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Informacje ogólne

1. Informacje ogólne

Na mocy umów międzynarodowych zawartych w 2010 r. pomiędzy 

Unią Europejską a ww. państwami-darczyńcami oraz umów między-

rządowych (Memorandum of Understanding) zawartych w 2011 r. przez 

państwa-benefi cjentów z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem łączna 

kwota drugiej edycji (2009-2014) funduszy norweskich i EOG 

wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono blisko jedną 

trzecią ogólnej kwoty pomocy. 

W zamian za wyżej wymienioną pomoc fi nansową państwa-dar-

czyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 

mimo, że nie są jej członkami. 

Mapa nr 1.  Państwa-darczyńcy oraz państwa-benefi cjenci funduszy 
norweskich i EOG

Fot. nr 1. Uroczyste podpisanie umów międzyrządowych przez Elżbietę Bieńkowską, ministra rozwoju regionalnego, oraz Enoka Nygaarda, ambasadora Norwegii, 

w obecności Donalda Tuska, premiera Polski, oraz Jensa Stoltenberga, premiera Norwegii, Gdańsk, 10 czerwca 2011 r.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli tzw. fundusze norweskie 
i fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej 
przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom 
członkowskim Unii Europejskiej (UE). Głównymi celami funduszy 
norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania 
różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy 
państwami-darczyńcami a państwem-benefi cjentem. 

W trakcie I edycji funduszy norweskich i EOG (2004-2009) 
zrealizowano w Polsce ponad 1400 projektów w różnych 
obszarach tematycznych w ramach całkowitej puli środków 
pomocowych wynoszącej 533,51 mln euro.

Państwa-darczyńcy: Islandia, Norwegia, Liechtenstein

Państwa-benefi cjenci:  Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, 
Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry 

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy 
EOG jest łącznie 15 krajów UE – czyli 12 państw, 
które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 
i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja.
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Wykres nr 1.  Podział alokacji na dofi nansowanie programów, Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz zarządzanie 
funduszami (euro)

Wykres nr 2.  Podział alokacji dla Polski wg obszarów tematycznych (euro)1

Alokacja dla Polski
Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, przy czym w tej kwocie 

zostały uwzględnione koszty dofi nansowania projektów realizowanych 

przez benefi cjentów w ramach poszczególnych programów oraz kosz-

ty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz 

przez stronę polską. 

PROGRAMY 

523,5 mln

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI 
PRZEZ STRONĘ DARCZYŃCÓW 

43,3 mln

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI 
PRZEZ STRONĘ POLSKĄ 

8,4 mln 

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
DWUSTRONNEJ 
NA POZIOMIE KRAJOWYM 

2,9 mln

1 Dane w Wykresie nr 2. nie uwzględniają m.in. kosztów zarządzania funduszami norweskimi i funduszami EOG ponoszonymi przez stronę polską oraz przez państwa-darczyńców.

GODNA PRACA 
I DIALOG TRÓJSTRONNY 

3,11 mln

OCHRONA ŚRODOWISKA 
I ENERGIA ODNAWIALNA 

110 mln

WZMACNIANIE 
SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO 

37 mln

DZIEDZICTWO 
KULTUROWE 

70 mln

ROZWÓJ 
SPOŁECZNY 

I REGIONALNY 

79,54 mln

BADANIA NAUKOWE 
I STYPENDIA  

46,83 mln

WYCHWYTYWANIE 
I SKŁADOWANIE CO2  

137 mln

SCHENGEN I SPRAWY 
WEWNĘTRZNE 

40 mln

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
I ENERGIA ODNAWIALNA 

WZMACNIANIE 
SPOŁECZEŃSTWA 
OBYWATELSKIEGO

ROZWÓJ 
SPOŁECZNY 
I REGIONALNY

DZIEDZICTWO 
KULTUROWE

BADANIA NAUKOWE 
I STYPENDIA 

WYCHWYTYWANIE 
I SKŁADOWANIE CO2

SCHENGEN I SPRAWY 
WEWNĘTRZNE

GODNA PRACA
I DIALOG TRÓJSTRONNY

•  Oszczędzanie energii 
i odnawialne źródła energii 

• Różnorodność biologiczna 

• Monitoring środowiska 

•  Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych

•  Ograniczenie społecznych 
nierówności w zdrowiu

•  Dostosowanie ochrony zdrowia 
do trendów demografi czno-
-epidemiologicznych

•  Rozwój miast poprzez 
współpracę samorządów

•  Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego

•  Różnorodność kulturowa 
i artystyczna 

•  Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza

•  Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy

•  Technologia CCS 
w Polsce

•  Współpraca w obszarze Schengen 
i walka z przestępczością transgraniczną 
i zorganizowaną

•  Wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości 

•  Wsparcie Służby Więziennej

•  Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i przemocy ze 
względu na płeć

•  Fundusz na rzecz godnej 
pracy i dialogu trójstronnego

Obszary tematyczne
Pomoc fi nansowa w ramach II edycji funduszy norweskich i funduszy EOG jest dostępna dla benefi cjentów w ramach następujących 

obszarów tematycznych:
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Tabela nr 1. Zestawienie programów

Obszar tematyczny Nazwa programu Alokacja z funduszy 
norweskich i EOG (euro) Operator

Ochrona środowiska 
i energia odnawialna 

Oszczędzanie energii 
i promowanie odnawialnych 
źródeł energii

75 000 000 

Ministerstwo Środowiska 
we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów 20 000 000 

Ministerstwo Środowiska 
we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Wzmocnienie monitoringu 
środowiska oraz działań 
kontrolnych

15 000 000 

Ministerstwo Środowiska 
we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Wzmacnianie 
społeczeństwa 
obywatelskiego

Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych 37 000 000 Operator będzie wyłoniony 

w  konkursie otwartym

Rozwój społeczny 
i regionalny

Ograniczanie społecznych 
nierówności w zdrowiu 18 000 000 Ministerstwo Zdrowia

Poprawa i lepsze dostosowanie 
ochrony zdrowia do trendów 
demografi czno-epidemiologicznych

52 000 000 Ministerstwo Zdrowia

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

9 544 500 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dziedzictwo 
kulturowe

Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego 60 000 000 Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

Promowanie różnorodności 
kulturowej i artystycznej 
w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego

10 000 000
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Badania naukowe 
i stypendia

Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza 36 830 000 Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju

Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy 10 000 000 Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji

Wychwytywanie 
i składowanie CO2

Wspieranie rozwoju i szerokiego 
stosowania technologii CCS 
w Polsce

137 000 000 Ministerstwo Gospodarki

Schengen i sprawy 
wewnętrzne 

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

10 000 000 Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych

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

14 000 000 Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Wsparcie służby więziennej, 
w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000 Centralny Zarząd 

Służby Więziennej

Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie i przemocy 
ze względu na płeć

3 000 000 Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Godna praca i dialog 
trójstronny

Fundusz na rzecz godnej pracy 
i dialogu trójstronnego 3 112 000 Innovation Norway 

(instytucja norweska)

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG opiera się na tzw. po-

dejściu programowym. Zostało ustanowionych 17 programów, zo-

rientowanych na osiąganie założonych celów, rezultatów i wyników. 

Każdy program jest zarządzany przez operatora programu (w niektó-

rych programach we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców). 

Dodatkowo utworzono tzw. Pomoc Techniczną (zobacz podrozdział 

System wdrażania) oraz Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie 

krajowym (zobacz podrozdział Współpraca dwustronna).

Decyzje zatwierdzające poszczególne programy podej-

mowane są – w przypadku Mechanizmu Finansowego EOG – przez 

Komitet Mechanizmu Finansowego, a w przypadku Norweskiego Me-

chanizmu Finansowego – przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych. Powyższe instytucje wspierane są przez sekretariat – Biuro 

Mechanizmów Finansowych w Brukseli – odpowiadający za zarządza-

nie Mechanizmami  na poziomie operacyjnym.

Zestawienie poszczególnych programów, ich alokacji oraz opera-

torów programów zostało przedstawione w Tabeli nr 1. Zestawienie 

programów.

Zagadnienia horyzontalne
Na wszystkich etapach realizacji funduszy norweskich i funduszy EOG 

obowiązują następujące zasady przekrojowe: 

• dobre rządzenie, 

• zrównoważony rozwój, 

• równouprawnienie płci i równe szanse.

Benefi cjenci
Generalnie wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne lub pu-

bliczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządo-

we ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organiza-

cje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów 

ustalony jest osobny, szczegółowy katalog podmiotów, które 

będą mogły ubiegać się o dofi nansowanie.

Model współpracy
Oba fundusze – norweski i EOG – zostały objęte jednolitymi zasadami 

i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdra-

żania, opracowanemu na podstawie wytycznych państw-darczyńców. 

System wdrażania
W każdym z państw-benefi cjentów ustanowione zostały Krajowe Punk-

ty Kontaktowe, odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie 

krajowym. Ich zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem pro-

gramów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego 

pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Współpracuje ono 

z operatorami programów (zobacz Tabelę nr 1. Zestawienie progra-

mów), oraz z Instytucją Certyfi kującą i Instytucją Audytu, których role 

sprawuje odpowiednio Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Mi-

nisterstwo Finansów. 

Poszczególne programy są wdrażane przez operatorów. 

Odpowiadają oni m.in. za przygotowanie propozycji programu, nabór 

wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji, promocję pro-

gramu. Część programów jest realizowana w formie programów part-

nerskich z darczyńcami (zobacz podrozdział Współpraca dwustronna).

Koszty zarządzania funduszami
Na zadania wykonywane przez stronę polską, związane z zarządza-

niem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i audytem progra-

mów oraz na działania informacyjno-promocyjne wyodrębnione zosta-

ły środki tzw. Pomocy Technicznej. Budżet Pomocy Technicznej na cały 

okres wdrażania funduszy wynosi 8 365 500 euro.

Koszty zarządzania funduszami przez stronę darczyńców, wyno-

szące 43 357 500 euro, pokrywane są z ogólnej puli środków prze-

znaczonych dla Polski. Będą one wydatkowane m.in. na  funkcjonowa-

nie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ocenę, monitorowa-

nie, ewaluację, sprawozdawczość i audyt przeprowadzany przez lub 

w imieniu państw-darczyńców.
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Poziomy dofi nansowania projektów
Generalnie benefi cjenci mogą się ubiegać o dofi nansowanie projektów 

w podstawowej wysokości do 85% całkowitych kosztów kwalifi kowa-

nych projektu (pozostałe środki zapewniają benefi cjenci jako tzw. wkład 

własny do projektu).

Przy czym – przykładowo – organizacje pozarządowe mogą uzy-

skać dofi nansowanie do 90% całkowitych kosztów kwalifi kowanych. 

Natomiast do 100% dofi nansowania otrzymują stypendyści w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Przed aplikowaniem o środki należy sprawdzić poziomy 

dofi nansowania obowiązujące w danym programie.

Minimalna i maksymalna kwota dofi nansowania 
projektu
Przewiduje się wnioskowanie na poziomie od minimum 170 000 euro. 

Ponadto, w niektórych programach przewidziano ustanowienie Fundu-

szu Małych Grantów, w którym wartość dofi nansowania może wynieść 

od 5 000 euro do 250 000 euro.

Wysokość minimalnej oraz maksymalnej kwoty dofi nan-

sowania zależy od specyfi ki danego programu i jest określona 

w dokumentach dla poszczególnych programów.

Okres realizacji projektów
Ogólne zasady określają końcową datę kwalifi kowalności wydatków po-

noszonych w ramach projektów na 30 kwietnia 2016 r. Wyjątek sta-

nowi Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, dla którego okres kwalifi ko-

walności upływa 30 września 2016 r. Początkowa i końcowa data 

okresu kwalifi kowalności wydatków dla poszczególnych pro-

jektów jest określana indywidualnie w umowie ws. projektu, 

zawieranej pomiędzy operatorem a benefi cjentem.

Procedura wyboru projektów
Wybór projektów do dofi nansowania w znacznej mierze odbywa się 

na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach po-

szczególnych programów. Ponadto realizowane są tzw. projekty pre-

defi niowane. 

Tryb konkursowy
Nabory wniosków są ogłaszane w ramach poszczególnych programów 

przez operatorów tych programów. Po zakończeniu oceny wniosków 

operator sporządza listę rankingową, która jest przekazywana pod ob-

rady Komitetu ds. Wyboru Projektów. W programach partnerskich 

z darczyńcami w skład Komitetu, oprócz przedstawicieli strony polskiej, 

wchodzą przedstawiciele partnera programu z państw-darczyńców. 

Komitet ds. Wyboru Projektów dokonuje przeglądu rankingu projek-

tów. Komitet ds. Wyboru Projektów przedkłada operatorowi programu 

listę rekomendowanych projektów. 

Na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów po-

dejmowana jest decyzja o przyznaniu wsparcia wybranym projektom.

Projekty predefi niowane
Poza projektami predefi niowanymi wymienionymi w umowach z dar-

czyńcami (Memorandum of Understanding), projekty tego typu mo-

gły być również proponowane na etapie tworzenia i zatwierdzania 

programu. 

Współpraca dwustronna 
W drugiej edycji funduszy norweskich i EOG strona darczyńców położy-

ła duży nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy pań-

stwami-darczyńcami i państwami-benefi cjentami. Współpraca ta może 

być realizowana m.in. przez Fundusz Współpracy Dwustronnej 

na poziomie krajowym oraz Fundusz Współpracy Dwustron-

nej na poziomie programu. Mają one na celu usprawnienie two-

rzenia sieci, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, 

doświadczeń i dobrych praktyk między podmiotami publicznymi w pań-

stwach-darczyńcach i państwach-benefi cjentach.

2. Informacje na temat programów
2.1 Ochrona środowiska i energia odnawialna
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Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym 

stanowi źródło fi nansowania inicjatyw wzmacniających współpracę po-

między państwami-darczyńcami i państwem-benefi cjentem. W jego 

ramach możliwe będzie fi nansowanie inicjatyw mających na celu uła-

twienie nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci współpra-

cy na poziomie krajowym. Kwota Funduszu Współpracy Dwustron-

nej na poziomie krajowym wynosi 0,5% całkowitej alokacji dla Polski 

– tj. 2 890 500 euro.

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu 

jest ustanowiony w ramach danego programu. Fundusz ma ułatwiać 

m.in. poszukiwanie partnerów z państw-darczyńców przed lub w trak-

cie przygotowywania wniosku aplikacyjnego, rozwój takich partnerstw, 

tworzenie sieci współpracy, wymiany, dzielenia się i przekazywania wie-

dzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy bene-

fi cjentami oraz podmiotami państw-darczyńców. Kwota funduszu wyno-

si około 1,5% wydatków kwalifi kowalnych danego programu.
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Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość programu z funduszy EOG: 75 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Celami programu są: redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczysz-

czenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źró-

deł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

W ramach programu planowane są następujące obszary wsparcia / ob-

szary priorytetowe:

•  poprawa efektywności energetycznej w budynkach,

•  wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności 

energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefi niowanego),

•  wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje kwalifi kowalnych projektów

1.  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przezna-

czonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdro-

wotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania.

2.  Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użytecz-

ności publicznej o mocy do 3 MW nowoczesnymi, energooszczęd-

nymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: 

pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii 

elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji).

  Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię 

ze źródeł odnawialnych należy rozumieć:

 • kolektory słoneczne o powierzchni ponad 100 m2,

 • układy fotowoltaiczne,

 •  instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tyl-

ko energii elektrycznej),

 •  pompy ciepła,

 •  instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geo-

termalnych,

 •  kotły na biomasę.

3.  Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej 

mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwar-

tego naboru wniosków. Dodatkowo będzie wdrażany jeden projekt 

predefi niowany. 

Nabór wniosków
Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków. 

Uprawnieni benefi cjenci
Władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub ener-

gii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, 

którymi są jednostki sektora fi nansów publicznych lub podmioty niepu-

bliczne, realizujące zadania publiczne.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Wartość dofi nansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 

2 000 000 euro.

Poziom dofi nansowania projektu wynosi:

•  do 80% kosztów kwalifi kowalnych dla jednostek sektora fi nansów 

publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,

•  do 60% kosztów kwalifi kowalnych w przypadku pozostałych benefi -

cjentów.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

Projekt predefi niowany
Planuje się realizację projektu predefi niowanego Działania edukacyjne 

i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku. Do-

fi nansowanie projektu z funduszy EOG wynosi 1 213 375 euro. Pro-

jekt będzie realizowany przez Departament Informacji o Środowisku 

w Ministerstwie Środowiska.

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość programu z funduszy EOG: 20 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
W ramach programu przewiduje się realizację projektów, które mają 

na celu:

•  wzrost zdolności do efektywnego zarządzania oraz monitorowania 

obszarów Natura 2000,

•  poprawę warunków środowiskowych dla gatunków występujących 

na obszarach Natura 2000,

•  wzrost odporności rodzimych ekosystemów przed presją inwazyj-

nych gatunków obcych, w tym badanie i monitorowanie występo-

wania inwazyjnych gatunków obcych,

•  zwiększenie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej 

oraz promowanie postaw proekologicznych.

W programie będą realizowane tzw. duże projekty – wybrane w ra-

mach otwartego naboru wniosków – oraz tzw. projekty małe, wspar-

te z Funduszu Małych Grantów. Wyodrębniony w ramach progra-

mu Fundusz Małych Grantów jest skierowany wyłącznie dla organizacji 

pozarządowych.

Ponadto będzie wdrażany jeden projekt predefi niowany. 

Projekt predefi niowany
W ramach programu będzie realizowany projekt predefi niowany Różno-

rodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów – ogólnopolska kam-

pania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej. 

Dofi nansowanie projektu z funduszy EOG wynosi 743 750 euro. 

Projekt będzie wdrażany przez Departament Informacji o Środowisku 

w Ministerstwie Środowiska. 

Nabory wniosków
Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków, w tym jeden 

w ramach Funduszu Małych Grantów. 

Nabór na projekty duże 

Uprawnieni benefi cjenci 
Benefi cjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, nadleśnic-

twa, fi rmy prywatne, parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe, 

instytucje naukowe.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
W dużych projektach minimalna wartość dofi nansowania wynosi 170 000 

euro, a maksymalna 800 000 euro. Poziom dofi nansowania dużego pro-

jektu wynosi do 85% kosztów kwalifi kowanych. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 

Partnerstwo nie jest wymagane. 

Nabór na projekty małe w ramach Funduszu Małych 
Grantów o całkowitej kwocie dofi nansowania 
z funduszy EOG ok. 4 000 000 euro 

Uprawnieni benefi cjenci 
Benefi cjentami mogą być organizacje pozarządowe. 

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Wartość dofi nansowania małych projektów w ramach Funduszu Małych 

Grantów wynosi od 50 000 euro do 250 000 euro. Poziom dofi nanso-

wania małego projektu wynosi do 90%.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

2.1.1 Program 2.1.2 Program
Informacje na temat programów

Ochrona środowiska i energia odnawialna
Informacje na temat programów
Ochrona środowiska i energia odnawialna

www.mos.gov.pl

OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII*

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
I EKOSYSTEMÓW

www.mos.gov.pl

* Polska propozycja programu przekazana do oceny przez darczyńców.
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Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerstwo na poziomie programu: Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń z Norwegii (Climate and Pollution Agency)

Wartość programu z funduszy EOG: 15 000 000 euro 

Cele i obszary wsparcia
Głównym celem programu jest podniesienie jakości danych oraz infor-

macji o środowisku. W szczególności celem jest poprawa efektywności 

i jakości monitoringu środowiska poprzez dostarczanie know-how, wia-

rygodnych źródeł danych i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych 

i pomiarów, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapew-

nienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. 

Program ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących 

wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartografi cznych w zakresie 

korzystania z informacji przestrzennej obejmującej w szczególności hy-

drografi czne i hydrologiczne dane przestrzenne.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwarte-

go naboru wniosków, przy czym program będzie wdrażany głównie po-

przez cztery projekty predefi niowane. 

 

Nabór wniosków
Przewiduje się jeden nabór wniosków na kwotę 897 625 euro. 

Uprawnieni benefi cjenci 
Jednostki sektora fi nansów publicznych

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
W ramach otwartego naboru minimalna kwota grantu wynosi 170 000 

euro, maksymalna wartość grantu 897 625 euro. Poziom dofi nansowa-

nia wynosi do 85% kosztów kwalifi kowalnych projektu. 

Projekty predefi niowane
 Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o do-

świadczenia norweskie – projekt wdrażany przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Badań 

Powietrza.

Dofi nansowane projektu z funduszy EOG – 1 640 255 euro 

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środo-

wiska do zapewnienia aktualnych i wiarygodnych danych na temat jako-

ści powietrza w Polsce i odpowiedniego systemu informacji o jakości po-

wietrza, jak również wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządza-

nie jakością powietrza. 

Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska 

poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego 

i narzędzi informatycznych – projekt wdrażany przez Główny Inspekto-

rat Ochrony Środowiska w partnerstwie z Norweskim Instytutem Ba-

dań Powietrza.

Dofi nansowane projektu z funduszy EOG – 5 954 459 euro  

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności Inspekcji Ochrony Środowi-

ska do zapewnienia odpowiednich i wiarygodnych danych o jakości po-

wietrza w Polsce.

Monitoring efektów projektu PL 0100 „Wzrost efektywności działalno-

ści Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich, 

realizowanego w pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG – projekt 

wdrażany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w partner-

stwie z Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń w Norwegii.

Dofi nansowane projektu z funduszy EOG – 1 700 000 euro

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzo-

nych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, poprzez wzrost wydajno-

ści i doskonalenie pracy inspektorów. Ponadto, duży nacisk zostanie po-

łożony na zwiększenie świadomości społecznej i działania edukacyjne 

w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowa-

nia i kontroli. 

Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodni-

czego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartografi cznych opra-

cowań tematycznych – projekt wdrażany przez Główny Urząd Geodezji 

i Kartografi i we współpracy z Norweskim Urzędem ds. Kartografi i.

Dofi nansowane projektu z funduszy EOG – 3 400 000 euro

Głównym celem projektu jest opracowanie modelu bazy przestrzen-

nych danych tematycznych dotyczących środowiska przyrodniczego, 

w szczególności obejmujących dane hydrografi czne i hydrologiczne wraz 

z systemem jego zarządzania. 

2.2  Wzmacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego

2.1.3 Program:
Informacje na temat programów
Ochrona środowiska i energia odnawialna

www.mos.gov.pl

WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA 
ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH
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Operator: w trakcie wyboru (wg stanu na wrzesień 2012 r.)

Wartość programu z funduszy EOG: 37 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych będzie miał na celu wzmocnie-

nie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie jego udzia-

łu w budowanie sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważo-

nego rozwoju.

Co najmniej 30% alokacji Funduszu będzie przeznaczone na następują-

ce główne obszary wsparcia, którymi są:

•  demokracja,

•  prawa człowieka, z uwzględnieniem praw mniejszości (etnicznych, 

religijnych, językowych i seksualnych),

•  dobre rządzenie i transparentność działania,

•  demokracja partycypacyjna,

•  zwalczanie rasizmu i ksenofobii,

•  zwalczanie dyskryminacji,

•  przeciwdziałanie nierównościom społecznym, ubóstwu i wyklucze-

niu, m.in. na obszarach wiejskich,

•  równouprawnienie płci,

•  przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Co najmniej 10% całkowitej alokacji Funduszu będzie przeznaczone na 

wsparcie dla organizacji zajmujących się tematyką dzieci i młodzieży oraz/

lub działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

Szczegółowy zakres tematyczny Funduszu zostanie ustalony w progra-

mie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartych 

naborów wniosków. 

Nabory wniosków
Szczegóły dotyczące naborów wniosków zostaną ustalone w programie 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Uprawnieni benefi cjenci
Organizacje pozarządowe rozumiane jako dobrowolne organizacje non-

profi t ustanowione jako osoby prawne o celach niekomercyjnych, nie-

zależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów pu-

blicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Wartość wsparcia dla projektu zostanie ustalona w programie Fundusz 

dla Organizacji Pozarządowych.

Poziom dofi nansowania wyniesie do 90% kosztów kwalifi kowalnych 

projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

2.3  Rozwój społeczny 
i regionalny

17

2.2.1 Program:
Informacje na temat programów
Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego

FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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Operator: Ministerstwo Zdrowia 

Partnerstwo na poziomie programu: Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia (Norwegian Directorate of Health)

Wartość programu z funduszy EOG: 18 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest rozpoznanie determinantów społecznych nierów-

ności w zdrowiu oraz późniejsze opracowanie międzysektorowej stra-

tegii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak również opracowa-

nie programów promocji zdrowia/profi laktyki zdrowotnej, mających na 

celu ich ograniczenie.

Przykładowe determinanty społecznych nierówności w zdrowiu:

•  ogólne czynniki społeczno-gospodarcze – np. niesprawiedliwy 

rozdział dochodów w społeczeństwie, nierówne szanse w szkole 

i w pracy, niewłaściwe warunki wychowywania dzieci, funkcjonowa-

nie systemu ochrony zdrowia, 

•  czynniki bezpośrednio związane z konkretnymi zachowaniami zdro-

wotnymi, takie jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy niewła-

ściwa dieta.

W programie będzie wdrażany jeden projekt predefi niowany. Na pod-

stawie rezultatów otrzymanych w wyniku wdrażania tego projektu zo-

stanie ogłoszony otwarty nabór wniosków.

Projekt predefi niowany
Realizacja programu rozpocznie się od wdrożenia projektu predefi nio-

wanego Zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu dofi nansowa-

nym kwotą 2 918 900 euro z funduszy norweskich. Projekt będzie reali-

zowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Norweskim Dy-

rektoriatem ds. Zdrowia. Efektem przedsięwzięcia będą: strategia mię-

dzysektorowa, mająca na celu zmniejszanie społecznych nierówności 

w zdrowiu, oraz modele oceny potrzeb zdrowotnych i programów 

promocji zdrowia oraz profi laktyki zdrowotnej. Ponadto przewiduje się 

przeprowadzenie szkoleń skierowanych do wykładowców uczelni me-

dycznych, personelu medycznego, a także do pracowników samorzą-

dów lokalnych i organizacji pozarządowych. 

Nabory wniosków
Modele oceny potrzeb zdrowotnych i programów promocji zdrowia 

oraz profi laktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, opracowane 

w ramach projektu predefi niowanego, będą stanowić podstawę do 

otwartego naboru wniosków o wartości 12 556 000 euro dla komplek-

sowych programów odnoszących się do społecznych i środowiskowych 

aspektów promocji zdrowia/profi laktyki zdrowotnej (tj. związanych 

z czynnikami ryzyka zdrowotnego takimi jak: palenie tytoniu, aktywność 

fi zyczna, zdrowie psychiczne, wypadki itd. w zależności od wyników 

oceny potrzeb zdrowotnych) na poziomie powiatu. 

Uprawnieni benefi cjenci
Powiaty

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Przedsięwzięcia będą fi nansowane do 100%, a ich wartość wyniesie od 

300 000 euro do 1 000 000 euro. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Operator: Ministerstwo Zdrowia

Wartość programu z funduszy EOG oraz z funduszy norweskich: 52 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Realizowane projekty będą miały na celu: 

•  poprawę opieki perinatalnej – zapobieganie, diagnostykę i leczenie 

w celu zwiększenia liczby urodzeń,

•  lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia po-

trzeb szybko rozwijającej się populacji chronicznie chorych i zależ-

nych osób starszych,

•  profi laktykę raka w celu zmniejszenia w Polsce zachorowalności na 

raka i wskaźnika umieralności.

Program zakłada inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu, szkolenie 

personelu medycznego, jak również realizację programów promocji 

zdrowia i zapobiegania chorobom. 

W ramach programu będzie można sfi nansować realizację m.in. nastę-

pujących działań:

•  zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego,

•  wspieranie podmiotów prowadzących działalność leczniczą poprzez 

budowę, rozbudowę, przebudowę lub renowację (modernizację),

•  szkolenia dla personelu medycznego,

•  edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia,

•  organizację edukacji zdrowotnej oraz wydarzeń związanych z pro-

mocją zdrowia,

• przeprowadzenie badań w ramach wdrożonych programów.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwarte-

go naboru wniosków. 

Nabór wniosków
Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków. 

Uprawnieni benefi cjenci 
•  publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi 

zdrowotne fi nansowane ze środków publicznych i ich podmioty za-

łożycielskie, 

•  publiczne zakłady opieki zdrowotnej przekształcone w spółki kapita-

łowe, 

•  instytucje badawcze w systemie opieki zdrowotnej,

•  uniwersytety medyczne lub publiczne uczelnie prowadzące działal-

ność dydaktyczno-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 

•  ośrodki opieki długoterminowej fi nansowane ze środków publicz-

nych i ich podmioty założycielskie,

• organizacje pozarządowe działające w systemie opieki zdrowotnej.

 

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Wartość dofi nansowania projektu wyniesie od 300 000 euro do 

6 000 000 euro, natomiast poziom dofi nansowania – do 80% kosztów 

kwalifi kowalnych projektu. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

2.3.1 Program 2.3.2 Program
Informacje na temat programów

Rozwój społeczny i regionalny
Informacje na temat programów
Rozwój społeczny i regionalny

www.mz.gov.pl www.mz.gov.pl

OGRANICZENIE SPOŁECZNYCH NIERÓWNOŚCI 
W ZDROWIU

POPRAWA I LEPSZE DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA 
DO TRENDÓW DEMOGRAFICZNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
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Operator: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wartość programu z funduszy EOG: 9 544 500 euro

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest osiągniecie lepszej spójności społecznej i gospo-

darczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypra-

cowanie mechanizmów efektywnej współpracy zarówno między samy-

mi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i tymi jednostkami oraz 

przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami 

w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru 

lub rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. 

Działania realizowane w ramach programu:

•  opracowanie zintegrowanych strategii rozwoju dla całego obszaru 

miejskiego (miasta wraz z jego obszarem funkcjonalnym) w wymia-

rze ogólnym lub sektorowym (w tym analizy sektorowe i badania 

społeczne),

•  opracowanie planów operacyjnych dla wdrożenia ww. strategii,

•  stworzenie narzędzi dla wymiany doświadczeń między jednostkami 

samorządu terytorialnego,

•  opracowanie zestawu rekomendacji legislacyjnych dla rządu wraz 

z uzasadnieniem.

Powyższe działania powinny obejmować w sposób zintegrowany 

problemy/tematy, istotne dla samorządów i społeczności lokalnych, 

w szczególności:

•  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

•  lokalny rynek pracy,

•  zadania oświatowo-edukacyjne,

•  politykę mieszkaniową jako sposób na rozwiązywanie problemów 

społecznych i gospodarczych,

•  kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza rewitalizację 

obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni 

publicznych służące wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych,

•  problemy zmian demografi cznych, w szczególności dostosowanie 

„oferty” miast do cyklu życia człowieka,

•  partycypację społeczną – wzmocnienie udziału społeczeństwa w po-

dejmowaniu decyzji lokalnych, 

•  infrastrukturę transportową – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju,

•  inne zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru, 

zwłaszcza w zakresie priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata 

2014-2020.

W programie będzie wdrażany jeden projekt predefi niowany oraz ogło-

szony jeden nabór wniosków. 

Projekt predefi niowany
W ramach programu realizowany będzie projekt predefi niowany Bu-

dowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i między-

sektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego, który bę-

dzie służył przygotowaniu potencjalnych benefi cjentów do aplikowania 

w konkursie otwartym i realizacji projektów. Projekt ten będzie wdrażany 

w partnerstwie między Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Władz 

Lokalnych i Regionalnych w Norwegii. Dofi nansowanie projektu z fun-

duszy EOG wynosi 2 300 000 euro.

Nabór wniosków
Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu.

Uprawnieni benefi cjenci 
Partnerstwa zawiązane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialne-

go oraz pomiędzy administracją samorządową a przedstawicielami spo-

łeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami. Co najmniej jedną ze 

stron w partnerstwie musi być miasto. 

 

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Dofi nansowania projektu w ramach konkursu otwartego wynosić będzie 

od 350 000 do 550 000 euro. Dofi nansowanie projektu nie może prze-

kroczyć 85 % kosztów kwalifi kowalnych. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

2.4 Dziedzictwo kulturowe

21

2.3.3 Program
Informacje na temat programów
Rozwój społeczny i regionalny

www.eog.gov.pl/Program_regionalny

ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DIALOG 
SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
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Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość programu z funduszy EOG: 60 000 000 euro

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez wsparcie na-

kierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji 

dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumen-

towania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budo-

wy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na 

rozwój społeczno-ekonomiczny.

Inwestycje w kulturę i dziedzictwo kulturowe stanowią czynnik rozwo-

ju miast i regionów, przyczyniając się do wzrostu ich atrakcyjności tu-

rystycznej oraz inwestycyjnej. Aż 70% światowej turystyki stanowi tu-

rystyka kulturowa, inwestycje w kulturę stymulują również rozwój sek-

tora usług (w tym przemysłów  kultury i kreatywnych) i nowych miejsc 

pracy. Polska kultura przyczynia się do kreowania pozytywnego wize-

runku kraju w Europie i na świecie stając się rozpoznawalną marką. Jed-

nocześnie wpływa pozytywnie na rozwój współpracy międzynarodowej 

i tworzenie wspólnej europejskiej tożsamości. Ze względu na swój po-

tencjał dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem ochrony 

i fi nansowego wsparcia.

W ramach programu współfi nansowane będą następujące typy działań:

•  rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne 

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem 

(zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu),

•   budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury 

(zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu), 

•   konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbio-

rów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizual-

nych, w tym fi lmowych,

•  rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja 

zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów pi-

śmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i fi lmo-

wych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.

5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu do-

kumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. 

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwarte-

go naboru wniosków. 

Nabór wniosków
Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypad-

ku niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, 

operator uruchomi drugi nabór wniosków.

Uprawnieni benefi cjenci
• państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje fi lmowe,

•  publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,

•  archiwa państwowe,

•  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

•  kościoły i związki wyznaniowe,

•  organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Minimalna wartość dofi nansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 

euro (maksymalna nie została określona).

Poziom dofi nansowania projektu wynosi do 85% całkowitych kosztów 

kwalifi kowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Cele i obszary wsparcia
Program ma na celu rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej 

oraz wymianę dobrych praktyk z tego obszaru pomiędzy Polską a pań-

stwami-darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. 

Realizowane projekty muszą wpisywać w następujące obszary tema-

tyczne:

•  edukacja artystyczna i kulturalna, 

•  dziedzictwo kulturowe, 

•  muzyka i sztuki sceniczne,

•  sztuki plastyczne i wizualne.

Współfi nansowane będą następujące typy działań:

•  organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym fi lmo-

wych) i innych wydarzeń artystycznych,

•  wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. 

sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografi i, fi lmu 

i innych,

•  wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych,

•  współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik, doku-

mentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, 

zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kul-

tury, zarządzania dziedzictwem narodowym,

•  współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach dwóch 

otwartych naborów wniosków. 

Nabory wniosków
W ramach programu zaplanowano dwa nabory wniosków. Około 70% 

alokacji (z puli środków przeznaczonych realizację projektów, w tym do-

tyczących współpracy instytucjonalnej) zostanie przeznaczone na wspar-

cie dużych projektów, a 30% alokacji – na wsparcie małych projektów 

z zakresu wymiany kulturalnej.

Uprawnieni benefi cjenci 
•  państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje fi lmowe, 

•  publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,

•  uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich 

wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, 

historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą),

•  archiwa państwowe,

•  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

•  organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

 

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Małe projekty – wartość dofi nansowania: od 50 000 euro do 150 000 

euro.

Duże projekty – wartość dofi nansowania: od 150 000 euro do 1 000 000 

euro.

Poziom dofi nansowania projektu: do 90% całkowitych kosztów 

kwalifi kowalnych projektu.

 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane. 

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Sztuki (Arts Council Norway)

Wartość programu z funduszy EOG: 10 000 000 euro 

2.4.1 Program 2.4.2 Program
Informacje na temat programów

Dziedzictwo kulturowe
Informacje na temat programów
Dziedzictwo kulturowe

www.mkidn.gov.pl www.mkidn.gov.pl

KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ 
I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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2.5  Badania naukowe 
i stypendia

25

Cele i obszary wsparcia
Celem programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecz-

nych oraz propagowanie współpracy bilateralnej poprzez popularyzację 

i wsparcie badań naukowych. 

Obszary priorytetowe programu zakładają fi nansowanie badań nauko-

wych i prac rozwojowych z zakresu:

•  ochrony środowiska,

•  zmian klimatycznych, w tym badań polarnych,

•  zdrowia,

•  nauk społecznych z uwzględnieniem tematyki migracji,

•  promowania równości płci oraz równowagi między życiem zawodo-

wym a prywatnym. 

Program będzie ukierunkowany na wzmacnianie współpracy dwustron-

nej między Polską a Norwegią. Mechanizmem intensyfi kującym współ-

pracę będzie m.in. komponent mobilnościowy umożliwiający polskim 

i norweskim partnerom projektów B+R skorzystanie z doświadczenia 

oraz infrastruktury badawczej partnera. 

Ponadto, kwota ponad 2 300 000 euro zostanie przeznaczona na 

Fundusz Małych Grantów, który wesprze projekty badawcze realizowa-

ne przez kobiety w najmniej sfeminizowanym obszarze nauk technicz-

nych. Dzięki temu kobiety będą miały możliwość wzmocnienia kompe-

tencji oraz dorobku uprawniającego do uzyskania stopnia doktora, dok-

tora habilitowanego lub tytułu profesora. 

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów 

tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz dodatkowo – dla 

projektów o charakterze aplikacyjnym – innowacyjność rozwiązania.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwartego 

naboru wniosków oraz w ramach naboru w Funduszu Małych Grantów.

Nabory wniosków
Planuje się przeprowadzenie dwóch naborów, w tym jednego w ramach 

Funduszu Małych Grantów.

Otwarty nabór wniosków
Przewiduje się ogłoszenie przynajmniej jednego otwartego naboru 

wniosków. Drugi nabór może zostać ogłoszony w przypadku niewyko-

rzystania alokacji udostępnionej w pierwszym naborze. 

Uprawnieni benefi cjenci 
Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach fi nansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

 

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Minimalna kwota dofi nansowania projektu wynosi 150 000 euro, mak-

symalna zaś 1 000 000 euro.

Poziom dofi nansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifi kowal-

nych projektu. 

 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane. 

Nabór w ramach Funduszu Małych Grantów
W ramach Funduszu Małych Grantów przewidywany jest jeden konkurs. 

Uprawnieni benefi cjenci
Doktorantki oraz pracownice sektora nauki prowadzące badania w naj-

mniej sfeminizowanym obszarze nauk technicznych.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu 
W przypadku Funduszu Małych Grantów wartość dofi nansowania 

zawiera się w przedziale od 50 000 do 100 000 euro.

Poziom dofi nansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifi kowal-

nych projektu. 

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Rada Badań (Norwegian Research Council)

Wartość programu z funduszy norweskich: 36 830 000 euro 

2.5.1 Program
Informacje na temat programów

Badania naukowe i stypendia

www.ncbir.pl

POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA
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2.6  Wychwytywanie 
i składowanie CO2

27

Cele i obszary wsparcia
Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz posze-
rzanie wiedzy poprzez:
•  zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyż-

szych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami,
•  rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i part-

nerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na po-
ziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz 
osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze państw-darczyńców.

W programie będą realizowane projekty wybrane w sześciu konkursach 
ogłaszanych w ramach czterech działań.

Rodzaje i zakres wspieranych projektów 
Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 
Celem tego działania jest wspieranie wymiany studentów oraz pracow-
ników szkół wyższych między instytucjami edukacyjnymi  w Polsce oraz 
w państwach-darczyńcach: Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.
Uprawnieni benefi cjenci 
Wnioski mogą składać uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.
Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane. 
Wartość i poziom dofi nansowania projektu 
Miesięczne stypendia dofi nansowanie kosztów utrzymania dla studen-
tów: minimalnie 600 euro – maksymalnie 1 200 euro. Dodatkowo 500 
euro na dofi nansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia. 
Grant dla pracowników szkół wyższych: 250 euro/dzień, 1250 euro/
tydzień, 2100 euro/miesiąc. Dodatkowo 500 euro na dofi nansowanie 
kosztów podróży i ubezpieczenia. 
Poziom dofi nansowania: do 100% kosztów kwalifi kowalnych projektu. 
Czas trwania projektu: do 15 miesięcy. 
Nabory wniosków: planuje się organizację 3 konkursów w latach 2013, 
2014 oraz 2015. 

Działanie II Wizyty Przygotowawcze 
Celem tego działania jest wspieranie tworzenia i rozwoju współpracy 
pomiędzy instytucjami z Polski oraz państw-darczyńców z myślą o przy-
szłej współpracy, zwłaszcza w kontekście składania wniosków w ramach 
działań objętych przez Fundusz.
Uprawnieni benefi cjenci 
O dofi nansowanie mogą ubiegać się instytucje z sektora edukacji formal-
nej z Polski i instytucje z państw-darczyńców.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane. 
Wartość i poziom dofi nansowania projektu 
Dofi nansowanie obejmuje dofi nansowanie kosztów podróży oraz ubez-
pieczenia w kwocie do 500 euro oraz kosztów utrzymania 250 euro 
dziennie.
Poziom dofi nansowania: do 100% kosztów kwalifi kowalnych projektu. 
Czas trwania wizyty: do 5 dni roboczych. 
Nabór wniosków: konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2012 r. 

Działanie III Współpraca Instytucjonalna 
Działanie wspiera dwustronne lub wielostronne projekty, mające na celu 
realizację wspólnych (polskich i instytucji z państw-darczyńców) inicjatyw 
na wszystkich poziomach edukacji (np.rozwoju nowych narzędzi i metod 
nauczania, projektów szkolnych, seminariów, konferencji, publikacji itp.) 
Uprawnieni benefi cjenci
Benefi cjentami mogą być wszystkie szkoły i instytucje zaangażowane 
w edukację formalną. 
Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie jest wymagane. 
Wartość i poziom dofi nansowania projektu 
Kwota grantu: od 20 000 euro do 100 000 euro.
Poziom dofi nansowania: do 90% kosztów kwalifi kowalnych projektu. 
Czas trwania projektu: do 2 lat.
Nabór wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r. 

Działanie IV Rozwój Polskich Uczelni 
Działanie wspiera projekty mające na celu poprawę nauczania i kształ-
cenia na polskich uczelniach oraz prowadzące do umiędzynarodowienia 
polskich szkół wyższych. 
Uprawnieni benefi cjenci 
Benefi cjantami mogą być polskie szkoły wyższe.
Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane. 
Wartość i poziom dofi nansowania projektu 
Kwota grantu: od 20 000 euro do 250 000 euro.
Poziom dofi nansowania: do 90% kosztów kwalifi kowalnych projektu. 
Czas trwania projektu: od 1 roku do 3 lat.
Nabór wniosków: planuje się organizację jednego konkursu w 2013 r. 

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerstwo na poziomie programu: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji – SIU 

(Norwegian Centre for International Cooperation in Education)

Islandzkie Centrum Badań – RANNIS (Icelandic Centre for Research)

Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego – AIBA – w Liechtensteinie (National Agency for International Education Affairs)

Wartość programu z funduszy EOG oraz z funduszy norweskich: 10 000 000 euro 

2.5.2 Program
Informacje na temat programów
Badania naukowe i stypendia

www.fss.org.pl

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY
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Operator: Ministerstwo Gospodarki

Partnerstwo na poziomie programu: Gassnova SF

Wartość programu z funduszy norweskich: 137 000 000 euro

Cel i zakres wsparcia
Program ma na celu złagodzenie zmian klimatu poprzez wsparcie pierw-

szego w Polsce demonstracyjnego projektu wychwytywania i składowa-

nia dwutlenku węgla („CCS”). 

Przepisy pakietu klimatyczno-energetycznego odnoszące się do reduk-

cji emisji gazów cieplarnianych stanowią ogromne wyzwanie dla Polski 

i będą wymagały niezwłocznej inwestycji w nowe moce, jak również 

w Czyste Technologie Węglowe (CCT – Clean Coal Technologies). Ze 

względu na fakt, że polski sektor energetyczny, a tym samym polska go-

spodarka jest w około 90% oparta na węglu, kluczową kwestią dla Polski 

jest modernizacja infrastruktury produkcji energii z wykorzystaniem tech-

nologii o wysokiej wydajności i niskiej emisji.

Technologia CCS znajduje się obecnie na etapie rozwoju i wymaga prze-

prowadzenia demonstracji na dużą skalę, aby można było potwierdzić 

jej zdolność do spełnienia w przyszłych latach istotnej roli w łagodze-

niu zmian klimatu. Stąd potrzeba uruchomienia projektów demonstra-

cyjnych o dużej skali. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Komisja 

Europejska poinformowała o planach wdrożenia 8-12 projektów w ob-

rębie UE do końca 2015 roku. Projekty byłyby wspierane ze środków 

unijnych. Wśród tych projektów znalazł się Projekt CCS Bełchatów, który 

ubiega się również o wsparcie ze środków funduszy norweskich.

W ramach projektu CCS można wyróżnić trzy główne elementy:

•  instalacja wychwytywania dwutlenku węgla,

•  transport dwutlenku węgla,

•  składowanie dwutlenku węgla,

Zakres prac fi nansowanych ze środków norweskich będzie składać się 

z trzech następujących zadań projektowych:

•  wsparcie budowy instalacji wychwytywania dwutlenku węgla, 

•  charakterystyka terenu, w którym składowany będzie dwutlenek 

węgla,

•  działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej i osiągnięcia 

poziomu akceptacji społecznej. 

W ten sposób, program umożliwi opracowanie jednej z najważniejszych 

opcji wychwytywania CO2 – wychwytywanie za pomocą wtórnego spa-

lania z wykorzystaniem zaawansowanych amin – oraz geologiczne skła-

dowanie CO2 w poziomach wodonośnych.

W wyniku działań prowadzonych w ramach programu, zostanie zreali-

zowany szereg ważnych kroków niezbędnych do osiągnięcia celu Nor-

weskiego Mechanizmu Finansowego, jakim jest łagodzenie zmian klima-

tycznych. Efektem programu będzie rozwinięcie zdolności do wychwy-

tywania CO2, wybór składowiska CO2, pogłębienie wiedzy i akcepta-

cji społecznej, jak również wzmocnienie współpracy międzynarodowej 

w obszarze CCS.

 

Projekt predefi niowany
W ramach programu zostanie wdrożony jeden projekt predefi niowany 

Projekt CCS Bełchatów.

2.7  Schengen i sprawy 
wewnętrzne

29

2.6.1 Program
Informacje na temat programów
Wychwytywanie i składowanie CO2

www.mg.gov.pl

WSPIERANIE ROZWOJU I SZEROKIEGO 
STOSOWANIA TECHNOLOGII CCS W POLSCE
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Operator: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wartość programu z funduszy EOG: 10 000 000 euro

Cel i obszary wsparcia
Program umożliwi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez po-

prawę wydajności współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizo-

wanej (w tym handlu ludźmi) pomiędzy organami ścigania państw człon-

kowskich strefy Schengen.  

Działania zaplanowane do realizacji w ramach tego programu są komple-

mentarne z inwestycjami fi nansowanymi z funduszy norweskich 2004-

2009, jak również z instrumentem fi nansowym Schengen oraz projek-

tami realizowanymi w ramach Programu Solidarność i zarządzanie prze-

pływami migracyjnymi (SOLID Program).

Będą one miały na celu budowanie potencjału (specyfi cznych umiejętno-

ści funkcjonariuszy organów ścigania), jak również tworzenie systemów 

i struktur właściwych dla procesu wzmocnienia współpracy w ramach 

Schengen, poprawy systemu zwalczania przestępczości transgranicznej 

i zorganizowanej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Osiągnięcie zakładanego celu ma przynieść realizacja następujących 

działań:

•  rozwój i doskonalenie struktur, systemów i urządzeń technicznych 

w celu poprawy wdrożenia dorobku Schengen,

•  poprawa zdolności do zapobiegania i zwalczania transgranicznej 

i zorganizowanej przestępczości, w tym handlu ludźmi i wędrow-

nych grup przestępczych,

•  poprawa współpracy pomiędzy organami i zainteresowanymi stro-

nami, w tym organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy ofi a-

rom handlu ludźmi.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwar-

tego naboru wniosków. Dodatkowo  będzie wdrażany jeden projekt 

predefi niowany. 

 

Nabory wniosków
Przewiduje się organizację jednego naboru wniosków. Możliwe jest 

rozpisanie drugiego naboru w przypadku niewykorzystania dostępnej 

alokacji. 

Uprawnieni benefi cjenci
•  instytucje publiczne: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (w tym De-

partament Polityki Migracyjnej czy Wydział Nadzoru i Analiz) wraz 

z jednostkami podporządkowanymi, takimi jak: Policja, Straż Gra-

niczna; jednostki podległe Ministrowi Finansów, np. Służba Celna czy 

Wywiad Skarbowy,

•  instytucje pozarządowe oraz organizacje międzynarodowe zaanga-

żowane w zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a szczególne 

w działania przeciwdziałające handlowi ludźmi.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Minimalna wartość dofi nansowania pojedynczego projektu wynosi 

170 000 euro, zaś maksymalna – 2 000 000 euro.  

Poziom dofi nansowania wynosi do 85% kosztów kwalifi kowalnych 

projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.

Projekt predefi niowany
W ramach programu planowane jest wdrożenie jednego projektu 

predefi niowanego we współpracy z Radą Europy.

Cel i obszary wsparcia
Celem programu jest bardziej przejrzysty i efektywny system sprawiedliwo-
ści. Zakładane cele programu obejmują: 
•  poprawę efektywności sądów, w tym rozwój systemu zarządzania spra-

wami sądowymi, 
•  wzrost kompetencji osób przynależących do wymiaru sprawiedliwości, 
•  poprawę dostępu do sprawiedliwości, szczególnie dla grup wrażliwych 

(np. ofi ar przestępstw, nieletnich, mniejszości), 
• alternatywne rozstrzyganie sporów. 

Program będzie wdrażany w oparciu o moduły tematyczne odpowiadają-
ce zakładanym wynikom. Moduły będą się składać z predefi niowanych pro-
jektów wdrażanych przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedli-
wości, których zakres kompetencji pokrywa się z działaniami zaplanowany-
mi dla poszczególnych projektów. 

W programie będą realizowane wyłącznie projekty predefi niowane.

Projekty predefi niowane
  Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informa-
tycznych
Benefi cjent: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości 
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 3 986 500 euro
Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, 
zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upo-
wszechnienie pism procesowych i dokumentacji pochodzących z sądu 
w formie elektronicznej poprzez budowę scentralizowanego systemu za-
rządzania tożsamością. 

 Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system za-
rządzania aktami sądowymi
Benefi cjent: Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedli-
wości w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 2 839 000 euro
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym 
rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)
Benefi cjent: Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedli-
wości  w Ministerstwie Sprawiedliwości. Projekt będzie wdrażany w part-
nerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 3 740 000 euro
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa oraz 
zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa.

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świad-
ków w postępowaniu karnym
Benefi cjent: Departament Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Admini-
stracją Sądów.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 612 000 euro 
Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofi ar, nieletnich, mniejszości). 

 Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu społecznemu
Benefi cjent: Biuro Ministra – komórka organizacyjna w Ministerstwie Spra-
wiedliwości
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 858 500 euro 
Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofi ar, nieletnich, mniejszości).

Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Benefi cjent: Departament Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Admini-
stracją Sądów.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 612 000 euro 
Celem projektu jest  propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów. 
 
Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców 
W przypadku trzech projektów predefi niowanych występuje partnerstwo 
z Norweską Krajową Administracją Sądów. 

Poziom dofi nansowania projektu 
Poziom dofi nansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifi kowanych.

Operator: Ministerstwo Sprawiedliwości  

Partnerstwo na poziomie programu: Norweska Krajowa Administracja Sądów (Norwegian National Courts Administration)

Wartość programu z funduszy norweskich: 14 000 000 euro

2.7.1 Program
Informacje na temat programów
Schengen i sprawy wewnętrzne

www.msw.gov.pl

WSPÓŁPRACA W OBSZARZE SCHENGEN I WALKA 
Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ TRANSGRANICZNĄ I ZORGANIZOWANĄ, 
W TYM PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI ORAZ 
MIGRACJOM GRUP PRZESTĘPCZYCH

2.7.2 Program
Informacje na temat programów

Schengen i sprawy wewnętrzne

www.ms.gov.pl

BUDOWANIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO 
I WSPÓŁPRACA W OBSZARZE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 
/ POPRAWA SKUTECZNOŚCI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
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2.7.3 Program
Informacje na temat programów
Schengen i sprawy wewnętrzne

www.sw.gov.pl

WSPARCIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ,W TYM SANKCJI 
POZAWIĘZIENNYCH 2.7.4 Program

Informacje na temat programów
Schengen i sprawy wewnętrzne

www.mpips.gov.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY 
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Cel i obszary wsparcia
Głównym celem programu jest poprawa systemu więziennictwa zgodnie 
z międzynarodowymi instrumentami praw człowieka. Program będzie 
realizowany poprzez projekty predefi niowane, wdrażane przez komór-
ki merytoryczne Centralnego Zarządu Służb Więziennej, Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. 
Działania realizowane w ramach projektów predefi niowanych będą słu-
żyły zwiększeniu kompetencji osadzonych oraz pracowników i funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej, a także częstszemu stosowaniu rozwiązań 
alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności.

W programie będą realizowane wyłącznie projekty predefi niowane.

Projekty predefi niowane
 Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe 
więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie wię-
zi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społe-
czeństwa po zakończeniu odbywania kary.
Benefi cjent: Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Wię-
ziennej. 
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 1 234 050 euro

Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifi ka-
cje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary 
pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw 
człowieka.
Benefi cjent: Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Wię-
ziennej w partnerstwie z Norweskimi Służbami Więziennymi – Ośrod-
kiem Szkolenia Kadr. 
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 2 521 596 euro

Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na pod-
niesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiąz-
ków służbowych.
Benefi cjent: Biuro Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 651 599 euro

Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więzien-
nej i Grup Konwojowych oraz podnoszenie kwalifi kacji zawodowych funk-
cjonariuszy działu ochrony.
Benefi cjent: Biuro Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 1 059 808 euro

Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących pod-
niesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi.
Benefi cjent: Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 3 336 409 euro

 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry 
Służby Więziennej w ramach szkół resortowych.
Benefi cjent: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kali-
szu w partnerstwie z Norweskimi Służbami Więziennymi – Ośrodkiem 
Szkolenia Kadr. 
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 498 130 euro

Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych 
w systemie sądownictwa karnego.
Benefi cjent: Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Minister-
stwie Sprawiedliwości.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 2 992 519 euro

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
W przypadku dwóch projektów predefi niowanych występuje partnerstwo 
z Norweskimi Służbami Więziennymi – Ośrodkiem Szkolenia Kadr.

Poziom dofi nansowania projektu 
Poziom dofi nansowania wynosi do 85% kosztów kwalifi kowanych 
projektu.

Operator: Centralny Zarząd Służby Więziennej

Partnerstwo na poziomie programu: Norweskie Służby Więzienne (Norwegian Correctional Services)

Wartość programu z funduszy EOG oraz z funduszy norweskich: 13 000 000 euro 

Operator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wartość programu z funduszy norweskich: 3 000 000 euro

Cel i obszary wsparcia
Głównym celem programu jest stworzenie płaszczyzny współpracy po-
między urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z oso-
bami dotkniętymi przemocą. Podniesienie kompetencji służb wykonują-
cych zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy przyczyni się z kolei 
do lepszego świadczenia usług w tym zakresie oraz stworzenia systemu 
reagowania na przemoc. Rozszerzenie działań skierowanych do osób 
stosujących przemoc doprowadzi do bardziej skutecznej ochrony ofi ar, 
zmiany postaw i zachowań sprawców, co w konsekwencji pozwoli na 
powrót do prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych. 
W programie na szczeblu centralnym będą wdrażane trzy projekty pre-
defi niowane. Ponadto będą realizowane projekty wybrane w ramach 
otwartego naboru wniosków w Funduszu Małych Grantów. 

Projekty predefi niowane 
– działania na szczeblu centralnym
Realizację programu na szczeblu centralnym planuje się prowadzić w ob-
szarach: zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, 
podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy 
w rodzinie, podnoszenia kompetencji i profesjonalizacji służb zajmują-
cych się problematyką przemocy w rodzinie, zwiększenia skuteczności 
działań interwencyjnych i korekcyjnych – edukacyjnych wobec osób sto-
sujących przemoc w rodzinie.
Na szczeblu centralnym realizowane będą następujące projekty predefi -
niowane o charakterze ogólnopolskim: 

Projekt Rodzina polska – wolna od przemocy, realizowany przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Radą Europy. 
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 830 750 euro 
W ramach projektu przewidziano następujące działania: 
•  ogólnopolską kampanię społeczną, 
•  badania porównawcze dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, 
•  szkolenia zespołów interdyscyplinarnych. 

Projekt Wzmocnienie działań na rzecz ofi ar przemocy w rodzinie, reali-
zowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 595 000 euro 
Projekt będzie miał na celu przeprowadzenie szkoleń dla osób pracują-
cych w ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Projekt Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej oraz osób pozba-
wionych wolności za stosowanie przemocy w rodzinie, realizowany przez 
Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Dofi nansowanie projektu z funduszy norweskich: 595 000 euro 
Projekt będzie miał na celu przeprowadzenie:
•  szkoleń dla osób prowadzących programy oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
•  programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie osadzonych w zakładach karnych. 

Fundusz Małych Grantów 
– działania na szczeblu lokalnym
Realizację programu na szczeblu lokalnym planuje się prowadzić w ob-
szarach: wzmocnienia działań profi laktycznych w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz dostosowania istniejącej infrastruktury in-
stytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Działania profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie realizowane są w najbliższym środowisku osób i rodzin dotkniętych 
przemocą, tj. na terenie samorządów gminnych i powiatowych. Stąd też 
20% puli środków fi nansowych programu (tj. 600 000 euro) zostanie 
przeznaczone na Fundusz Małych Grantów.

Nabór wniosków
Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w ramach Fun-
duszu Małych Grantów. 

Uprawnieni benefi cjenci
Jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu w ramach 
Funduszu Małych Grantów
Dofi nansowanie na rzecz projektów będzie wynosić od 5 000 euro 
do 250 000 euro.
Poziom dofi nansowania projektu wyniesie do 85% kosztów kwa-
lifi kowanych.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.
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2.8  Godna praca 
i dialog trójstronny

Operator: Fundusz działa w 12 państwach benefi cjentach i jest zarządzany przez wspólnego operatora – norweską instytucję 

Innovation Norway. 

Wartość programu z funduszy norweskich: alokacja dla Polski – 3 112 000  euro 

Cel i obszary wsparcia
Celem programu jest promowanie dialogu społecznego dotyczącego 

kwestii godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej pomiędzy or-

ganizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzą publiczną 

we wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społeczne-

go i ekonomicznego. 

W efekcie planuje się osiągnąć:

•  udoskonalenie struktury oraz praktyki dialogu społecznego i trój-

stronnego,

• udoskonalone rozumienie korzyści płynących z godnej pracy.

Typy inicjatyw:

•  szkolenia i wzmacnianie kompetencji dla tworzenia i działania struk-

tur dialogu społecznego, 

•  przedsięwzięcia mające na celu promowanie dialogu trójstronnego 

i godnej pracy, jak również inicjatyw z zakresu dialogu dwustronnego 

w ramach branż i sektorów, 

•  inicjatywy wzmacniające równowagę pomiędzy życiem i pra-

cą zawodową (work-life balance) i przeciwdziałające dyskryminacji 

w miejscu pracy,

•  przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i śro-

dowiska w miejscu pracy,

•  inicjatywy wzmacniające równość płci w miejscu pracy i zarządach 

fi rm,

•  działania informacyjne i wzmacniające świadomość oraz budowa-

nie partnerstw pomiędzy partnerami społecznymi i organizacja-

mi sektora publicznego i prywatnego, włączając w to organizacje 

pozarządowe,

•  działania partnerów społecznych promujące zatrudnienie, edukację, 

szkolenie, mieszkalnictwo, niedyskryminację, zwalczanie ubóstwa, 

zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę socjalną.

W programie będą realizowane projekty wybrane w ramach otwarte-

go naboru wniosków. 

Nabory wniosków
W ramach programu w 2012 r. został przeprowadzony jeden nabór 

wniosków. Kwota dostępna w ramach konkursu wyniosła 3 065 320 

euro. 20 polskich wnioskodawców złożyło projekty w konkursie.

Aktualnie (wrzesień 2012 r.) trwa ich ocena.

Uprawnieni benefi cjenci
Partnerzy społeczni, władze publiczne oraz organizacje władz publicz-

nych, ustanowione jako podmioty prawne w państwach-benefi cjentach 

oraz w Norwegii, regularnie podejmujące działania dotyczące godnej 

pracy i/lub współpracy trójstronnej.

Wartość i poziom dofi nansowania projektu
Wartość dofi nansowania projektu wynosi od 50 000 euro do 400 000 

euro.

Poziom dofi nansowania projektu wynosi do 90% kosztów kwalifi kowal-

nych projektu.

Partnerstwo na poziomie projektu z instytucjami 
z państw-darczyńców
Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie było wymagane.

2.8.1 Program
Informacje na temat programów

Godna praca i dialog trójstronny

www.decentwork.no

FUNDUSZ NA RZECZ GODNEJ PRACY I DIALOGU 
TRÓJSTRONNEGO 
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3.  Krajowy Punkt Kontaktowy 
dla funduszy norweskich 
i funduszy EOG

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

Ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Tel.:+48 22 461 39 18

Fax: +48 22 461 33 21

e-mail: eog@mrr.gov.pl

www.eog.gov.pl
www.mrr.gov.pl

FUNDUSZE NORWESKIE ORAZ FUNDUSZE EOG   
edycja 2009-2014

Więcej informacji na temat funduszy norweskich i EOG 

znajduje się na stronach internetowych:

• Krajowego Punktu Kontaktowego www.eog.gov.pl

• operatorów programów – adresy stron znajdują się przy opisie programów w poszczególnych rozdziałach niniejszego Przewodnika

• Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli www.eeagrants.org

• Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce www.amb-norwegia.pl




