Polska i Unia

Mechanizmy Finansowe wspierają
prorozwojowe przedsięwzięcia
Rozpoczął się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aplikacje dotyczące środków na wsparcie projektów można składać do 16 kwietnia 2007 r.,
natomiast na przygotowanie projektów do 15 lutego 2007 r. lub do wyczerpania funduszy.

Z

chwilą przystąpienia do
Unii Europejskiej Polska
stała się również pełnoprawnym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Na podstawie umowy
z 13 października 2003 r.
o rozszerzeniu EOG oraz Protokołu 38a w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG i umowy między Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską
dotyczącej Norweskiego Mecha-

nizmu Finansowego, nowe kraje członkowskie UE uzyskały
możliwość otrzymania środków
finansowych w wysokości
1 mld 167 mln EUR. Dla Polski – jako głównego beneficjenta pomocy w okresie 2004–2009
– przewidziano aż połowę tej
puli, czyli ponad 533 mln EUR.
W nadchodzącej rundzie aplikacyjnej będziemy ubiegać się
o niemałą kwotę prawie 177
mln EUR.

Głównym celem wsparcia jest
„Realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się
do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Cel ten – analogiczny
do podstawowego celu polityki
spójności Unii Europejskiej – służyć ma zapewnieniu wsparcia dla
krajów i regionów o słabszej podokończenie na str. 30
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zycji ekonomicznej w stosunku
do państw „starej” Unii. Celem
dodatkowym jest zacieśnienie
współpracy między Polską a krajami – darczyńcami (Norwegią,
Liechtensteinem i Islandią).

Beneficjenci
O pomoc mogą się ubiegać
wszelkie instytucje sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego działające w interesie
publicznym i realizujące przedsięwzięcia w obszarach priorytetowych wyznaczonych przez
darczyńców.
Dotychczas odbyła się jedna
runda aplikacyjna, podczas której
ponad 80 proc. środków przyznanych zostało jednostkom sektora
finansów publicznych, z czego ponad połowę stanowiły samorządy.

Finansowanie
Wysokość dofinansowania
projektu zależy przede wszystkim od statusu prawnego beneficjenta oraz możliwości pozyskania dodatkowego wsparcia finansowego z budżetu państwa
lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie projektu wynosi: ■ do 85 proc., jeżeli projekt
w co najmniej 15 proc. finansowany jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub budżetu państwa ■ do 90 proc., jeżeli projekt składany jest przez
organizację pozarządową ■ do 60
proc. w pozostałych przypadkach.

Obszary priorytetowe
W Mechanizmach Finansowych – podobnie jak w przypadku funduszy strukturalnych UE
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– dokonano podziału Programu
Operacyjnego na Priorytety, określające obszary działań wspieranych z zasobów finansowych Mechanizmów. Są to: ■ ochrona
środowiska (projekty infrastrukturalne) ■ promowanie zrównoważonego rozwoju ■ ochrona
kulturowego dziedzictwa europejskiego ■ rozwój zasobów ludzkich ■ opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem ■ badania naukowe ■ wdrażanie przepisów
z Schengen ■ ochrona środowiska (projekty szkoleniowe i doradcze) ■ polityka regionalna
i działania transgraniczne ■ pomoc techniczna przy wdrażaniu
acquis communautaire.
Dla trzech priorytetów: ochrona środowiska, ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego
oraz badania naukowe, jest to
ostatni nabór.

Typy dofinansowanych
projektów
Zgodnie z wytycznymi państw-darczyńców, środki finansowe
mogą być wykorzystane na realizację następujących typów projektów: ■ projekty pojedyncze –
w tym przypadku wysokość wnioskowanej pomocy nie może być
mniejsza niż 250 tys. euro ■ programy (grupy projektów) – program składa się z równorzędnych
grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/sektorowo/tematycznie celów. Grupy projektów
mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii ■ granty blokowe – środki na realizację jasno
zdefiniowanego działania, w celu ułatwienia finansowania projektów, w których identyfikacja

ostatecznego wnioskodawcy jest
utrudniona ■ Fundusz Kapitału
Początkowego – tzw. Seed Money
Facility (specyficzna forma pomocy w ramach grantów blokowych),
którego celem ma być ułatwienie
procesu przygotowywania projektów do obu Mechanizmów Finansowych. Wysokość dotacji została określona na poziomie od 5 do
20 tys. EUR, zaś wielkość dofinansowania – maksymalnie do 90
proc. kosztów kwalifikowanych.
Do ubiegania się o dotacje na
przygotowanie projektów dopuszczeni są jedynie wnioskodawcy,
którzy zamierzają realizować projekty w partnerstwie z państwami-darczyńcami (Norwegia, Liechtenstein, Islandia). Dofinansowanie przewidziane jest m.in. na
organizację spotkań z partnerami,
usługi telekomunikacyjne, konsultacje czy studia wykonalności projektów.

Nabór wniosków
Wnioski do Mechanizmów Finansowych można składać do 16
kwietnia 2007 r. Natomiast nabór
aplikacji do Funduszu Kapitału
Początkowego potrwa do 15 lutego 2007 r. lub do wyczerpania
środków.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.eog.gov.pl oraz
www.ecorys.pl.
Rafał Cieślak
członek Zarządu Krajowego
Instytutu Rozwoju Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego

W GSiA napiszemy
W następnym numerze podamy
przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych, oraz napiszemy o tym, jakich błędów należy
unikać podczas przygotowywania
dokumentacji aplikacyjnej, a na
co zwrócić szczególną uwagę.

