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Fundusze Norweskie
– ci¹g dalszy nast¹pi

Z chwil¹ przyst¹pienia do Unii Europejskiej Polska sta³a siê równie¿
pe³noprawnym cz³onkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EEA – European Economic Area). Na podstawie umowy z 13 paŸdziernika 2003 r.
o rozszerzeniu EOG oraz protoko³u 38a w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG
i umowy pomiêdzy Królestwem Norwegii i Wspólnot¹ Europejsk¹ dotycz¹cej Norweskiego Mechanizmu Finansowego, nowe kraje cz³onkowskie UE uzyska³y mo¿liwoœæ otrzymania œrodków finansowych w kwocie 1 mld 167 mln EUR.
Dla Polski – jako g³ównego beneficjenta pomocy – przewidziano a¿ po³owê
tej puli, czyli ponad 533,5 mln euro.
www.fundusze-europejskie.pl
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³ównym celem Mechanizmów Finansowych –
potocznie nazywanych tak¿e Funduszami Norweskimi - jest realizacja przedsiêwziêæ prorozwojowych przyczyniaj¹cych siê do zmniejszenia ró¿nic ekonomicznych i spo³ecznych w obrêbie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Cel ten – analogiczny do podstawowego celu polityki spójnoœci Unii Europejskiej – s³u¿y zapewnieniu wsparcia dla krajów i regionów
o s³abszej pozycji ekonomicznej w stosunku do pañstw „starej” Unii. Ponadto, celem dodatkowym Mechanizmów jest
zacieœnienie wspó³pracy pomiêdzy Polsk¹ a krajami – darczyñcami (Norwegi¹ – która przekaza³a ok. 95 proc. œrodków, a tak¿e Liechtensteinem i Islandi¹). Projekty wspó³finansowane w ramach Mechanizmów musz¹ byæ zgodne zarówno z priorytetami polityki spo³eczno-gospodarczej poszczególnych krajów, jak te¿ celami Unii Europejskiej. Istotnym czynnikiem s¹ równie¿ kwestie horyzontalne, takie jak
zrównowa¿ony rozwój, równoœæ szans kobiet i mê¿czyzn,
„dobre zarz¹dzanie”, czy wspó³praca wielostronna.
W swym za³o¿eniu, Mechanizmy Finansowe stanowi¹
komplementarne wobec funduszy strukturalnych UE
Ÿród³o finansowania przedsiêwziêæ o charakterze prorozwojowym, przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia spójnoœci spo³ecznej i gospodarczej w obrêbie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Najwiêcej samorz¹dy
Wdra¿anie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa siê na podstawie dwóch umów: Memorandum of Understanding wdra¿ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Memorandum of Unerstanding wdra¿ania Mechanizmu Finansowego EOG. Podobnie jak ma to miejsce
w przypadku funduszy strukturalnych UE, Mechanizmy
Finansowe wdra¿ane s¹ i zarz¹dzane w ramach Programu
Operacyjnego. Funkcjê podmiotu zarz¹dzaj¹cego i koordynuj¹cego pe³ni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowy Punkt Kontaktowy), zaœ wdra¿anie poszczególnych
Priorytetów odbywa siê na poziomie tzw. Instytucji Poœrednicz¹cych – w³aœciwych ministerstw, urzêdów centralnych
lub innych instytucji.

Beneficjenci
Beneficjentami pomocy finansowej s¹ – co do zasady
– wszelkie instytucje sektora publicznego, prywatnego
i pozarz¹dowego dzia³aj¹ce w interesie publicznym i realizuj¹ce przedsiêwziêcia w obszarach priorytetowych
wyznaczonych przez Mechanizmy Finansowe. W przeciwieñstwie do funduszy strukturalnych UE i Funduszu
Spójnoœci, w naborach prowadzonych w ramach Mechanizmów Finansowych nie ustalano a¿ tak sztywnego, zawww.fundusze-europejskie.pl

mkniêtego katalogu beneficjentów. Znaczenie mia³y jedynie regu³y dotycz¹ce poziomu dofinansowania projektów
w zale¿noœci od ich przedmiotu, statusu prawnego beneficjenta i konkretnego priorytetu. Wœród wnioskodawców
dominowa³y jednostki samorz¹du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja rz¹dowa, podmioty
œwiadcz¹ce us³ugi na zlecenie samorz¹dów, szpitale,
szko³y wy¿sze, instytucje kultury, jednostki naukowe
i badawczo-rozwojowe, organizacje pozarz¹dowe, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe oraz przedsiêbiorcy. Nowoœci¹ w stosunku do funduszy pomocowych UE by³a tak¿e
mo¿liwoœæ sk³adania projektów w ramach tzw. programów, które pozwalaj¹ realizowaæ przedsiêwziêcia bardziej z³o¿one, o szerszej skali oddzia³ywania. Wœród innych rozwi¹zañ, nie znanych wczeœniej beneficjentom
œrodków europejskich, pojawi³a siê równie¿ instytucja
dwuinstancyjnej procedury odwo³awczej, która obejmowa³a wy³¹czenie ocenê formaln¹ wniosku.

Obszary i wielkoœæ wsparcia,
czyli trochê o kasie
W ramach Mechanizmów Finansowych dokonano podzia³u Programu Operacyjnego na Priorytety, okreœlaj¹ce
obszary dzia³añ wspieranych z zasobów finansowych Mechanizmów. Œrodki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG zorientowane by³y na realizacjê projektów w szeœciu obszarach priorytetowych:
" Ochrona œrodowiska, w tym œrodowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcjê zanieczyszczeñ i promowanie odnawialnych Ÿróde³ energii.
Promowanie zrównowa¿onego rozwoju poprzez lepsze
wykorzystanie i zarz¹dzanie zasobami.
" Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym
transport publiczny i odnowa miast.
" Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie
wykszta³cenia i szkoleñ, wzmacnianie w samorz¹dzie
i jego instytucjach potencja³u z zakresu administracji lub
s³u¿by publicznej, a tak¿e wzmacnianie wspieraj¹cych
go procesów demokratycznych.
" Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.
" Badania naukowe.
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
wsparcie mo¿na by³o otrzymaæ w ramach czterech nastêpuj¹cych priorytetów: Wdra¿anie przepisów z Schengen,
wspieranie Narodowych Planów Dzia³ania z Schengen,
jak równie¿ wzmacnianie s¹downictwa; Ochrona œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem wzmocnienia zdolnoœci administracyjnych do wprowadzania w ¿ycie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych; Polityka regionalna i dzia³ania transgraniczne; Pomoc techniczna przy wdra¿aniu acquis communautaire.
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Ponadto wsparcie przyznawano tak¿e w ramach tzw. grantów blokowych, takich jak Funduszu Kapita³u Pocz¹tkowego, Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych, Polsko-Norweskiego Funduszu Badañ Naukowych, Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu Wymiany
Kulturalnej oraz Funduszu Pomocy Technicznej.
Ogóln¹ zasad¹ Mechanizmów Finansowych by³o wyznaczenie minimalnego poziomu dofinansowania, który
wynosi³ 250 tys. euro (sta³y kurs euro okreœlony zosta³ jako 1 euro = 3,9362 z³). Od zasady tej ustanowiono jednak
wyj¹tki. W przypadku niektórych priorytetów wprowadzono tak¿e dodatkowe kryteria ubiegania siê o dofinansowanie, zwi¹zane z wielkoœci¹ bud¿etu lub dotacji. Dotyczy³o to projektów inwestycyjnych w ochronie œrodowiska, gdzie ca³kowita wielkoœæ dofinansowania nie mog³a
przekraczaæ 2 mln euro oraz projektów dotycz¹cych
ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, których
bud¿ety nie mog³y wynosiæ poni¿ej 1 mln euro. Poza tym,
w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad

dzieckiem” wprowadzono dodatkowy podzia³ na tzw.
koszty inwestycyjne (do 70 proc. wartoœci kosztów projektu) i nieinwestycyjne (co najmniej 30 proc. wartoœci
kosztów). W zakresie kwalifikowalnoœci wydatków obowi¹zywa³y regu³y podobne jak ma to miejsce w przypadku funduszy unijnych – finansowaniu podlega³y dzia³ania
przygotowawcze, prace inwestycyjne, op³aty i podatki
(w tym VAT) oraz koszty ogólne, wydatki na informacjê
i promocjê, a tak¿e na zarz¹dzanie projektami.

Nabory i realizacja projektów,
czyli trochê danych
Pomimo ¿e Mechanizmy Finansowe idealnie wpisa³y
siê w lukê pomiêdzy okresami programowania 2004-2006
i 2007-2013 dla funduszy unijnych, jedn¹ z podstawowych przeszkód do sprawnego wdra¿ania projektów stanowi³a d³ugotrwa³a procedura oceny wniosków, odbywaj¹ca siê zarówno w Polsce, jak te¿ w Brukseli. Okres od

Na wsparcie
bêd¹ mog³y liczyæ
m.in. projekty
zwi¹zane z technologi¹
wychwytywania
i sk³adowania CO2
(CCS), innowacyjne
projekty dotycz¹ce
przemys³u przyjaznego
œrodowisku, badania
naukowe i stypendia
oraz rozwój zasobów
ludzkich.

www.fundusze-europejskie.pl
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Dotacje na krew
Beneficjent: Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Tytu³ projektu: Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce.
Wartoœæ projektu: 3 249 933 euro
Kwota wsparcia: 1 953 005 euro
Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa nadzoru nad s³u¿b¹ kr wi jako element szerszej
strategii rozwijania s³u¿by kr wi w Polsce. Cel bezpoœredni to rozszerzenie zakresu funkcjonowania
Krajowego Rejestru Dawców Kr wi przez utworzenie kompleksowego i efektywnego systemu informatycznego dla IHiT.
Przedmiot projektu: Na projekt sk³adaj¹ siê 4 komponenty - dzia³ania, w tym 2 inwestycyjne i 2 nieinwestycyjne. Projekt obejmuje wyposa¿enie beneficjenta i par tnerów w nowoczesne systemy informatyczne i sprzêt komputerowy, jak równie¿ kompleksowe szkolenia dla niemal 300 osób w zakresie
obs³ugi tego systemu. Umo¿liwi to osi¹gniêcie kolejnego etapu w d¹¿eniu do pe³nej informatyzacji
kr wiodawstwa i kr wiolecznictwa w Polsce.
Partnerzy: partnerami w realizacji projektu s¹ jednostki wchodz¹ce w strukturê s³u¿by krwi w Polsce,
tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(RCKiK) w Bia³ymstoku, lider konsorcjum 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
utworzonego na potrzeby realizacji projektu. Decyduje to o wyj¹tkowym charakterze i skali oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na ca³¹ Polskê.
Wiêcej informacji o projekcie:
http://www.bpz.gov.pl/dokumenty/doeogn.html

z³o¿enia wniosku do podpisania umowy wynosi³ bowiem
oko³o 20 miesiêcy. Z punktu widzenia beneficjentów pewne w¹tpliwoœci budzi³a du¿a liczba obszarów priorytetowych i funduszy, w porównaniu do stosunkowo niewielkiej kwoty wsparcia. Jednak ani te problemy, ani nawet
ogromna konkurencja wœród projektodawców nie zniechêca³y ich do sk³adania aplikacji.
Poza poszczególnymi funduszami (np. Fundusz Wymiany Kulturalnej czy Fundusz dla Organizacji Pozarz¹dowych) w sumie w ramach „g³ównych” Mechanizmów
Finansowych przeprowadzone zosta³y trzy nabory wniosków. Pierwszy z nich, o alokacji 175,67 mln euro, mia³
miejsce w 2005 r. i cieszy³ siê najwiêkszym zainteresowaniem - w odpowiedzi na konkurs wp³ynê³o a¿ 1391
projektów, zaœ dofinansowanie przyznano 170 projektom. Najwiêcej z³o¿onych wniosków dotyczy³o termomodernizacji. Drugi nabór, o alokacji 176,90 mln euro
(z którego notabene wy³¹czone zosta³y przedsiêwziêcia
termomodernizacyjne), odby³ siê w 2007 r. zaœ dofinanwww.fundusze-europejskie.pl

Dotacje? S³ucham uwa¿nie
Beneficjent: Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu.
Tytu³ projektu: Program rozwoju ogólnopolskiej sieci
oœrodków telerehabilitacji s³uchowej.
Wartoœæ projektu: 1 399 444 euro
Kwota wsparcia: 839 666 euro
Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa jakoœci ¿ycia osób z zaburzeniami s³uchu i mowy. Realizacja celu ogólnego mo¿liwa jest dziêki stworzeniu sieci 20 oœrodków telerehabilitacji s³uchowej, która obejmuje obszar ca³ego kraju. Budowa ogólnopolskiej sieci
rehabilitacji na odleg³oœæ spowoduje zwiêkszenie dostêpnoœci do najnowoczeœniejszych us³ug rehabilitacyjnych oraz przyczyni siê do wydatnego podniesienia jakoœci us³ug z zakresu otolaryngologii.
Przedmiot projektu: Projekt przewiduje miêdzy innymi
stworzenie 20 stanowisk rehabilitacyjnych wraz z zaawansowanymi ³¹czami internetowymi i wyposa¿enie kilkunastu
oœrodków partnerskich w nowoczesny sprzêt rehabilitacyjny, jak równie¿ pakiet szkoleniowy dla lekarzy i techników,
którzy bêd¹ uczestniczyli we wdra¿aniu projektu i kontynuowaniu telerehabilitacji po zakoñczeniu projektu.
Wyró¿nienia: Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu zdoby³ g³ówn¹ nagrodê w kategorii ochrona zdrowia
w konkursie „The Computerworld Honors Program”.
Nagrodê przyznano za „Stworzenie ogólnopolskiej
Sieci Telerehabilitacji S³uchowej”, którego element
stanowi projekt dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warto dodaæ, ¿e w sk³ad jury tego presti¿owego konkursu wchodzi m.in. Bill Gates.
Wiêcej informacji o projekcie:
www.bpz.gov.pl/dokumenty/doeogn.html.
Baza realizowanych projektów dostêpna jest tak¿e na
stronie internetowej www.eog.gov.pl oraz na stronach
internetowych poszczególnych instytucji wdra¿aj¹cych.

sowanie otrzyma³y 134 projekty. Tym razem najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê przedsiêwziêcia z zakresu opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem, w tym
w zakresie budowy otwartych stref rekreacji dzieciêcej.
Ostatni nabór, w roku 2008, cieszy³ siê mniejszym zainteresowaniem, z uwagi na pozosta³¹ alokacjê (60,62 mln
euro), jak równie¿ liczne wy³¹czenia okreœlonych typów
projektów – zdominowany zosta³ przez projekty o charakterze nieinwestycyjnym.
Wed³ug stanu na po³owê 2010 r., z beneficjentami podpisano ³¹cznie 409 umów o dofinansowanie na kwotê
435 mln euro. Zakoñczono ju¿ realizacjê rzeczow¹ 114
projektów, a 52 z nich zosta³o formalnie zamkniêtych.
Zawarto ponadto oko³o 900 umów w ramach grantów
blokowych. Beneficjentom i operatorom grantów blokowych wyp³acono blisko 260 mln euro. £¹czna kwota zakontraktowanych œrodków wynosi zatem 530 mln euro.
Warto podkreœliæ, ¿e Polska jest jednym z liderów w odniesieniu do œrodków zakontraktowanych w ogólnej
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kwocie alokacji, przy czym œrodki te stanowi¹ ponad po³owê ogólnej kwoty zakontraktowanej przez wszystkie
pañstwa – beneficjentów Mechanizmów Finansowych.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e do zakoñczenia okresu programowania 2004-2009 pozosta³o ju¿ niewiele czasu
– koñcowa data kwalifikowalnoœci wydatków up³ywa
z dniem 30 kwietnia 2011 r. Po³owa projektów znajduje
siê wci¹¿ jeszcze w fazie realizacji, dlatego nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e okres ten zostanie przed³u¿ony.
Z perspektywy tych kilku lat widaæ, ¿e Mechanizmy
Finansowe umo¿liwi³y realizacjê wielu ciekawych projektów we wskazanych obszarach priorytetowych. Tytu³em przyk³adu wymieniæ mo¿na dwa projekty dotycz¹ce
nowoczesnych rozwi¹zañ w obszarze ochrony zdrowia,
przygotowane i wspó³zarz¹dzane przez nasz¹ kancelariê
(patrz ramki).

Co dalej, czyli bud¿et 2009-2014
Mijaj¹ca perspektywa 2004-2009 dla Mechanizmów
Finansowych to nie wszystko. Ca³kiem niedawno, bo 28
lipca 2010 r. podpisane zosta³o bowiem nowe porozumienie pomiêdzy pañstwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandi¹, Liechtensteinem
i Norwegi¹ oraz Uni¹ Europejsk¹ w sprawie uruchomienia nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego

Gdzie szukaæ informacji
o Funduszach Norweskich
Wiêcej informacji na temat Mechanizmów Finansowych i realizowanych projektów znaleŸæ mo¿na na
stronach internetowych:

www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org

ludzkich, wymiar sprawiedliwoœci, Fundusz „Decent
Work” (godna praca), promocja wspó³pracy trójstronnej, rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, ochrona
dziedzictwa kulturowego.
Jak widaæ œrodki przeznaczone zostan¹ zarówno na inwestycje, jak te¿ przedsiêwziêcia „miêkkie”. Zgodnie
z za³o¿onym harmonogramem, nowe Mechanizmy Finansowe zostan¹ uruchomione w po³owie 2011 roku.
Termin ten wydaje siê jednak ma³o realny, gdy¿ od podpisania porozumienia EFTA - UE do uruchomienia naborów projektów jeszcze daleka droga. Polska musi bowiem – tak jak poprzednio – podpisaæ z darczyñcami
umowy bilateralne oraz przygotowaæ dokumenty programowe w celu uruchomienia systemu absorpcji œrodków
z Mechanizmów Finansowych, a to jak wiadomo wymaga wiele czasu. Ze wstêpnych informacji uzyskanych
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, ¿e
w przysz³ej perspektywie system zarz¹dzania i wdra¿a-

Nowe dotacje z Funduszy Norweskich bêdê realnie dostêpne od 2012 r. Preferowana
bêdzie ochrona œrodowiska i nowe technologie.
Mechanizmu Finansowego. Z dostêpnej kwoty 1,788
mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie ró¿nic ekonomicznych i spo³ecznych w ramach EOG, w latach 20092014 do Polski trafi 578 mln euro. Tym razem otrzymamy zatem prawie jedn¹ trzeci¹ ca³kowitej alokacji. Podobnie jak poprzednio, Mechanizmy Finansowe trafi¹
akurat w moment, gdy zakoñczy siê znakomita wiêkszoœæ konkursów og³aszanych w zwi¹zku z wdra¿aniem
funduszy unijnych. Mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e zainteresowanie NMF i MF EOG bêdzie tak samo du¿e,
jak poprzednio.
Co siê zmieni? Rozwi¹zania przyjête w ramach nowej perspektywy pod¹¿aæ bêd¹ za trendami Unii Europejskiej dotycz¹cej przede wszystkim ochrony œrodowiska i nowych technologii. Nacisk po³o¿ony zostanie
na takie obszary priorytetowe, jak wsparcie technologii
wychwytywania i sk³adowania CO2 (CCS), innowacyjny przemys³ przyjazny œrodowisku, ochrona œrodowiska, badania naukowe i stypendia, rozwój zasobów

nia nie bêdzie a¿ tak znacz¹co odbiega³ od poprzedniej
edycji programów pomocowych, choæ w celu zapewnienia podejœcia programowego, z pewnoœci¹ dostosowany
zostanie do schematów znanych z wdra¿ania funduszy
unijnych. Zarówno kwestie instytucjonalne, jak i pozosta³e zagadnienia programowe i proceduralne, bêd¹ dopiero przedmiotem rozmów strony polskiej z przedstawicielami pañstw - darczyñców. Miejmy nadziejê, ¿e negocjacje te zaowocuj¹ ustanowieniem efektywnych
i przede wszystkim prostych rozwi¹zañ. !
Napisz do autorów:
r.cieslak@kdg.waw.pl
k.paulewicz@kdg.waw.pl

Rafa³ Cieœlak jest wspólnikiem zarz¹dzaj¹cym, a Karolina Paulewicz
specjalist¹ ds. funduszy UE w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz. W rankingu „Funduszy Europejskich” kancelaria zajê³a I miejsce w Polsce pod wzglêdem liczby przygotowanych z
sukcesem projektów w ramach Mechanizmów Finansowych.
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