udział w konferencji „International Cooperation: Cultural Player’s 
Insights on its benefits and challenges” podsumowującej litewski program, co wzmocniło kontakty  
i współpracę pomiędzy polskim i litewskim operatorem. 
 
Program PL09 zrealizował pierwotne założenia, a osiągnięte wskaźniki przewyższają zakładane wartości. 
Na tym etapie nie identyfikuje się zagrożeń jego realizacji. 
 

h) PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

Łączna kwota przyznanego dofinansowania do wszystkich działań wynosi prawie 15 mln EUR. W wyniku 
rezygnacji i rozwiązania kilku umów zrealizowanych zostanie 460 projektów. W ramach projektów 
działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni zrealizowanych zostało 1 195 wymian pomiędzy 
Polską a państwami-darczyńcami. Dodatkowo, w ramach pozostałych działań dofinansowanych zostało 
łącznie 1 418 mobilności (Współpraca Instytucjonalna - 601, Rozwój Polskich Uczelni - 333, Wizyty 
Przygotowawcze - 172, Wizyty Studyjne - 312). Beneficjenci poprawili jakość kształcenia, wzmocnili 
działalność badawczą, wdrożyli innowacje i transfer wiedzy, a ich inicjatywy wspierały kreatywność  
i konkurencyjność (opracowano 54 nowe programy i kierunki studiów, z czego 33 w języku polskim, a 21 
w języku angielskim), wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. Wskaźniki produktów i rezultatów 
zostały znacząco przekroczone za wyjątkiem Współpracy Instytucjonalnej NMF, gdzie  wskaźnik Liczba 
zawartych porozumień – został osiągnięty w 69%. 

 

W okresie sprawozdawczym odbył się konkurs wniosków na realizację wizyt studyjnych.  Pozwoliło to 
przeznaczyć niewykorzystane fundusze na dofinansowanie dodatkowego działania wspierającego 
stosunki dwustronne. Przyznano dofinansowanie 119 projektom, z czego do końca roku 2016 
zrealizowano 110 wizyt.  

W roku 2016 większy nacisk został położony na działania upowszechniające rezultaty zrealizowanych 
projektów, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia II edycji Programu. 25 listopada  
w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca. Zgromadziła ona ponad 160 uczestników - 
beneficjentów, partnerów i przedstawicieli sektora edukacji. Podsumowane zostały osiągnięcia, 
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nagrodzono również 5 uczelni  – liderów mobilności. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 
instytucji partnerskich (SIU –Norwegian Centre for International Cooperation in Education oraz RANNIS - 
Icelandic Centre for Research), przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za edukację i szkolnictwo 
wyższe, wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG/Norweskiego oraz Ambasady Królestwa Norwegii, 
która objęła konferencję honorowym patronatem.  

Operator współdziała z instytucjami partnerskimi przede wszystkim na forum Komitetu Współpracy, ale 
również przy okazji spotkań organizowanych przez SIU i RANNIS. 

 

i) PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza 

W roku sprawozdawczym na podstawie podpisanych umów realizowanych było 91 projektów 
badawczych: 65 z konkursu głównego (CORE), 19 z konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów (SGS) 
i 7 z konkursu na projekty z obszaru wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).  

Graf nr 2. Informacja o projektach w ramach programu PL12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na poziomie realizacji projektów współpraca pomiędzy polskimi i norweskimi naukowcami była bardzo 
owocna i dała liczne korzyści dla jej uczestników. Bieżący okres sprawozdawczy jest pierwszym po 
ujednoliceniu dla wszystkich programów badawczych wskaźników w 2015 roku, w którym możliwe jest 
raportowanie nt. osiągniętych wartości. Mając na uwadze fakt, że prezentowane w raporcie rocznym 
dane uzyskano w 40 ze 109 dofinansowanych projektów, wydaje się pewne, że wartości docelowe 
zostaną osiągnięte. 

 

 

Z laboratorium na ulice 

Projekt LEO (Low Emission Optimised tyres and road surfaces for electric 
and hybrid vehicles) uzyskał obiecujące  możliwości dalszego rozwoju  
i przemysłowego wdrażania rezultatów - w wyniku szerokiej akcji 
upowszechniającej prowadzonej przez konsorcjum projektowe, 
Politechnice Gdańskiej udało się nawiązać współpracę z jednym  
z wiodących światowych producentów opon.  

 

 
CORE  

(68 projektów) 
 

realizowane 

Program PL12 

zakończone 

  
CCS  

(7 projektów) 
 

SGS  

(34 projekty) 
 

36 32 

zakończone realizowane zakończone realizowane 

0 7 29 5 
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W listopadzie sformalizowano przesunięcie środków między kategoriami kosztów, które pozwoli 
wzmocnić zarządzanie i efektywnie wykorzystać oszczędności w celu wzmocnienia wpływu programu. 

Poza międzynarodową konferencją poświęconą tematyce badań z obszaru zdrowia, o której więcej  
w części dot. wzmocnienia stosunków dwustronnych, operator uczestniczył w warsztatach dla 
operatorów programów oraz konferencji EARMA (czerwiec, Szwecja) oraz konferencjach poświęconych 
wdrażaniu badawczemu programowi łotewskiemu (październik) oraz czeskiemu (listopad). Współpraca 
naukowa Polski i Norwegią jest aktywna i wykazuje tendencję wzrostową. Zgodnie z danymi 
statystycznymi polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Horyzont 2020, w programie 
FP7 złożonych zostało 976 wniosków projektowych z udziałem co najmniej jednego partnera z Polski  
i Norwegii, z czego w praktyce zrealizowanych zostało 269 projektów. W Programie Horyzont 2020 do 
tej pory złożono 435 wnioski z udziałem partnerów polskich i norweskich, z czego 122 otrzymały 
dofinansowanie i są obecnie realizowane. 

Program PL12 jest realizowany zgodnie z założeniami. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne 
wykorzystanie alokacji Funduszu Współpracy Dwustronnej i ewentualnych oszczędności z 44 
wdrażanych projektów. 

 

 

 

j) PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  

Do końca kwietnia 2016 r. zakończono realizację rzeczową 11 projektów z naboru głównego. Pozostałe 
15 projektów z naboru głównego oraz projekt predefiniowany uzyskały zgodę  
na wydłużenie terminu realizacji zadań maksymalnie do końca kwietnia 2017 r. Ponadto, należy 
zaznaczyć, że w ramach procedury wynikającej z art. 6.9 Regulacji, 5 projektów uzyskało dodatkowe 
środki z oszczędności. Poniżej graf przedstawiający podział projektów ze względu na obszary 
tematyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do równowagi 
Projekt Platformex poszukiwał nowych substancji o własnościach 
przeciwdepresyjnych. Zespół badawczy z Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk przygotował i złożył dwa zgłoszenia patentowe  
do Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczące nowej grupy związków 
mogących mieć w przyszłości zastosowanie przy produkcji leków 
terapeutycznych.   
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Graf nr 3. Podział projektów ze względu na rezultaty i obszary tematyczne w ramach PL13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięto wszystkie wskaźniki wyników programu w ramach 26 projektów z naboru głównego. 
Pozostałe wskaźniki wyników programu dotyczące opracowania modeli i raportów  
oraz międzysektorowej strategii  mają być osiągnięte wraz z zakończeniem projektu predefiniowanego 
do końca kwietnia 2017 r. Rezultaty programu zostały osiągnięte w ponad 42%, ryzyko w tym zakresie 
zostało określone jako minimalne. 

 

 

Profilaktyka najważniejsza 

W powiecie bialskim (woj. lubelskie) 2,5 tys. osób w wieku 40-60  lat 
(niemal 30% populacji powiatu w tym przedziale wiekowym) poddanych 
zostało kompleksowym badaniom specjalistycznym w kierunku 
wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Dietetycy prowadzili 
edukację  zdrowotną dzieci i młodzieży, a pielęgniarki szkolne 
przeprowadziły badania w kierunku otyłości u dzieci. 

 

Program PL13 

Rezultat 1 
Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia 

 

Rezultat 2 
Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności  

na choroby związane ze stylem życia 

1 
Projekt 

predefiniowany 
 

26 
Projektów  
z naboru 
głównego 

 

12 projektów: Zmniejszenie zachorowalności  
i śmiertelności w zakresie chorób układu 
krążenia 

7 projektów: profilaktyka nowotworów  

3 projekty: profilaktyka chorób układu 
oddechowego 

2 projekty:  
promocja zdrowia w zakresie chorób układu 
trawiennego 2 projekty:  

promocja zdrowia w zakresie redukcji 
zewnętrznych przyczyn zgonów 
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Wszystkie wskaźniki bilateralne zostały osiągnięte lub przekroczone. Coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się konkursy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. W 2016 r. 
przeprowadzono dwa kolejne nabory wniosków i dofinansowano 5 projektów.  W czerwcu odbyły się 
dwie wizyty studyjne. Ich celem było bliższe poznanie funkcjonowania systemu służby zdrowia w Polsce 
oraz obszaru e-zdrowia. Obecnie planowana jest zwiększona współpraca w tym zakresie.  

Ponadto, przedstawiciele Operatora Programu uczestniczyli w innych wydarzeniach międzynarodowych, 
podczas których promowany był program, jak w listopadzie na konferencji zorganizowanej przez 
Europejskie Stowarzyszenie ds. Zdrowia Publicznego (EUPHA) w Wiedniu. 
Zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Współpracy, w trakcie których omawiano postęp  
w realizacji programu oraz zatwierdzono zmiany, m. in. w zakresie zadań i zwiększenia poziomu 
dofinansowania projektów konkursowych z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Postanowienia 
Komitetu mają bezpośredni wpływ na zmiany jakie są zakładane w 2017 r. Dotyczyć one będą realokacji 
środków na rzecz Funduszu Współpracy Dwustronnej, zwiększenia kosztów zarządzania  
do poziomu wynikającego z art. 7.10.2 Regulacji w celu prawidłowego rozliczenia projektów  
oraz przeprowadzenia działań promocyjnych i ewaluacji programu. 

Program PL13 był realizowany zgodnie z założeniami. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne 
wykorzystanie alokacji, w tym zwłaszcza, biorąc pod uwagę skalę środków, Funduszu Współpracy 
Dwustronnej i ewentualnych oszczędności z wdrażanych projektów. 

 

 

 

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

Działania przeprowadzone w ramach 3 projektów predefiniowanych i 19 projektów z Funduszu Małych 
Grantów przyczyniły się do osiągnięcia wszystkich wskaźników rezultatów programu. Do osiągnięcia 
pozostały dwa wskaźniki na poziomie wyników programu odnoszące się do przeprowadzenia 
ogólnopolskiej kampanii społecznej o przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Planuje się, że 
wszystkie wskaźniki wyników programu zostaną osiągnięte do końca kwietnia 2017 r. w wyniku 
przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej oraz emisji spotów telewizyjnych  
w ramach projektu predefiniowanego nr 1. Wszystkie wskaźniki bilateralne na poziomie programu 
zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

Ruch to także lekarstwo 

Mieszkańcom Łodzi oferowana jest bogata oferta zajęć aktywności 
fizycznej: rajdy rowerowe, wycieczki piesze, zajęcia Nordic Walking, 
warsztaty taneczne zakończone turniejem tańca, ćwiczenia  
z instruktorem w łódzkich parkach. Wszystko to, by zmniejszyć 
zachorowalność na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem 
życia, w szczególności marskość i stłuszczenie wątroby wynikające  
z otyłości i nadużywania alkoholu. Wg szacunków beneficjenta, z oferty 
działań skorzysta ponad 60 000 osób. 
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Graf nr 4. Informacja o projektach w ramach programu PL14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Warto podkreślić, że w 2016 r. zakończono realizację wszystkich 19 projektów z Funduszu Małych 
Grantów. Dwa z nich realizowało dodatkowe zadania ze środków przyznanych w ramach procedury 
wynikającej z art. 6.9 Regulacji. Ponadto, operator zatwierdził sprawozdanie końcowe  
z realizacji projektu predefiniowanego nr 3, z którego oszczędności zostały realokowane na rzecz 
projektu predefiniowanego nr 1. 

 

 

Ze wsparciem Rady Europy przeprowadzono warsztaty dla zespołów interdyscyplinarnych  
oraz opracowano raport z badania nt. przemocy ze względu na płeć w Polsce. Przedstawicielka Rady 

Warsztaty dające nową siłę 

Projekt „Więcej mocy – mniej przemocy” poprzez profilaktykę i terapię 
osób zagrożonych i doświadczających przemocy, a także podniesienie 
kompetencji profesjonalistów realizujących działania w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyczynił się do przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć na terenie Gdyni. Wśród form wsparcia 
warto wymienić grupę rozwoju osobistego dla kobiet, która łączyła 
wsparcie w obszarze przeciwdziałania przemocy z różnego rodzaju 
warsztatami mającymi na celu m.in. rozwój kreatywności, zwiększenie 
szans na rynku pracy i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. 

Azyl dla ofiar 

Indywidualne konsultacje osób doświadczających przemocy  
ze specjalistami, grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży  
oraz spotkania i warsztaty integracyjno – terapeutyczne dla  rodzin,  
a także kampania społeczna adresowana do mieszkańców miasta 
Bartoszyce to przykłady działań na rzecz zmniejszenia zjawiska przemocy 
w rodzinie. Ważnym rezultatem projektu jest poprawa infrastruktury 
instytucjonalnej – doposażony został ośrodek zapewniający całodobowe 
schronienie ofiarom przemocy w rodzinie. 

  
projekty predefiniowane (3 projekty) 

 
Fundusz Małych Grantów (19 projektów) 

Projekt 

nr 3 

19 
projektów 

zakończone zakończone realizowane 

Projekt 

nr 1 

Projekt 

nr 2 

Program PL14 
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Europy, jak również  eksperci z Norwegii i Islandii uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację 
programu, która miała miejsce w grudniu w Warszawie.  

Do końca kwietnia 2017 r. będą realizowane dwa projekty predefiniowane nr 1 i 2. Ponadto, w celu 
zagospodarowania pełnej kwoty grantu planuje się przesunięcie środków na rzecz Funduszu Współpracy 
Dwustronnej na poziomie programu oraz działań uzupełniających.  

Wdrażanie programu PL14 przebiegało zgodnie z założeniami i na tym etapie nie identyfikuje się 
zagrożeń związanych z jego realizacją. Wszystkie zakładane wskaźniki zostały osiągnięte. 

 

l) PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w 
tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 

W roku sprawozdawczym ukończono realizację 23 dofinansowanych projektów, z czego 16 inicjatyw 
zakończyło się w kwietniu 2016 roku. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło dla 13 projektów.  
Do kwietnia 2017 roku realizowane będą jeszcze 3 projekty wyłonione w otwartych naborach wniosków. 
Od kwietnia operator kontynuuje realizację dwóch projektów predefiniowanych  z własnych środków.   
W 2016 roku przedłużono również okres realizacji jednego projektu konkursowego, przy założeniu 
sfinansowania jego dokończenia ze środków własnych beneficjenta. Wskaźniki zostały osiągnięte. Biorąc 
pod uwagę, że na 2016 rok przypadał koniec realizacji większości przedsięwzięć, możliwe było 
podsumowywanie realizacji projektów w ramach konferencji końcowych oraz tym samym 
rozpropagowanie osiągniętych efektów.  

 

Inicjatywy realizowane w programie przyczyniły się do zacieśnienia współpracy nie tylko szkoleniowej, 
ale również operacyjnej pomiędzy właściwymi kompetencyjnie służbami i instytucjami, zarówno na 
poziomie lokalnym jak i centralnym, takimi jak Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, czy Prokuratura, co 
niewątpliwie przełoży się na skuteczność ich działania. Do uczestnictwa w projektach zapraszano 
również ekspertów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Żandarmerii Wojskowej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

 

Grunt to wiedzieć 

Młodzież szkolna z regionu województwa mazowieckiego i zachodnio-
pomorskiego zgodnie z zasadą "uczyć bawiąc" została włączona w  akcję 
profilaktyczno-edukacyjną uświadamiającą potrzebę ochrony 
zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt i przeciwdziałanie 
nielegalnemu handlowi nimi oraz wyrobami z nich wyprodukowanymi. 
Celowi służy planszowa gra edukacyjna, której współautorami 
merytorycznymi są funkcjonariusze z Izby Celnej w Warszawie.   

Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz 

W obszarze zwalczania procederu handlu ludźmi współpraca 
obejmowała dodatkowo organizacje pozarządowe oraz organizacje 
międzynarodowe, tj. Radę Europy czy Międzynarodową Organizację  
ds. Migracji. W ramach tych projektów organizowano m.in. kampanie 
społeczne nt. zagrożeń związanych z handlem ludźmi, przeprowadzano 
badania i analizy tematyczne, w tym pokazujące diagnozę sytuacji  
w każdym z regionów Polski na temat skali i tendencji dla tego typu 
przestępczości oraz zakres wymaganych dostosowań instytucjonalnych 
na poziomie wojewódzkim. Ciekawe inicjatywy skierowane do uczniów  
i nauczycieli, związane z bezpieczeństwem i reagowaniem na zdarzenia 
kryzysowe, realizowano także na szczeblu samorządowym.  
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Przedsięwzięcia o charakterze bilateralnym we współpracy z instytucjami norweskimi realizowane były 
głównie w ramach 3 projektów, w których zawiązane zostały formalne partnerstwa. Istotne znaczenie 
dla pogłębienia współpracy miała inicjatywa polegająca na oddelegowaniu na okres 13 miesięcy doradcy 
z ramienia polskiej Policji do Norwegii, który współdziałał z miejscowymi organami ścigania w obszarze 
walki z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi oraz poszukiwaniem i identyfikacją osób.  
W kolejnym roku operator planuje ogłoszenie naboru na bilateralne wizyty studyjne. 

Program PL15 na obecnym etapie wdrażania zrealizował pierwotne założenia, a osiągnięte wskaźniki 
przewyższają zakładane wartości. Wyzwaniem dla operatora na rok 2017 jest pełne wykorzystanie 
alokacji, w tym zwłaszcza, biorąc pod uwagę skalę środków, Funduszu Współpracy Dwustronnej  
i oszczędności z wdrażanych projektów. 

 

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

W roku 2016 zakończona została realizacja 4 spośród 6 projektów predefiniowanych. Dużym 
zainteresowaniem szkół i nauczycieli cieszyły się warsztaty oraz pomoce naukowe opracowane w 
programie poświęconym edukacji prawnej. W ramach projektu propagującego alternatywne metody 
rozwiązywania sporów przeszkolono 840 osób zawodowo zajmujących się rozstrzyganiem sporów, jak  
i przeprowadzono ogólnopolską kampanię informacyjną. Z satysfakcją odnotowano znaczny wzrost 
spraw kierowanych do mediacji. Prowadzono również kampanię na temat uprawnień, jakie przysługują 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

  

Ze względu na duży potencjał, wolne środki i zainteresowanie sądów  pozostałe projekty zostały 
wydłużone do kwietnia 2017 r. Pozwoli to również wzmocnić osiągnięte do tej pory rezultaty. Wszystkie 
zakładane wskaźniki zostały osiągnięte. 

 

W ramach funduszu bilateralnego na zlecenie Norweskiej Administracji Sądów przeprowadzono badanie 
„Mapowanie niezaspokojonych potrzeb w zakresie pomocy prawnej wśród polskich pracowników 
migrujących płci męskiej i żeńskiej pracujących na umowach krótkoterminowych w sektorach nisko 
dochodowych w okręgu Sør-Trøndelag w Norwegii”. W dniach 27-28 października br. odbyło się 
spotkanie, którego celami były m.in. wymiana doświadczeń pomiędzy operatorami programów  
i beneficjentami, omówienie założeń koncepcji tzw. „Chain Of Justice” oraz dyskusje dotyczące przyszłej 

Tomy akt po jednym kliknięciu 

Wdrożono system zarzadzania aktami z wykorzystaniem technologii 
RFID, która za pomocą transponderów przytwierdzonych do akt 
sądowych umożliwia zdalny, realizowany przez fale radiowe odczyt  
i zapis danych.  Zapewni to zautomatyzowanie pracy i sprawne 
zarządzanie aktami sądowymi. Sukcesem zakończył się też proces 
znakowania akt sądowych, który ze względu na ich dużą liczbę  
był obarczony ryzykiem. 

Oszczędzamy papier 

W ponad 70 sądach powszechnych wdrożono centralną usługę 
katalogową, centralną pocztę elektroniczną (AD) oraz nowoczesny 
system zarządzania tożsamością, który umożliwia szybkie przetwarzania 
danych bez konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów 
papierowych i ich dystrybucji. Ze względu na duże zainteresowanie  
i dostępne oszczędności projekt został rozszerzony na kolejne sądy 
powszechne (docelowo 374). 
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perspektywy funduszy. Partnerzy rozwijali  także zapoczątkowaną w roku 2015 koncepcję rozszerzenia 
współpracy o inne państwa-beneficjentów funduszy norweskich i EOG.  

W dniach 12-13 grudnia operator zorganizował konferencję poświęconą wymianie doświadczeń  
i dobrych praktyk z zakresu e-usług w projektach informatycznych w wymiarze sprawiedliwości.  
Do udziału w konferencji zaproszono osoby wykorzystujące technologie informatyczne w wymiarze 
sprawiedliwości (szefów departamentów informatyki, kierowników projektów, członków grup 
projektowych, administratorów systemów oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości z innych krajów), 
sędziów, przedstawicieli Prokuratury Krajowej, a także goście z Rumunii i Litwy, którzy zaprezentowali 
najciekawsze rozwiązania informatyczne wdrożone w ich instytucjach. 

Program PL16 na końcowym etapie wdrażania nie identyfikuje zagrożeń związanych z jego realizacją. 

 

n) PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

Zakończono realizację zakresów rzeczowych 6 z 7 projektów predefiniowanych. osiągnięte wszystkie 
zakładane rezultaty, a część z nich osiągnięto nawet powyżej zakładanego poziomu.  Łącznie dla 
wszystkich sześciu projektów jest to 15 490 certyfikatów dla osób pozbawionych wolności oraz 39 985 
certyfikatów dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej czyli o, odpowiednio, 181% i 50% 
więcej niż pierwotnie planowano. Należy tu zaznaczyć, że wzrost kompetencji Służby Więziennej jest 
głównym oczekiwanym rezultatem Programu. Dzięki zdobytym kwalifikacjom funkcjonariusze podnoszą 
poziom realizacji zadań readaptacyjnych podejmowanych wobec więźniów, co z kolei istotnie wpływa na 
proces resocjalizacji i efektywności powrotu skazanych do społeczeństwa po zakończeniu kary. 
Potwierdzone certyfikatami umiejętności zdobyte przez samych skazanych multiplikują efekty działań 
funkcjonariuszy. 

 

W okresie sprawozdawczym do programu wprowadzano kilka zmian. Wydłużeniu do grudnia 2016 r. 
uległ projekt nr 5, dokonano także realokacji środków z rezerwy na różnice kursowe oraz oszczędności 
powstałych w ramach kosztów zarządzania na Fundusz Współpracy Dwustronnej. W wyniku Addendum 
do umowy  poszerzono zakres działań o charakterze bilateralnym.  

Wśród przedsięwzięcia dwustronne o charakterze specjalistycznym, jak np. 3 międzynarodowe 
seminaria tematyczne z zakresu realizacji zadań służbowych przez więziennictwo polskie i norweskie 
poświęcone zasadom stosowania środków przymusu bezpośredniego, aspektom długoterminowego 
odbywania kary pozbawienia wolności, rozwiązaniom ochronnym czy prowadzeniu oddziaływań 
resocjalizacyjnych. Rozpoczęły się uzgodnienia ws. zagospodarowania oszczędności, w tym przesunięć 
do kategorii Fundusz Współpracy Dwustronnej. 

Pozbawienie wolności nie zawsze najlepszym środkiem zaradczym 

Częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec kary pozbawienia 
wolności stanie się faktem przede wszystkim dzięki realizacji projektu  
nr 7. Dzięki szkoleniom dla osób zaangażowanych w orzecznictwo oraz 
realizację kar nieizolacyjnych 5 743 osoby zwiększyły swoje kompetencje, 
co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych certyfikatach. Jednocześnie 
na poziomie rezultatów odnotowano udział stosowania  
kar alternatywnych rzędu 55% czyli o 12 punktów procentowych więcej 
niż pierwotnie zakładano. 
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Wszystkie działania podejmowane w ramach współpracy są współdzielone przez partnerów programu 
lub projektów. Wizyty studyjne, seminaria czy raporty przygotowywane są wspólnie przy zaangażowaniu 
obu stron pozwalając tym samym na poprawę stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia partnerów. 
Zwłaszcza dzięki przeznaczeniu min. 50% kwoty FWD na finansowanie działań strategicznych zakłada się 
osiągnięcie efektów o szerszym zasięgu, których kontynuacja będzie możliwa po zakończeniu realizacji 
programu w ramach podstawowej działalności partnerskich służb. W oparciu o analizę sposobu i zakresu 
dotychczasowej współpracy, nie zdiagnozowano ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na ostateczne 
osiągnięcie rezultatów w stosunkach dwustronnych na poziomie strategicznym. 

Program PL17 na końcowym etapie wdrażania nie identyfikuje zagrożeń związanych z jego realizacją. 

 

 

 

 

* * * 

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 2016 roku przekazano 17 dotacji na łączną kwotę 3 673 011 zł na krótkoterminowe projekty 
ukierunkowane na przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców (głównie z krajów 
Bliskiego Wschodu).  Projekty były realizowane do 30 kwietnia 2016 roku.  
 
Tabela nr 1. Liczba wniosków w podziale na nabory PL05 

 
Nabór na 
projekty: 

Liczba wniosków 

złożonych w I 
etapie: 

zakwalifikowan
ych do II etapu: 

złożonych w II 
etapie: 

przyznanych 
dotacji: 

dofinansow
anych: 

tematyczne (I) 1931 351 338 157 154 

tematyczne (II) 2076 422 393 197 196 

tematyczne 
(III) 

2380 362 350 176 172 

systemowe 289 39 39 9 9 

„uchodźcze” 63 63 50 17 17 

 

W ramach programu PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii)  
w roku 2016 kontynuowano realizację projektów, wyłonionych w otwartym naborze wniosków.  
Z jednym projektodawcą rozwiązano umowę finansową z powodu jego rezygnacji z przyznanego grantu. 
Ostatecznie wdrażanych jest 27 projektów o łącznej sumie dofinansowania 16 810 000 EUR. 

Wymiana doświadczeń kluczem do sukcesu 

Współpraca w ramach tzw. „shadowing job”, która była zorganizowana 
w formie 16 wizyt studyjnych (8 w Polsce, 8 w Norwegii) i służyła 
porównaniu systemów penitencjarnych, rozwiązań prawnych i sposobów 
realizacji bieżących zadań na poziomie konkretnych jednostek 
penitencjarnych wskazanych przez partnerów programu.  
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W związku z wolną kwotą alokacji w wysokości 1 023 000 EUR uruchomiono procedurę 
rozdysponowania środków na rozszerzenie zakresów już realizowanych projektów. W wyniku 
ogłoszonego naboru ostatecznie przyznano dodatkowe granty dla 14 przedsięwzięć. Realizacja 
większości projektów zaplanowana jest do końca kwietnia 2017 roku. 

W marcu 2016 roku w ramach zacieśniania współpracy dwustronnej zorganizowano warsztaty dla 
polskich i norweskich firm, umożliwiające uczestnikom rozpoznanie możliwości wspólnego aplikowania 
w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Wzięło w nim udział i nawiązało współpracę 16 klastrów  
z Polski i Norwegii. Jesienią program zarządzany przez Innovation Norway był obecny na targach POL-
ECO-SYSTEM. Wymiana doświadczeń pomiędzy firmami była możliwa również dzięki 3-dniowemu 
seminarium bilateralnemu w Oslo połączonemu z wizytami w wybranych przedsiębiorstwach w zakresie 
tematycznym dotyczącym: gospodarowania odpadami, czystej energii i przedsiębiorczości społecznej. W 
wydarzeniu uczestniczyło w sumie ponad 100 osób z Bułgarii, Estonii, Litwy, Norwegii, Polski i Rumunii.  

Strona polska kontynuowała współpracę z Innovation Norway głównie poprzez udział Krajowego Punktu 
Kontaktowego oraz wskazanych przez niego obserwatorów z innych instytucji na forum Komitetu 
Współpracy. Podczas siódmego spotkania Komitetu Operator przedstawił pierwsze rezultaty  
z wdrażanych projektów w postaci osiągniętego efektu ekologicznego m.in. polegającego na rocznej 
redukcji emisji CO2 wysokości 50 000 ton. W ramach przedsięwzięć zostało też utworzonych 100 
zielonych miejsc pracy.  

W kolejnym roku sprawozdawczym przewidziano drugą edycję warsztatów połączonych z wizytami 
studyjnymi, tym razem o tematyce produkcji przemysłowej, badań i rozwoju oraz inteligentnych 
społeczności. Planowane jest również uruchomienie następnej tury tzw. schematu Travel grant, w 
ramach którego przyznawane będą środki na podróże w celu nawiązania współpracy z norweskimi 
partnerami. Na wiosnę 2017 roku odbędzie się również konferencja podsumowująca i zamykająca 
realizację Programu.   

 

Proces składania raportów końcowych z realizacji projektów dofinansowanych ze środków programu pn. 
Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (obszar programowy nr 22) zarządzanego przez 
Innovation Norway zakończył się w 2015 r. W ramach Programu zrealizowano łącznie 11 projektów. Cała 
alokacja dla Polski dostępna na projekty, tj. 3 065 320 EUR, została zakontraktowana w ramach dwóch 
naborów wniosków (naboru głównego i uzupełniającego), przeprowadzonych w 2011 oraz 2012 r.  

 

4 ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 

4.1 System zarządzania i kontroli 

W latach 2013 – 2015 strona polska przygotowała, zweryfikowała i przekazała do Biura Mechanizmów 
Finansowych wszystkie Opisy systemów zarządzania i kontroli (OSZiK) dla Operatorów Programów.  
Zgodnie z postanowieniem art. 4.8.3 Regulacji Opisom systemu zarządzania i kontroli przedkładanym do 
BMF towarzyszyły opinia i raport Instytucji Audytu, z przeprowadzonego audytu zgodności, 
potwierdzające że systemy wdrażania ww. Operatorów są zgodne z Regulacjami oraz ogólnie przyjętymi 
zasadami rachunkowości. 

Ponadto w roku 2016 Operatorzy Programów dokonali aktualizacji Opisów w zakresie sześciu 
programów: 

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

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, 

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

 PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, 
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 PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  
i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, 

 PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawiezięnnych. 

Wprowadzane przez Operatorów Programów zmiany dotyczyły w szczególności struktury organizacyjnej 
OP, w tym podziału zadań i aktualizacji nazw komórek organizacyjnych oraz dostosowywały treść 
dokumentów do aktualnego stanu wdrażania Programów. 

 

Audyt systemu i audyt operacji przeprowadzony w 2016 r. przez Instytucję Audytu 

Zgodnie z zapisami art. 4.6 ust. 1 pkt b Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 oraz Regulacji w sprawie wdrażania 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, Instytucja Audytu przeprowadziła w 2016 r. 
audyt systemu zarządzania i kontroli Operatora Programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz 
walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz 
migracjom grup przestępczych. Operatorem Programu PL15 jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, które pełni role 
Instytucji Wspomagającej (IW). 

IA stwierdziła, że system działa dobrze, ale usprawnienia są potrzebne. Należy dokonać przeglądu oraz 
aktualizacji danych zawartych w Podręczniku Ścieżki Audytu, Zarządzania Finansowego i Kontroli 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w COPE MSW”  z dnia 02.11.2015 r. Powyższe 
zostało wykonane.  

IA stwierdziła ponadto, że należy podjąć działania w celu ujednolicenia zapisów w poszczególnych 
dokumentach dotyczących uregulowania kwestii „rozbieżnościami odnośnie stosowania różnych 
taryfikatorów wykorzystywanych do wymierzania korekt finansowych”. OP zrealizował ww. zalecenie 
poprzez przekazanie do Beneficjentów pisma z prośbą o podpisanie stosownych aneksów ws. 
taryfikatorów. Beneficjenci projektów 5/NMF, 9/NMF, 12/NMF, 15/NMF, 16/NMF oraz 45/NMF 
otrzymali 3 egz. aneksów z prośbą o odesłanie dwóch egzemplarzy po podpisaniu. Dokumenty 
sukcesywnie przekazywane były do OP. Następnie OP przekazywał 1 egz. do IW (w miesiącach lipiec-
październik 2016 r.). 

Dodatkowo, IA stwierdziła, że należy podjąć działania w celu wywiązywania się przez OP z obowiązku 
przekazywania raportów o nieprawidłowościach do IA oraz do wiadomości IC, KPK i Departamentu 
Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. Zwrócono uwagę, że Operator powinien założyć  
i prowadzić rejestr nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do NMSZ. Operator Programu wdrożył 
rekomendację i prowadzi rejestr nieprawidłowości, uwzględniający kategorie „nieprawidłowości 
niepodlegające zgłoszeniu do NMSZ”. Rejestr został założony w sierpniu 2016 roku po 
przeprowadzonych czynnościach audytowych. 

Ocena stanu wdrożenia rekomendacji przez OP i IW PL15 będzie przedmiotem audytu follow-up. 

Ponadto, w 2016 roku Instytucja Audytu przeprowadziła, na podstawie stosownej próby, audyt operacji 
w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków w ramach projektów realizowanych w programach:  

 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, 

 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

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

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

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, 

 PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, 

 PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza, 
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 PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, 

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

 PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną  
i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, 

 PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych. 

W ramach audytu operacji, została wybrana próba składająca się z 36 projektów konkursowych  do 
której  dołączono cztery projekty predefiniowane z programów PL13 (1 projekt) i PL14 (3 projekty). 
Łącznie skontrolowano 40 projektów. 

W wyniku audytu operacji sformułowano ustalenia dla 13 projektów, dla których ustalono wydatki 
niekwalifikowalne. Jednakże stwierdzone błędy finansowe nie miały charakteru systemowego.  
W związku z tym, IA wyraziła opinię, że system zarządzania i kontroli ustanowiony dla ww. Programów 
działał w 2016 roku skutecznie, tak aby dostarczyć uzasadnione zapewnienie, że deklaracje faktycznie 
poniesionych wydatków przedstawione Komitetowi Mechanizmów Finansowych i Norweskiemu 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych są prawidłowe oraz w konsekwencji zasadne zapewnienie,  
że transakcje będące ich podstawą są terminowe i zgodne z prawem. 

Stwierdzone w wyniku audytu wydatki niekwalifikowalne wynikają głównie z ustaleń dokonanych 
w obszarze zamówień publicznych i dotyczą w szczególności: 

1. naruszenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień  
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych w zakresie wymogu powtórzenia procedury w przypadku wpływu 
tylko jednej oferty – dotyczy projektów: 045/13/14 realizowanego przez Powiat Żyrardowski ; 

2. dokonania istotnych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu nie przedłużając terminu składania ofert 
zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych -  dotyczy projektów: 
1/2014/PL08/MF EOG realizowanego przez Muzeum Łazienki Królewskie Muzeum Łazienki 
Królewskie w Warszawie 

3. naruszeń w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (braku dopuszczenia rozwiązań 
równoważnych) - dotyczy projektów: 10/2014/PL08/MF EOG realizowanego przez Muzeum 
Zamek w Łańcucie, 16/2014/PL08/MF EOG realizowanego przez Teatr Im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. 

4. rozbieżności pomiędzy dokumentami przetargowymi - dotyczy projektu 21/2014/PL08/MF EOG 
realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach,  PL06-86  realizowanego przez  Miasto 
Toruń  

5. naruszenie w zakresie ustalenia dotyczącego skrócenia przez Zamawiającego terminu składania 
ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego- dotyczy projektu 4  „Wzmocnienie 
Systemów Ochrony I Wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej I Grup Konwojowych 
Oraz Zwiększenie Kompetencji Zawodowych Funkcjonariuszy”  realizowanego w ramach PL17, nr 
5 „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu 
zarządzania jednostkami penitencjarnymi - Biuro Informatyki i Łączności”  realizowanego  
w ramach PL17. 

6. naruszeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu (określenie nadmiernych warunków 
udziału w postępowaniu lub wybranie wykonawcy nie spełniającego warunków) - dotyczy 
projektów: 10/2014/PL08/MF EOG realizowanego przez Muzeum Zamek w Łańcucie, projektu  
4 „Wzmocnienie Systemów Ochrony i Wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej  
i Grup Konwojowych Oraz Zwiększenie Kompetencji Zawodowych Funkcjonariuszy”  
realizowanego w ramach PL17, PP1 w ramach PL14. 



 

60 

 

7. braku właściwego upublicznienia informacji o planowanym zamówieniu publicznym - dotyczy 
projektów: Pol-Nor/196940/22/2013 realizowanego Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. Jerzego 
Nofera. 

8. nie zamieszczenie w ogłoszeniu przekazanym do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy projektu 
Pol-Nor/199058/94/2014  Politechniki Warszawskiej. 

Pozostałe ustalenia dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, innych niż wynikających z naruszenia 

przez beneficjentów procedur zamówień publicznych, dotyczą m.in. niepoprawności rozliczania delegacji 

służbowych, niepoprawności wyliczenia kosztów pośrednich w projekcie. 

Nieprawidłowości stwierdzone w obszarze zamówień publicznych oraz kwalifikowalności wydatków 
będą raportowane przez poszczególnych Operatorów Programów w 2017 r.  

Ustalenia poczynione w trakcie przedmiotowego audytu zostały zawarte w Raporcie rocznym z audytów 
przeprowadzonych w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, który wraz z opinią IA 
został w dniu 30 grudnia 2016 roku przekazany przez Instytucję Audytu do Biura Mechanizmów 
Finansowych. Wdrożenie rekomendacji zawartych w w/w Raporcie będzie przedmiotem badania w 
audycie follow-up. 

Audyt systemu zarządzania i kontroli zlecony przez darczyńców 

W 2016 roku strona polska otrzymała wyniki audytu systemu zarządzania i kontroli w Państwie – 
Beneficjencie w zakresie Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014 przeprowadzonego na przełomie 
marca i kwietnia 2015 roku na zlecenie Biura Mechanizmów Finansowych przez zewnętrzną firmę 
audytorską. Audytem objęto wówczas Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytucje Certyfikującą, Instytucję 
Audytu oraz Operatorów Programów PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej  
w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego i PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji 
pozawięziennych. W ocenie audytorów ustanowiony system zarządzania i kontroli działa skutecznie  
i  zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi. Zwrócono uwagę na kilka niedociągnięć wymagających 
usprawnienia, jednak nie stanowiących zagrożenia dla osiągnięcia celów programu. W czerwcu 2016 
roku strona polska przekazała do Biura Mechanizmów Finansowych informacje o sposobie realizacji 
zaleceń pokontrolnych w odniesieniu do sformułowanych przez audytorów rekomendacji.  

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku odbył się zlecony przez Biuro Mechanizmów Finansowych 
audyt systemu zarządzania i kontroli programów PL12 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza oraz 
PL16 „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 
Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”. Przeprowadziła go brytyjska firma Moore Stephens. 
Audyt dotyczył kompleksowej kontroli ww. Programów w szczególności w zakresie zgodności  
z Regulacjami ws. wdrażania Mechanizmów Finansowych EOG i NMF na lata 2009 – 2014 i wytycznymi 
BMF. Audytorzy weryfikowali dokumentację programową i projektową w celu sprawdzenia  
czy zaprojektowany system działa prawidłowo, m.in. na próbie projektów kontrolowane było 
stosowanie procedur programowych. Dotychczas strona polska nie otrzymała pisemnego 
podsumowania ustaleń poczynionych w ramach ww. audytu. 

4.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz Memorandum of Understanding 

Nieprawidłowości  

Zgodnie z rozdziałem 11 Regulacji, państwo beneficjent zobowiązane jest do raportowania o wykrytych 
nieprawidłowościach w realizacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014.  

Operatorzy Programów w trakcie 2016 roku przedłożyli 19 sprawozdań informujących o nowych 
nieprawidłowościach  wykrytych w projektach finansowanych w ramach następujących programów: 
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 PL01 Fundusz Pomocy Technicznej i Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym  
(2 raporty), 

 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych (1 raport), 
 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (2 raporty – w tym  

1 przekazany w trybie natychmiastowym), 
 PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 

dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego (1 raport),  
 PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-

epidemiologicznych (2 raporty), 
 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (4 raporty),  
 PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (3 raporty), 
 PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (3 raporty), 
 PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych  (1 raport). 

Zgodnie z ww. Regulacjami 18 sprawozdań zostało przekazanych stronie darczyńców w trybie 
raportowania regularnego (art. 11.5) oraz 1 sprawozdanie w trybie raportowania natychmiastowego 
(art. 11.4). Nieprawidłowości te dotyczyły naruszenia zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
Wytycznych MIiR w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 dla których nie 
ma zastosowania ustawa PZP oraz Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w zakresie zasad kwalifikowalności 
wydatków.  

Ponadto, w roku sprawozdawczym Operatorzy Programów przedstawili 16 sprawozdań informujących  
o postępach w sprawie wcześniej zgłoszonych nieprawidłowości w ramach programów PL03, PL04, PL07, 
PL08, PL09 oraz PL10.  

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raportach o nieprawidłowościach przekazanych do BMF  
w latach 2014 – 2016 łączna kwota nałożonych korekt finansowych wyniosła ponad 753 tys. EUR.  

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

4.3 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja 

W 2016 r. monitoring realizacji poszczególnych programów odbywał się głównie poprzez 
sprawozdawczość okresową oraz wizyty monitorujące Krajowego Punktu Kontaktowego u Operatorów 
Programów oraz na wybranych projektach. Ponadto, w 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu 
Monitorującego na poziomie krajowym. 

Sprawozdawczość 

Do końca 2016 r. Operatorzy złożyli łącznie 176 Finansowe Raporty Okresowe, z czego 43 w 2016 r. 
Ponadto Operatorzy złożyli łącznie 46 raporty roczne, w tym w roku 2016 przekazanych zostało 14 
raportów rocznych za rok 2015. 

Kontrole programów i projektów 

Zgodnie z zapisami Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Krajowy Punkt 
Kontaktowy corocznie przeprowadza kontrole programów i projektów realizowanych w ramach 
Mechanizmów Finansowych 2009-2014. 

Przygotowując plan kontroli na 2016 rok, jakie miały być przeprowadzone u Operatorów Programów, 
Krajowy Punkt Kontaktowy wziął pod uwagę zasadę określoną w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, 
że przynajmniej raz na dwa lata kontrolą powinni być objęci Operatorzy Programów w zakresie kontroli 
prawidłowości realizacji programu oraz wydatkowania środków. W oparciu o powyższe oraz 
uwzględniając wyniki analizy ryzyka, Krajowy Punkt Kontaktowy początkowo postanowił objąć w 2016 
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roku kontrolą dwa programy z całej puli programów realizowanych w ramach Mechanizmów 
Finansowych 2009-2014, z wyłączeniem programu PL06 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie 
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego”, dla którego właściwą instytucją kontrolującą jest Departament 
Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Rozwoju. Jednakże, plan ten został rozszerzony o kontrolę 
Programu PL04, zgodnie z wynikami analizy ryzyka przygotowanej przez KPK w połowie 2016r. 
Dodatkowo, przeprowadzono kontrole ad-hoc u Operatora Programu PL17. 

Podsumowując, w 2016 r. KPK skontrolowało następujące programy: 

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

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

 PL15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  
i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych – 
kontrola rozpoczęta w 2016 roku zakończyła się w styczniu 2017r., 

 PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji poza więziennych – kontrola ad-hoc. 
 

W wyniku przeprowadzonych ww. kontroli u Operatorów Programów, Krajowy Punkt Kontaktowy nie 
stwierdził rażących uchybień. Rekomendacje dotyczyły w szczególności podejmowania przez 
Operatorów działań dotyczących: 

 pełnego wykorzystania dostępnego budżetu i zagospodarowania oszczędności  
(np. w Programach PL04, PL14, PL15),  

 bieżącej aktualizacji danych o projektach w bazie internetowej DoRIS (np. w Programach PL14, 
PL15), 

 racjonalnego planowania wydatków na kolejne okresy sprawozdawcze i tym samym 
wnioskowania o kolejne środki (np. w Programie PL14), 

 terminowego przekazywania środków finansowych beneficjentom projektów (np. w Programach 
PL04, PL15), 

 ciągłego monitorowania osiągania wskaźników i wykorzystywania środków przez beneficjentów 
realizowanych projektów (np. w Programie PL14), 

 dotrzymywania terminów m.in. na przekazywanie dokumentów sprawozdawczych, ich 
weryfikację przez instytucje, oceny wniosków o zmiany, czy skrócenie terminów podpisywania 
aneksów do umów (np. w Programach PL04 i PL14, PL15), 

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

 
Ponadto, Krajowy Punkt Kontaktowy w 2016 roku objął planową kontrolą wybrane projekty, 
realizowane w ramach poszczególnych programów. Przy wyborze projektów do kontroli na rok 2016 KPK 
zastosował następujące założenia: 

 wybrano projekty realizowane (niezakończone) w ramach danego Programu, który nie został 
wyznaczony w toku analizy ryzyka do kontroli w danym roku kalendarzowym, 

 co do zasady nie ujęto projektów, które były kontrolowane w roku poprzednim przez Operatora 
Programu lub KPK oraz zostały uwzględnione w planie kontroli Operatorów 
Programów na rok bieżący (z pozostawieniem możliwości przeprowadzenia przez KPK w ciągu 
roku kontroli doraźnej tych projektów, gdyby zaszła taka potrzeba), 

 dokonano analizy ryzyka, obejmującej losowo wybrane projekty w ramach programów, 
uwzględniając dodatkowe kryteria np. wartość przyznanego dofinansowania na projekt  
i wybrano od 1 do 2 projektów z każdego z wybranych Programów. 

W rezultacie powyższych działań, w 2016 r. Krajowy Punkt Kontaktowy objął kontrolą szesnaście 
projektów realizowanych w ramach poniższych Programów: 

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

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (2 projekty), 
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 PL06 Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności 
społecznej (1 projekt), 

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

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (1 projekt), 

 PL09 Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa 
kulturowego (1 projekt), 

 PL10 Program stypendialny EOG (2 projekty), 

 PL12 Norwesko-Polska Współpraca Badawcza (2 projekty), 

 PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (2 projekty), 

 PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości (1 projekt), 

 PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji poza więziennych (1 projekt). 

Jednocześnie, w odniesieniu do planu kontroli KPK na 2016 rok, zrezygnowano z kontroli jednego  
z projektów realizowanego w ramach programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 
na rzecz realizacji dodatkowej kontroli Operatora Programu PL04. 

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

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

 monitorowanie pojawiającego się ryzyka i natychmiastowego podejmowanie działań zaradczych, 
w celu eliminowania opóźnień w rzeczowej i finansowej realizacji projektów, 

 terminowego przedkładania poprawnej dokumentacji sprawozdawczej do Operatorów 
Programów, 

 wzmocnienia oraz/lub zwiększenia zaangażowania zespołu wdrażającego projekt, 

 aktualizacji Planów Wdrażania Projektu oraz szybkiego podpisywania aneksów do umów  
ws. Realizacji projektu, 

 osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników, 

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

 właściwego przechowywania dokumentacji projektowej, 

 zapewnienia trwałości projektów po ich zakończeniu. 

Dodatkowo,  w 2016 r. kontrolą zostali objęci trzej beneficjenci Funduszu Współpracy Dwustronnej na 
poziomie krajowym: 

 Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro penitencjarne  

 Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia  

 Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Komitet Monitorujący 

W ramach działań monitoringowych na poziomie krajowym odbyły się w 2016 r. dwa posiedzenia 
Komitetu Monitorującego. Komitet ma na celu zapewnienie efektywności wykorzystania środków 
finansowych oraz monitorowanie realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 

Pierwsze posiedzenie w roku sprawozdawczym miało miejsce 10 marca 2016 r., w trakcie którego 
przedstawiono aktualne informacje nt. wdrażania Mechanizmów Finansowych. Dodatkowo,  
na niniejszym posiedzeniu, zgodnie z zadaniami Komitetu, podjęto uchwałę o pozytywnym 
zaopiniowaniu Raportów Strategicznych za 2015 r. 
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Po raz drugi Komitet zebrał się 19 października 2016 r., a spotkanie było poświęcone zapoznaniu 
członków z aktualnym stanem realizacji Mechanizmów Finansowych. Ponadto, posiedzenie Komitetu 
było okazją do zaprezentowania przez beneficjenta jednego z projektów realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych. 
Przedstawicielka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapoznała uczestników z założeniami  
i wynikami osiągniętymi w ramach przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza  
w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie.  

Z uwagi na zaawansowany etap wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce, posiedzenia 
Komitetów Monitorujących były okazją przedstawienia członkom Komitetu m.in. poziomu osiągnięcia 
wskaźników rezultatów i wyników programów, informacji o wydatkowanych środkach i harmonogramie 
rozliczania programów, działań realizowanych na rzecz wzmacniania stosunków dwustronnych oraz 
działań informacyjno-promocyjnych. 

Ewaluacja zewnętrzna MF EOG i NMF 2009-2014 – zlecona przez KPK 

Stosownie do wytycznych w sprawie ewaluacji MF EOG i NMF na lata 2009-2014, Krajowy Punkt 
Kontaktowy w grudniu 2016 r. wyłonił w procedurze przetargowej zewnętrzny podmiot, któremu 
powierzono przeprowadzenie kompleksowej ewaluacji II edycji Mechanizmów Finansowych. Badanie ma 
na celu ocenę osiągniętych dotychczas i/lub oczekiwanych efektów Programów i projektów 
realizowanych ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014, jak również ocenę systemów 
zarządzania i wdrażania zastosowanych w poszczególnych Programach, wraz ze sformułowaniem 
wskazówek dotyczących usprawnień dla obecnych i kolejnych podobnych programów. Badanie ma też 
pozwolić na oszacowanie wpływu efektów projektów i Programów na: 

 zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych między obszarami, w których realizowane  
są projekty, a pozostałymi obszarami; 

 wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami; 

 poprawę sytuacji w zdefiniowanych obszarach priorytetowych. 

Ewaluacją zostaną objęte wszystkie projekty i Programy oraz Fundusz Pomocy Technicznej i Fundusz 
Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym. W sposób pogłębiony zostanie dokonana ocena 
Programu PL06 – Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Badanie 
rozpoczęło się w połowie stycznia 2017 r. i potrwa maksymalnie 181 dni.  

Ewaluacje w programach MF EOG i NMF 2009-2014  

Niezależnie od horyzontalnego badania ewaluacyjnego MF EOG i NMF 2009-2014, zleconego przez KPK, 
ewaluacje były lub będą przeprowadzone na zlecenie Operatorów Programów.  

Ewaluacje przeprowadzone w 2016 r. 

W 2016 r. Operator Programu PL08 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zlecił 
przeprowadzenie ewaluacji pn. „Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu 
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014”. Badanie wykazało 
wysoką skuteczność i użyteczność Programu dla wielu podmiotów działających w sektorze kultury 
(muzeów, szkół artystycznych, teatrów itd.). Dzięki Programowi wiele instytucji kultury mogło zyskać 
nowe perspektywy realizacji własnych zadań, a szereg narastających od lat problemów znalazło 
rozwiązanie. Dzięki modernizacji, renowacji, konserwacji czy budowie/rozbudowie infrastruktury 
pojawiły się nowe przestrzenie w obiektach kultury, a jakość już istniejących została podniesiona. 
Jednym z istotnych wymogów Programu była konieczność sformułowania programu edukacyjnego  
i wkomponowanie inwestycji w szerszy kontekst społeczny i kulturowy. Stworzyło to beneficjentom 
perspektywę do przeanalizowania i często przedefiniowania funkcji własnej instytucji, jej celów i roli 
społecznej.  
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W 2016 r. rozpoczęła się również ewaluacja Programu PL 10 – Fundusz stypendialny  
i szkoleniowy, która zakończy się w 2017 r.  

Ewaluacje planowane w 2017 r. 
 
Na 2017 r. Operatorzy Programów zaplanowali ewaluację obszarów tj:  

 ochrona środowiska (PL 03), różnorodność biologiczna i ekosystemów (PL 02) oraz odnawialne 
źródła energii (PL 04); 

 polsko-norweska współpraca badawcza (PL12);  

 współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną  
i zorganizowaną (PL 15);  

 budowanie potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości (PL 
16); 

 wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych (PL17). 
  
Ponadto, Operator Programów PL07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 
demograficzno-epidemiologicznych oraz PL13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 
planuje przeprowadzenie w 2017 r. ewaluacji wdrażania projektów konkursowych w obu Programach. 
Rozważana jest także ewaluacja Programu PL14 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na 
płeć.  
  

4.4 Informacja i promocja 

W 2016 roku KPK zrealizował działania informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu. Ich celem było 
umacnianie świadomości istnienia  funduszy norweskich i EOG wśród społeczeństwa polskiego oraz 
informowanie o rezultatach programów. Proces ten jest długotrwały i pracochłonny ze względu na dużą 
konkurencję ze strony Funduszy Europejskich.  

Głównym projektem promocyjnym, zrealizowanym przez KPK w 2016 roku była ogólnopolska kampania 
społeczna w mediach. Jej celem była promocja Funduszy poprzez mobilizowanie polskiego 
społeczeństwa do uczestnictwa w akcji charytatywnej. Uczestnicy zgłaszający do akcji placówki typu 
dom dziecka, dom opieki, szkoła itp., w których identyfikowali potrzebę pomocy materialnej stawali się 
Siłaczami Społecznymi, co stanowiło motyw przewodni akcji.  

Kampania zbudowana została na zasadzie kontrastu siłacz-słabszy. Rolę siłacza pełnił w niej Piotr 
Małachowski (polski dyskobol, srebrny medalista z Olimpiady w Pekinie 2008 oraz Rio de Janerio 2016), 
a osoby słabsze reprezentowane były symbolicznie przez bohaterów spotu telewizyjnego. Koncepcja 
zakładała, że siłacz podaje osobom słabszym pomocną dłoń, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do 
idei Funduszy norweskich i EOG, tj. mechanizmu walki z nierównością, mechanizmu wyrównywania 
szans i współpracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu i dysproporcjom społecznym.  

We wspomnianym spocie prezentowane były także efekty działania Funduszy w całej Polsce. Dzięki 
przekazowi odbiorcy mieli szansę zdobycia wiedzy o zróżnicowaniu i skali programu. Kampania medialna 
cechowała się szerokim zasięgiem. Spot telewizyjny obejrzało ponad 23 mln widzów, reklamę radiową 
wysłuchało ponad 20 mln słuchaczy, z reklamą prasową zetknęło się ponad 10 mln Polaków, natomiast 
bannery internetowe odsłoniło ponad 240 tys. internautów.  

KPK podjął współpracę z Europejską Stolicą Kultury – Wrocław 2016, w wyniku której w listopadzie 
zrealizowany został koncert wg koncepcji wybitnego polskiego kompozytora - Zbigniewa Preisnera 
promujący Fundusze w ramach tego europejskiego festiwalu. Celem było dotarcie z informacją o 
Funduszach do grupy docelowej cechującej się wysokim poziomem wrażliwości i wiedzy na temat 
kultury i sztuki, a jednocześnie grupy wykształconej i opiniotwórczej. Obecność Funduszy norweskich  
i EOG podczas ważnego wydarzenia kulturalnego odbywającego się w ramach ESK dała możliwość 
dotarcia do zdefiniowanej grupy docelowej.  
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Celem KPK było dotarcie z przekazem podkreślającym wkład Funduszy w rozwój polskiej kultury. Objęcie 
patronatu nad koncertem umożliwiło uczestnictwo w szerokiej – ogólnokrajowej kampanii promocyjnej 
m.in. w prasie, radiu i internecie. Wykorzystano także lokalne - wrocławskie środki przekazu tj. kanał 
regionalnej telewizji, reklamę outdoor, czy informatory Europejskiej Stolicy Kultury. 

Pod koniec listopada KPK zorganizował warsztaty komunikacyjnie dla przedstawicieli Operatorów 
Programów. Ich celem było ukierunkowanie działań informacyjno-promocyjnych na konstruowanie 
przekazu dotyczącego rezultatów osiągniętych w Programach. Przedstawiono informacje czym jest 
storytelling oraz dlaczego warto z niego korzystać. Następnie przedstawiciele OP mieli możliwość 
wykonania szeregu praktycznych ćwiczeń służących poprawie techniki przekazywania informacji. 
Szkolenie otworzyli przedstawiciele BMF oraz norweskiego MSZ, którzy w swoich prezentacjach opisali 
kluczowe zagadnienia dotyczące działań informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do Funduszy 
norweskich i EOG z punktu widzenia państw-darczyńców.  

W grudniu wydano także przewodnik turystyczny po Polsce, którego szlaki wiodły w miejsca realizacji 
projektów Funduszy. Publikacja stanowiła także przekrojowa prezentację efektów programu. Została 
napisana w dwóch językach – polskim oraz angielskim, co umożliwiło wykorzystanie jej zagranicą. 
Nakład – 2000 egzemplarzy został rozdystrybuowany wśród instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Funduszy tj. Operatorów, czy przedstawicieli państw-darczyńców. KPK zdecydował się także na 
przekazanie części nakładu do Polskiej Organizacji Turystycznej, czy Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN z zamiarem szerokiej dystrybucji wśród odwiedzających i zainteresowanych. 

 W 2016 r. KPK kontynuował wydawanie kwartalnika HUMAN, który poświęcony jest informowaniu  
o Funduszach. Publikacja ukazuje się w nakładzie 70 tys. egzemplarzy i dystrybuowana jest we 
wszystkich województwach w ponad 4 000 punktów. Magazyn tworzony jest w formule lifestylowej,  
a jego głównym celem jest informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z realizacji funduszy 
norweskich i EOG w Polsce w przystępny sposób poruszając m.in.  problemy społeczeństwa.  

Oprócz powyższych przedsięwzięć realizowanych w 2016 r. KPK prowadził stronę internetową 
www.eog.gov.pl, na której na bieżąco informował o aktualnościach. Ponadto KPK obsługiwał infolinię 
oraz skrzynkę e-mail, na którą spływały liczne pytania od zainteresowanych. 

W odniesieniu do Art. 4.7 pkt 2 Regulacji, Operatorzy Programów wypełniają nałożone na nich 
obowiązki. Wszyscy Operatorzy Programów realizują założenia Planów Komunikacji, które zostały 
przyjęte dla programów przez Biuro Mechanizmów Finansowych, prowadzą także strony internetowe 
informujące o programach. 

4.5 Plan działań 

Wdrażanie wydłużonych projektów predefiniowanych i konkursowych, w tym również rozszerzonych w 
ramach  procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji, bieżące monitorowanie postępów w osiąganiu celów 
programu, wypłata środków i weryfikacja raportów końcowych. W związku z ostatecznym terminem 
kwalifikowalności wydatków w wydłużonych projektach (kwiecień 2017), operatorzy planują szkolenia 
dla beneficjentów w zakresie dokumentowania i rozliczania wydatków. 

Do końca 2017 roku fundusz bilateralny kwalifikowalny jest w 10 programach, więc w tym obszarze 
spodziewamy się wielu inicjatyw, również tych, które z korzyścią dla celu programu, pozwolą 
wykorzystać zidentyfikowane w ostatniej fazie wdrażania oszczędności. Będzie to wymagać  przesunięć 
w budżecie programu, a zatem również i zmian w umowie ds. programu. Operatorzy programów PL09  
i PL10 zobowiązani są do złożenia sprawozdania końcowego z wdrażania programu. Poniżej przegląd 
planów operatorów na ostatni rok wdrażania funduszy: 

 zakończenie naborów FWD ogłoszonych w 2016 roku oraz  w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej, kontynuacja części (PL02, PL08, PL17) oraz przeprowadzenie kolejnych (PL04, PL07, 
PL12, PL13, PL15, PL16); 

 inicjowanie nowych działań bilateralnych w porozumieniu z właściwymi podmiotami z państw-
darczyńców;  

http://www.eog.gov.pl/
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 współpraca partnerska, w tym spotkania Komitetu Współpracy 

 wdrożenie procedury ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenia zakresu 
rzeczowego projektów w programach środowiskowych 

 organizacja konferencji: 

 PL02 we współpracy z Norweską Agencją ds. Środowiska nt. ochrony obszarów 
podmokłych. 

 PL03 organizacja we współpracy z Norweską Agencją ds. Środowiska wizyty studyjnej 
dot. wpływu elektromobilności na jakość powietrza oraz ochrony jakości powietrza  
na obszarach miejskich poprzez zastosowanie elektromobilności, 

 PL06 DiverCITY3 (wrzesień/październik), 

 PL12 podsumowująca partnerski program badawczy (IV kwartał) 

 PL17 działania podejmowane wobec recydywistów penitencjarnych i programy 
readaptacyjne 

 PL16 edukacja prawna  

 spotkania międzynarodowe w ramach wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk  
z operatorami programów z innych krajów 

 seminarium nt. e-protokołu (PL16) 

 ogólnopolska kampania mająca na celu zwiększenie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa 
na problem przemocy (PL14) 

 wizyty studyjne polskich i norweskich sędziów w siedzibie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (PL16) oraz szefów jednostek penitencjarnych (PL17) 

 job shadowing (PL17) 

 podręcznik dla sędziów przygotowanego w ramach przeprowadzonego cyklu seminariów  
na temat metodologii stosowania przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przy 
uzasadnianiu wyroków sądów krajowych (PL16) 

Ponadto KPK planuje sfinalizowanie kompleksowego badania ewaluacyjnego MF EOG 2009-2014 i NMF 
2009-2014.  Informacje dotyczące badań ewaluacyjnych zaplanowanych na 2017 r. przez Operatorów  
zawarto w pkt. 4.3 niniejszego raportu. 
 
Kontynuowane w kolejnym roku, na szeroką skalę, będą działania informacyjno-promocyjne. Planowane 
jest oficjalne zamkniecie II edycji funduszy, które obejmować będzie zarówno kampanię medialną, jak 
i event podsumowujący.  
 
W roku 2017 r. będzie prowadzony dalszy monitoring realizacji programów poprzez kontrole Krajowego 
Punktu Kontaktowego u operatorów programów, a także na projektach. Operatorzy programów 
przeprowadzą w 2017 roku kontrole poszczególnych projektów, zgodnie z planami kontroli 
przedstawionymi w raportach rocznych. Ponadto, Instytucja Audytu planuje audyt wybranych 
projektów. Planowane są także dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego dla Mechanizmów 
Finansowych. Jednak przede wszystkim, będzie to rok intensywnych prac związanych z zamykaniem  
i rozliczaniem zarówno projektów jak i programów całościowo.  
 

5 PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI 

Analiza stanu wdrażania poszczególnych programów, a także wyniki współpracy bilateralnej pozwalają 
stwierdzić, że plany na 2016 r. zostały zrealizowane.  

Obecnie największym wyzwaniem jest zarządzanie wolnymi środkami, ich wykorzystanie zgodnie  
z celami każdego z programów oraz wzmocnienia już osiągniętych efektów. Bieżące monitorowanie 
wydatkowania i prognoza oszczędności pozwalają odpowiednio wcześnie przygotować i zrealizować 
działania, które przyczynią się do pomnożenia rezultatów działań. Z uwagi na pulę środków i bliski 
termin końca kwalifikowalności wydatków, istnieje jednak realne zagrożenie niewykorzystania całej 
dostępnej alokacji. Dotyczy to głównie dużych programów inwestycyjnych, jak PL04 i PL07, oraz  
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o charakterze pilotażowym, jak PL13 i PL15. Zakładając wzmożone działania, zarówno operatorów jak  
i Krajowego Punktu Kontaktowego, szacujemy iż wykorzystanie środków alokowanych dla programów 
realizowanych przez stronę polską wyniesie ok. 98%. Wartość ta na obecnym etapie ma charakter 
indykatywny, gdyż pełne wykorzystanie środków będzie uzależnione od wykorzystania środków przez 
poszczególnych beneficjentów i finalnego rozliczenia programów. 

Uruchomienie procedury wynikającej z art. 6.9 Regulacji służyło minimalizacji ryzyka niewykorzystana 
pełnej alokacji. Odnosi się ono zwłaszcza do programów infrastrukturalnych, gdzie są realizowane duże 
projekty o znacznych kwotach grantu. Przykładowo, we wspomnianym PL04 powstawały oszczędności 
poprzetargowe, a część beneficjentów zrezygnowała z realizacji projektów. Praktyka jednak pokazuje,  
iż realokacja środków na podstawie art. 6.9 Regulacji jest procedurą czasochłonną, wymagającą 
zaangażowania Komitetu ds. Wyboru Projektów/Komitetu Współpracy, mało elastyczną i uciążliwą dla 
potencjalnych beneficjentów. Brak innych mechanizmów realokacji ad hoc między projektami, zwłaszcza 
w kontekście zbliżającego się końca okresu kwalifikowalności środków i napiętych harmonogramów, 
utrudnia bieżące zarządzanie środkami. Doświadczenia w implementacji art. 6.9 Regulacji wskazują,  
iż zmiana podejścia w tym zakresie jest jak najbardziej wskazana w kolejnej perspektywie finansowej. 

W oparciu o zapisy regulacji, jedynym możliwym sposobem na wykorzystanie środków poza wyżej 
wymienionym jest ich transfer na pozostałe linie budżetowe, takie jak koszty zarządzania, Fundusz 
Współpracy Dwustronnej  i działania uzupełniające, co każdorazowo wymaga zgody darczyńców. Mając 
na uwadze wzmacnianie stosunków dwustronnych, co stanowi jeden z dwóch głównych celów funduszy 
norweskich i EOG, środki przesuwane są na FWD. Biorąc pod uwagę długotrwałość procedury zmian  
w umowie, pożądane byłby pozostawienie na poziomie krajowym możliwości decydowania o tych 
przesunięciach zwłaszcza w ostatnim etapie wdrażania programów.  

Niezależnie od powyższego, warto dodać, iż w kontekście ograniczonych możliwości absorpcji w ramach 
FWD, niezwykle istotne jest zidentyfikowanie przez operatorów takich inicjatyw, które spotkają się  
z zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Stanowi to poważne wyzwanie dla wszystkich 
zaangażowanych instytucji. 

Operatorzy oraz Krajowy Punkt Kontaktowy wciąż identyfikują konieczność korekty danych w systemie 
DoRIS w odniesieniu do wskaźników rezultatów programów oraz wskaźników bilateralnych, które nie są 
uwzględnione w Umowach ws. Programów oraz uwzględnione w bazie danych. Propozycje ich korekty 
były przedstawiane m. in. w raportach rocznych nt. programów.  

Wskaźniki bilateralne, zgodnie z ostatnimi raportami rocznymi, zostały w większości osiągnięte.  Ryzyko 
braku ich osiągnięcia jest minimalne. Działania FWD oraz uzupełniające są kwalifikowane w większości 
programów do końca grudnia 2017 r. W związku z tym zakłada się wzrost środków na te działania, 
zwłaszcza po zakończeniu projektów. Planuje się rozszerzyć działania bilateralne o dodatkowe nabory 
wniosków, zwiększyć kwotę alokacji na nabory, kwotę grantu w ramach FWD, podjęcie innych działań  
w partnerstwie, takich jak organizację konferencji bilateralnych, wizyt studyjnych, kampanii medialnych.  

W niektórych obszarach, np. środowiskowym, pomimo dość dużego zainteresowania polskich 
beneficjentów realizacją przedsięwzięć z partnerami z państw-darczyńców, identyfikuje się duże 
trudności ze znalezieniem podmiotów z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu wyrażających chęć 
współpracy na zasadach non-profit. Być może pomocne byłoby promowanie w szerszym zakresie  
w państwach-darczyńcach możliwości i korzyści, jakie niesie współpraca bilateralna.  

W kontekście spodziewanego uruchomienia kolejnej edycji funduszu norweskich i EOG prawdopodobnie 
nastąpi nałożenie się prac przygotowawczych nowego programu z okresem rozliczeniowym bieżącej 
perspektywy finansowej. W przypadku kilku operatorów może to rodzić trudności związane  
z potencjałem kadrowym.  

Wsparcie funduszy norweskich i EOG cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przypominamy, że liczba 
złożonych w konkursach wniosków o dofinansowanie przekroczyła 10 000. Środki zostały przyznane 
ponad 1 200 projektom pozwalającym poprawić standard życia, zatroszczyć się m.in. o środowisko, 
bezpieczeństwo, kulturę, czy współpracę naukową. Granty przyznano samorządom, organizacjom 
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pozarządowym, instytucjom kultury i przedsiębiorstwom oraz organom administracji publicznej. Znaczna 
część programów i projektów realizowana jest wspólnie przez polskie podmioty i podmioty z krajów 
darczyńców. 

Warto podkreślić, że na chwilę obecną udało się osiągnąć ok. 75% wskaźników, mimo iż większość 
programów jeszcze się nie zakończyła. Efekty programu są widoczne w różnych obszarach na terytorium 
całej Polski w postaci m.in. odrestaurowanych zabytków, czystszego powietrza, zmodernizowanych 
szpitali, nowych inicjatyw badawczych oraz przedsięwzięć kulturalnych i społecznych.  

Częste pytania przesyłane przez instytucje i osoby prywatne na temat możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie w kolejnych naborach wniosków oraz znaczący odzew w ramach procedury 
przedłużania projektów świadczy o niesłabnącym zapotrzebowaniu na wsparcie funduszy norweskich  
i EOG. 

6 ZAŁĄCZNIKI 

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

 
Załączniki KPK: 

1. Pomoc Techniczna; 
2. Finansowanie personelu; 
3. Plan monitorowania i zadań audytowych na rok 2017; 
4. Analiza ryzyka na poziomie krajowym; 
5. Analiza ryzyka w ramach programów. 

 
Załączniki wygenerowane z systemu DoRIS, zgodnie ze stanem na dzień 21 marca 2017 r.: 
 
1. For each Programme, a table showing the breakdown in respect of applications received and 

projects selected / contracted, as well as the types of intervention supported. 
2. For each Programme, a table providing information in respect of donor partnership projects (names 

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

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

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

 
 


