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W styczniu trzeci nabór
wniosków na odbudow ę
gospodarstw po powodzi
Rolnicy poszkodowani przez
ubiegłoroczną powódź w styczniu
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Jeśli samorz ądy nie przyspiesz ą
inwestycji, strac ą dotacje
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procent z ponad 2 mld z łotych ze
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sieci... 28 gru 10, 06:28 | IAR
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Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stała się również
pełnoprawnym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EEA – European Economic Area). Na podstawie umowy z 13
października 2003 r. o rozszerzeniu EOG oraz protokołu 38a w
sprawie Mechanizmu Finansowego EOG i umowy pomiędzy
Królestwem Norwegii i Wspólnotą Europejską dotyczącej
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, nowe kraje członkowskie
UE uzyskały możliwość otrzymania środków finansowych w kwocie 1
mld 167 mln EUR. Dla Polski – jako głównego beneficjenta pomocy –
przewidziano aż połowę tej puli, czyli ponad 533,5 mln euro.

Głównym celem Mechanizmów Finansowych – potocznie nazywanych
także Funduszami Norweskimi - jest realizacja przedsi ęwzięć
prorozwojowych przyczyniaj ących się do zmniejszenia ró żnic
ekonomicznych i społecznych w obr ębie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Cel ten – analogiczny do podstawowego celu polityki
spójno ści Unii Europejskiej – służy zapewnieniu wsparcia dla krajów i
BGK wyp łacił w br.
regionów o s łabszej pozycji ekonomicznej w stosunku do pa ństw
wnioskodawcom programów
unijnych prawie 30,6 mld zł
„starej ” Unii. Ponadto, celem dodatkowym Mechanizmów jest
27 gru 10, 11:55 | PAP
zacieśnienie wspó łpracy pomiędzy Polsk ą a krajami – darczyńcami
(Norwegią – która przekaza ła ok. 95 proc. środków, a tak że
Prawie 6 tys. z ł dopłaty na
Liechtensteinem i Islandi ą). Projekty wspó łfinansowane w ramach
instalację kolektorów
Mechanizmów musz ą być zgodne zarówno z priorytetami polityki
słonecznych
27 gru 10, 09:16 | PAP
spo łeczno -gospodarczej poszczególnych krajów, jak te ż celami Unii
Europejskiej. Istotnym czynnikiem s ą równie ż kwestie horyzontalne,
fundusze unijne (489)
takie jak zrównowa żony rozwój, równo ść szans kobiet i męż czyzn,
Norwegia (51)
„dobre zarz ądzanie ”, czy wspó łpraca wielostronna. W swym za łożeniu,
Mechanizmy Finansowe stanowi ą komplementarne wobec funduszy strukturalnych UE źródło
finansowania przedsi ęwzięć o charakterze prorozwojowym, przyczyniaj ących się do zwi ększenia
spójno ści społecznej i gospodarczej w obr ębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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Najwięcej samorządy
Wdra żanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa si ę na podstawie dwóch umów: Memorandum
of Understanding wdra żania Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Memorandum of Unerstanding
wdra żania Mechanizmu Finansowego EOG. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku funduszy
strukturalnych UE, Mechanizmy Finansowe wdrażane s ą i zarządzane w ramach Programu Operacyjnego.
Funkcję podmiotu zarz ądzaj ącego i koordynującego pe łni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowy
Punkt Kontaktowy), zaś wdra żanie poszczególnych Priorytetów odbywa się na poziomie tzw. Instytucji
Po średniczących – właściwych ministerstw, urzędów centralnych lub innych instytucji.
Beneficjenci
Beneficjentami pomocy finansowej są – co do zasady – wszelkie instytucje sektora publicznego,
prywatnego i pozarz ądowego dzia łające w interesie publicznym i realizuj ące przedsi ęwzięcia w
obszarach priorytetowych wyznaczonych przez Mechanizmy Finansowe. W przeciwie ństwie do funduszy
strukturalnych UE i Funduszu Spójno ści, w naborach prowadzonych w ramach Mechanizmów
Finansowych nie ustalano a ż tak sztywnego, zamkni ętego katalogu beneficjentów. Znaczenie mia ły
jedynie regu ły dotyczące poziomu dofinansowania projektów w zale żności od ich przedmiotu, statusu
prawnego beneficjenta i konkretnego priorytetu. Wśród wnioskodawców dominowa ły jednostki
samorz ądu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja rz ądowa, podmioty świadcz ące
usługi na zlecenie samorz ądów, szpitale, szko ły wyższe, instytucje kultury, jednostki naukowe i
badawczo -rozwojowe, organizacje pozarz ądowe, ko ścioły i związki wyznaniowe oraz przedsi ębiorcy.
Nowo ścią w stosunku do funduszy pomocowych UE by ła także możliwość składania projektów w ramach
tzw. programów, które pozwalaj ą realizowa ć przedsi ęwzięcia bardziej złożone, o szerszej skali
oddzia ływania. W śród innych rozwiąza ń, nie znanych wcze śniej beneficjentom środków europejskich,
pojawi ła się równie ż instytucja dwuinstancyjnej procedury odwo ławczej, która obejmowa ła wyłączenie
ocenę formalną wniosku.
Obszary i wielkość wsparcia, czy trochę o kasie
W ramach Mechanizmów Finansowych dokonano podzia łu Programu Operacyjnego na Priorytety,
określające obszary dzia łań wspieranych z zasobów finansowych Mechanizmów. Środki finansowe w
ramach Mechanizmu Finansowego EOG zorientowane by ły na realizację projektów w sze ściu obszarach
priorytetowych:
Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszcze ń i
promowanie odnawialnych źróde ł energii.
Promowanie zrównowa żonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarz ądzanie zasobami.
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast.
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykszta łcenia i szkoleń, wzmacnianie w
samorz ądzie i jego instytucjach potencja łu z zakresu administracji lub s łużby publicznej, a także
wzmacnianie wspieraj ących go procesów demokratycznych.
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Nie będzie dróg, będą ogromne straty
29 gru 10, 06:24 | IAR (przegl ąd prasy)
W 2011 r. inwestycje te ż dadzą zarobić 3 sty,
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priorytetowych:
Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszcze ń i
promowanie odnawialnych źróde ł energii.
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samorz ądzie i jego instytucjach potencja łu z zakresu administracji lub s łużby publicznej, a także
wzmacnianie wspieraj ących go procesów demokratycznych.
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.
Badania naukowe.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wsparcie mo żna było otrzymać w ramach czterech
nast ępujących priorytetów:
Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Dzia łania z Schengen, jak również
wzmacnianie s ądownictwa; Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzgl ędnieniem wzmocnienia
zdolno ści administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji
projektów inwestycyjnych; Polityka regionalna i działania transgraniczne; Pomoc techniczna przy
wdra żaniu acquis communautaire. Ponadto wsparcie przyznawano tak że w ramach tzw. grantów
blokowych, takich jak Funduszu Kapitału Pocz ątkowego, Funduszu dla Organizacji Pozarz ądowych,
Polsko -Norweskiego Funduszu Bada ń Naukowych, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu
Wymiany Kulturalnej oraz Funduszu Pomocy Technicznej.
Ogólną zasad ą Mechanizmów Finansowych by ło wyznaczenie minimalnego poziomu dofinansowania,
który wynosi ł 250 tys. euro (stały kurs euro określony zosta ł jako 1 euro = 3,9362 z ł). Od zasady tej
ustanowiono jednak wyj ątki. W przypadku niektórych priorytetów wprowadzono także dodatkowe
kryteria ubiegania si ę o dofinansowanie, zwi ązane z wielko ścią budżetu lub dotacji. Dotyczy ło to
projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska, gdzie ca łkowita wielko ść dofinansowania nie mog ła
przekracza ć 2 mln euro oraz projektów dotycz ących ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego,
których budżety nie mogły wynosić poniżej 1 mln euro. Poza tym, w ramach priorytetu „Opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem” wprowadzono dodatkowy podzia ł na tzw. koszty inwestycyjne (do 70
proc. warto ści kosztów projektu) i nieinwestycyjne (co najmniej 30 proc. wartości kosztów). W zakresie
kwalifikowalno ści wydatków obowi ązywa ły reguły podobne jak ma to miejsce w przypadku funduszy
unijnych – finansowaniu podlega ły działania przygotowawcze, prace inwestycyjne, opłaty i podatki (w
tym VAT) oraz koszty ogólne, wydatki na informację i promocję, a także na zarz ądzanie projektami.
Nabory i realizacja projektów, czyli trochę danych
Pomimo że Mechanizmy Finansowe idealnie wpisa ły się w lukę pomiędzy okresami programowania 2004 2006 i 2007-2013 dla funduszy unijnych, jedn ą z podstawowych przeszkód do sprawnego wdra żania
projektów stanowi ła długotrwa ła procedura oceny wniosków, odbywaj ąca się zarówno w Polsce, jak te ż
w Brukseli. Okres od złożenia wniosku do podpisania umowy wynosi ł bowiem oko ło 20 miesięcy. Z
punktu widzenia beneficjentów pewne w ątpliwości budziła duża liczba obszarów priorytetowych i
funduszy, w porównaniu do stosunkowo niewielkiej kwoty wsparcia. Jednak ani te problemy, ani nawet
ogromna konkurencja wśród projektodawców nie zniech ęcały ich do składania aplikacji.
Poza poszczególnymi funduszami (np. Fundusz Wymiany Kulturalnej czy Fundusz dla Organizacji
Pozarz ądowych) w sumie w ramach „głównych ” Mechanizmów Finansowych przeprowadzone zosta ły trzy
nabory wniosków. Pierwszy z nich, o alokacji 175,67 mln euro, miał miejsce w 2005 r. i cieszył się
największym zainteresowaniem - w odpowiedzi na konkurs wp łynęło aż 1391 projektów, za ś
dofinansowanie przyznano 170 projektom. Najwi ęcej złożonych wniosków dotyczy ło termomodernizacji.
Drugi nabór, o alokacji 176,90 mln euro (z którego notabene wy łączone zosta ły przedsięwzięcia
termomodernizacyjne), odbył się w 2007 r. zaś dofinansowanie otrzyma ły 134 projekty. Tym razem
największym powodzeniem cieszy ły się przedsi ęwzięcia z zakresu opieki zdrowotnej i opieki nad
dzieckiem, w tym w zakresie budowy otwartych stref rekreacji dziecięcej. Ostatni nabór, w roku 2008,
cieszył się mniejszym zainteresowaniem, z uwagi na pozosta łą alokację (60,62 mln euro), jak również
liczne wyłączenia okre ślonych typów projektów - zdominowany zosta ł przez projekty o charakterze
nieinwestycyjnym.
Wed ług stanu na po łow ę 2010 r., z beneficjentami podpisano łącznie 409 umów o dofinansowanie na
kwot ę 435 mln euro. Zakończono już realizację rzeczow ą 114 projektów, a 52 z nich zosta ło formalnie
zamkniętych. Zawarto ponadto oko ło 900 umów w ramach grantów blokowych. Beneficjentom i
operatorom grantów blokowych wypłacono blisko 260 mln euro. Łączna kwota zakontraktowanych
środków wynosi zatem 530 mln euro. Warto podkre ślić, że Polska jest jednym z liderów w odniesieniu do
środków zakontraktowanych w ogólnej kwocie alokacji, przy czym środki te stanowi ą ponad po łow ę
ogólnej kwoty zakontraktowanej przez wszystkie państwa – beneficjentów Mechanizmów Finansowych.
Należy jednak pamiętać, że do zako ńczenia okresu programowania 2004 -2009 pozosta ło już niewiele
czasu – końcowa data kwalifikowalno ści wydatków up ływa z dniem 30 kwietnia 2011 r. Po łowa
projektów znajduje si ę wciąż jeszcze w fazie realizacji, dlatego nale ży mieć nadziej ę, że okres ten
zostanie przed łużony.
Z perspektywy tych kilku lat wida ć, że Mechanizmy Finansowe umo żliwiły realizację wielu ciekawych
projektów we wskazanych obszarach priorytetowych. Tytu łem przykładu wymienić można dwa projekty
dotyczące nowoczesnych rozwi ąza ń w obszarze ochrony zdrowia, przygotowane i wspó łzarz ądzane
przez nasz ą kancelarię (patrz ramki).
Co dalej, czyli budżet 2009-2014
Mijająca perspektywa 2004 -2009 dla Mechanizmów Finansowych to nie wszystko. Całkiem niedawno, bo
28 lipca 2010 r. podpisane zosta ło bowiem nowe porozumienie pomi ędzy pa ństwami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandią, Liechtensteinem i Norwegi ą oraz Unią Europejsk ą w sprawie
uruchomienia nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z dost ępnej kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na
zmniejszanie różnic ekonomicznych i spo łecznych w ramach EOG, w latach 2009-2014 do Polski trafi 578
mln euro. Tym razem otrzymamy zatem prawie jedną trzecią całkowitej alokacji. Podobnie jak
poprzednio, Mechanizmy Finansowe trafi ą akurat w moment, gdy zakończy się znakomita większo ść
konkursów og łaszanych w zwi ązku z wdra żaniem funduszy unijnych. Mo żna się zatem spodziewa ć, że
zainteresowanie NMF i MF EOG b ędzie tak samo du że, jak poprzednio.
Co się zmieni? Rozwiązania przyjęte w ramach nowej perspektywy podąż ać będą za trendami Unii
Europejskiej dotycz ącej przede wszystkim ochrony środowiska i nowych technologii. Nacisk po łożony
zostanie na takie obszary priorytetowe, jak wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2
(CCS), innowacyjny przemysł przyjazny środowisku, ochrona środowiska, badania naukowe i stypendia,
rozwój zasobów ludzkich, wymiar sprawiedliwości, Fundusz „Decent Work” (godna praca), promocja
wspó łpracy trójstronnej, rozwój społecze ństwa obywatelskiego, ochrona dziedzictwa kulturowego.
Jak widać środki przeznaczone zostan ą zarówno na inwestycje, jak te ż przedsi ęwzięcia „miękkie”.
Zgodnie z za łożonym harmonogramem, nowe Mechanizmy Finansowe zostan ą uruchomione w po łowie
2011 roku. Termin ten wydaje si ę jednak mało realny, gdyż od podpisania porozumienia EFTA - UE do
uruchomienia naborów projektów jeszcze daleka droga. Polska musi bowiem – tak jak poprzednio –
podpisa ć z darczyńcami umowy bilateralne oraz przygotowa ć dokumenty programowe w celu
uruchomienia systemu absorpcji środków z Mechanizmów Finansowych, a to jak wiadomo wymaga wiele
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2011 roku. Termin ten wydaje si ę jednak mało realny, gdyż od podpisania porozumienia EFTA - UE do
uruchomienia naborów projektów jeszcze daleka droga. Polska musi bowiem – tak jak poprzednio –
podpisa ć z darczyńcami umowy bilateralne oraz przygotowa ć dokumenty programowe w celu
uruchomienia systemu absorpcji środków z Mechanizmów Finansowych, a to jak wiadomo wymaga wiele
czasu. Ze wst ępnych informacji uzyskanych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że w przysz łej
perspektywie system zarz ądzania i wdra żania nie b ędzie a ż tak znacz ąco odbiega ł od poprzedniej edycji
programów pomocowych, cho ć w celu zapewnienia podej ścia programowego, z pewno ścią dostosowany
zostanie do schematów znanych z wdra żania funduszy unijnych. Zarówno kwestie instytucjonalne, jak i
pozosta łe zagadnienia programowe i proceduralne, będą dopiero przedmiotem rozmów strony polskiej z
przedstawicielami państw - darczyńców. Miejmy nadziej ę, że negocjacje te zaowocuj ą ustanowieniem
efektywnych i przede wszystkim prostych rozwi ąza ń.
Rafał Cieślak
Karolina Paulewicz
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cie ślak & Kordasiewicz
Źródło: Fundusze Europejskie
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Nikt jeszcze nie wypowiedzia ł si ę na ten temat

Na blogach
Szukaj:
Prywatna polska kolej
piersi-blondynki.blog.onet.pl,
dzisiaj, 01:23

Bądź pierwszy!
Wyraź swoją opinię

Praca w Niemczech
do-smakowania.blog.onet.pl,
dzisiaj, 01:23

więcej »

Zobacz, gdzie toczą się już gorące dyskusje
Opinie Polaków

Dziennikarstwo Obywatelskie
Bądź opiniotwórczy! Zostań dziennikarzem
obywatelskim i poka ż innym własne spojrzenie
na rzeczywistość!

Poczytaj artykuły użytkowników
Poradnik jak pisać artykuły

Rankingi użytkowników
Najaktywniejsi z aktywnych - poznaj ich!
Komentatorzy

Blogerzy

Felietonisci

Fotoreporterzy

kommodus23

imw

pnp_2.7

pislagal3545

Matylda__

Cleofas_No_1

Zobacz
wszystkich
»

Waszym zdaniem: Pomoc

Zasady forum
Publikowane komentarze s ą prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialno ści za treść opinii.

Matylda__

Cleofas_No_1

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cielak & Kordasiewicz
Gazeta: biznes.onet.pl
Tytu³: Fundusze Norweskie  ci¹g dalszy nast¹pi
Data:
05.01.2011

Zobacz
wszystkich
»

Waszym zdaniem: Pomoc

Zasady forum
Publikowane komentarze s ą prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialno ści za treść opinii.
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