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OP  OPERATOR PROGRAMU 

OECD  ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 

OSZIK  OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA 

OZE  ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

PKB  PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 

REGULACJE REGULACJE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO 

WHO  ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA 
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1 STRESZCZENIE 

 

Rok 2014 był poświęcony, w głównej mierze, kończącym się w tej edycji naborom i ocenie wniosków, a 

także wdrażaniu już wyselekcjonowanych projektów. Ważnym działaniem z punktu widzenia 

efektywnego wykorzystania funduszy  była także realokacja środków między programami, zgodnie z 

przewidzianym w Regulacjach terminie. 

 
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2014 r. poziom kontraktacji środków w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł – 534 742 500 euro, tj. 100 % 

alokacji na programy. 

 
Podsumowując rok można powiedzieć, że wszystkie programy znajdowały się na etapie wdrażania – 

większość naborów została rozstrzygnięta, trwał proces podpisywania umów z beneficjentami 

pojedynczych projektów.  W konsekwencji, w 2015 roku programy wchodzą w fazę intensywnej 

realizacji projektów, ścisłego monitorowania zaplanowanych przedsięwzięć i reagowania na ryzyka 

projektowe. 

 
W minionym roku działania służące wzmacnianiu oraz rozszerzaniu współpracy dwustronnej  

realizowane były w oparciu o Plan Działania zatwierdzony przez darczyńców w grudniu 2013 r. W 

związku z tym w 2014 r. zrealizowanych zostało 17 wydarzeń. W porównaniu do  roku ubiegłego liczba 

ta wskazuje na znaczący wzrost zainteresowania działaniami realizowanymi z Funduszu. Rozszerzony 

został katalog obszarów tematycznych, w ramach których beneficjenci wdrażali swoje przedsięwzięcia. 

 
Zgodnie z planem, w tym roku projekty wkroczą w intensywną fazę wdrażania. Należy spodziewać się 

efektów, a co za tym idzie wzrostu widoczności Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Rok 2015 r. to 

także rok kluczowy z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników i rezultatów. W tym roku 

ogłoszony został ostatni planowany nabór (PL10), a także nastąpi rozstrzygniecie pięciu konkursów w 

ramach programów PL04, PL05, PL10, PL15 oraz PL18.  

 
Mając na względzie kwestię ewentualnych ryzyk, należy wspomnieć, iż obecnie największym wyzwaniem 

dla operatorów i beneficjentów znaczącej liczby dofinansowanych projektów jest ich realizacja w 

terminie kwalifikowalności kosztów, tj. (w zdecydowanej większości wypadków) do 30 kwietnia 2016 

roku. Dotyczy to zwłaszcza projektów w których nie występuje żadna rezerwa czasowa w 

harmonogramach (m.in. PL04, PL08, PL13), a także projektów wyłonionych w ramach dodatkowych 

naborów lub dofinansowanych wskutek ostatniej realokacji, a także tych infrastrukturalnych, 

uwarunkowanych zamówieniami publicznymi. 
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2 OCENA EFEKTÓW W SKALI KRAJU 

2.1 Spójność 

 

W roku 2014 w Polsce obchodzono 10-lecie przynależności do Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa 

wywarło duży wpływ na rozwój sytuacji gospodarczo-społecznej kraju. Akces do Unii zwiększył integrację 

Polski z innymi krajami członkowskimi, jak również z państwami, które pozostają z Unią Europejską w 

bliskich relacjach, w tym należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narzędziem pomocnym 

we wkroczeniu na ścieżkę wzrostu były środki finansowe, pochodzące zarówno z funduszy unijnych, jak i 

programów pomocowych państw do Unii nienależących. Dzięki otrzymanemu wsparciu, a także 

przeprowadzaniu konkretnych reform, sytuacja Polski w skali Europy i świata uległa zmianie. Efekty 

zmian są widoczne gołym okiem, ale znajdują także swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach i 

danych statystycznych, które zostały zebrane w tym opracowaniu. 

Poniżej przedstawiono wskaźniki makroekonomiczne odnoszące się zarówno do kwestii gospodarczych i 

społecznych oraz dane dotyczące jakości sprawowania rządów, które można przyporządkować do 

każdego państwa na świecie. Są to informacje, które pozwalają zobrazować na jakim etapie rozwoju 

znajduje się Polska w skali świata i Europy. Zakres opracowania może być pomocny w określeniu 

zarówno mocnych, jak i słabych stron, a także szans i zagrożeń oraz opracowaniu odpowiednich planów 

działań i czynności naprawczych, które pozwolą na jak najlepsze kształtowanie spójności kraju i 

wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Polskę zamieszkuje obecnie 38,22 mln osób, średni wiek polskiego obywatela to 39,41 lat1. W kraju 

utrzymuje się tendencja do wzrostu średniej długości życia, która według danych ONZ wynosi obecnie 

76,41 lat2. Według informacji zebranych w 2013 roku Polska doświadcza ujemnego przyrostu 

naturalnego, co oznacza, że liczba urodzeń dzieci żywych w kraju jest mniejsza od liczby zgonów. 

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego3 przyrost naturalny w Polsce w 2013 roku 

odnotowany został na poziomie minus 0,04%. Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, która 

tworzy zestawienia na temat wielkości przyrostu naturalnego dla 233 państw świata oraz terytoriów 

zależnych, podaje z kolei informację, że ujemny przyrost naturalny w Polsce wyniósł 0,11%, co plasuje 

Polskę na bardzo odległym 203 miejscu na świecie4. W tym miejscu warto podkreślić, że podobna 

tendencja jest obserwowana w wielu państwach Europy, które w klasyfikacji znajdowały się zazwyczaj 

na dalekich pozycjach - w drugiej i trzeciej setce badanych państw i terytoriów. Z europejskich państw 

                                                           
1
 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/POL 

2
 ibidem 

3
 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf 

4
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2002rank.html 
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jedynie Cypr (przyrost naturalny na poziomie 1,48%) i Irlandia (1,2%) znalazły się w pierwszej setce 

światowego zestawienia – odpowiednio na 82 i 99 miejscu. Trzecie z państw Europy o najwyższym 

przyroście naturalnym to Norwegia, której przyrost naturalny na poziomie 1,19% dał 101 miejsce w 

rankingu. Z kolei najniższy przyrost naturalny w Europie odnotowany został na Mołdawii (minus 1,02%, 

231 miejsce na świecie) i w Bułgarii (minus 0,83%, 229 miejsce). Ujemny przyrost naturalny i wzrost 

średniej długości życia to czynniki, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat będą stanowić poważne 

wyzwanie dla struktury europejskich systemów opieki społecznej i zdrowotnej. Można się spodziewać, 

że wywrą także duży wpływ na system finansowy państw Starego Kontynentu.  

 

Społeczno-gospodarczą sytuację państw świata kompleksowo mierzy „Globalny Raport 

Konkurencyjności” - coroczne zestawienie opracowywane przez Światowe Forum Gospodarcze. Raport 

w strukturze dokonuje oceny 12 filarów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem państwa. W 

zestawieniu oceniane są instytucje państwa, infrastruktura, rozwój makroekonomiczny, zdrowie i 

edukacja, wielkość rynku związana z handlem wewnętrznym i zagranicznym, efektywność rynków pracy i 

usług, rozwój rynku finansowego, innowacyjność, rozwój technologiczny państwa i absorpcja nowych 

technologii. W najnowszym rankingu na lata 2014/15 Polska została sklasyfikowana na 43 pozycji w 

gronie 144 państw świata5, co jest wynikiem o jedno miejsce gorszym od zajmowanego w analogicznym 

zestawieniu w roku poprzednim. Liderem globalnej konkurencyjności jest Szwajcaria, która wyprzedziła 

Singapur i Stany Zjednoczone. Polska w rankingu wypada, podobnie jak w latach poprzednich, jako jedno 

z najlepiej rozwiniętych państw Europy Środkowowschodniej. Za niepokojące należy jednak uznać to, że 

od 2010 roku, kiedy została sklasyfikowana na 39 pozycji, nie udało się jej uzyskać już lepszej lokaty. 

Lepsze miejsca uzyskują za to inne państwa regionu. Polskę, podobnie jak w roku ubiegłym, oceniono 

gorzej od Estonii (miejsce 29., awans z 32.), ale została także wyprzedzona przez Czechy (miejsce 37., 

awans z 46.), Litwę (miejsce 41., awans z 48.) i Łotwę (miejsce 42., awans z 52.). Skupiając uwagę na 

poszczególnych składnikach oceny Polski w rankingu konkurencyjności, najlepiej oceniony został filar 

związany z polskim rynkiem, sklasyfikowany na 19 pozycji na świecie. Na dobrą ocenę wpłynęła tutaj 

wysoka wartość eksportu dóbr i usług oraz wysoka w porównaniu do wielu innych krajów wartość 

produktu krajowego brutto. Najgorzej oceniony został obszar rynku pracy, sklasyfikowany na 79 miejscu 

na świecie. Wpływ na tak niskie miejsce ma fakt postrzegania Polski jako państwa z bardzo ograniczoną 

zdolnością do przyciągnięcia uzdolnionych pracowników z zagranicy, a także, które nie potrafi utrzymać 

talentów na swoim rynku pracy. Bardzo źle ocenione zostały również praktyki pracodawców związane z 

zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a niewiele lepiej współpraca na linii pracownik - 

pracodawca. Filarem, który wymaga wzmocnienia jest także innowacyjność, oceniona jako 72 w świecie. 

                                                           
5
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=POL 
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W tym miejscu kluczowym wyzwaniem będzie zwiększenie niedostatecznych nakładów organów 

państwowych i przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz podjęcie przez organy publiczne większej ilości 

zamówień na produkty zaawansowane technologicznie. 

Polska znajduje się na 35 miejscu według Wskaźnika poziomu społecznego (HDI)6, tworzonego przez 

ONZ miernika służącego do porównania społecznego rozwoju państw świata. Na końcową ocenę w 

zestawieniu wpływ mają dane składowe oceniające obszary mające bezpośredni wpływ na jakość życia 

obywateli, takie jak poziom edukacji, jakość opieki zdrowotnej i społecznej, zjawisko ubóstwa, ochrona 

środowiska, przestrzeganie praw obywatelskich, równość płci, czy integracja międzynarodowa. Według 

klasyfikacji ONZ, Polska należy do kręgu państw bardzo wysoko rozwiniętych, lecz w dalszym ciągu 

utrzymuje duży dystans do krajów, których poziom społeczny jest najwyższy. W rankingu na czele 

znalazła się Norwegia przed Australią i Szwajcarią. 

 

Przenosząc uwagę na aspekty gospodarcze i ekonomiczne, zgodnie z danymi przekazanymi przez Główny 

Urząd Statystyczny, w 2013 roku wzrost gospodarczy polski wyniósł 1,6%. Skorygowane zostały także 

dane za rok 2012, który według ostatecznych informacji zakończył się wzrostem na poziomie 2%7. Rok 

2014, zgodnie z przewidywaniami przyniósł zwiększenie wzrostu gospodarczego. W pierwszym, drugim i 

trzecim kwartale, według szacunkowych informacji, odnotowano zwiększenie produktu krajowego 

brutto w stosunku do analogicznych okresów w latach poprzednich (czyli PKB niewyrównanego 

sezonowo) odpowiednio o 3,4%, 3,5% oraz 3,3%8. Odnosząc się w tym miejscu do danych podawanych 

przez Eurostat, można dostrzec, że w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku polska gospodarka była 

jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej i jedynie Irlandia, Malta i Wielka Brytania 

osiągały wyższe wskaźniki wzrostu9. Na ostateczne dane dotyczące poziomu wzrostu PKB za rok 2014 

trzeba będzie poczekać do kwietnia 2015 roku. Przy założeniu, że spełnią się prognozy wzrostu na 

podobnym poziomie do osiąganych w poprzednich kwartałach, wzrost gospodarczy Polski w roku 2014 

wyniesie około 3,4%, czyli będzie wyższy o ponad pół punktu procentowego od prognozowanego 

wzrostu zakładanego przez Komisję Europejską jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Przeciętny przyrost 

realnego PKB Unii Europejskiej w 2014 roku powinien zostać zamknięty w granicy 1,3%, a w odniesieniu 

do państw strefy Euro, będzie on najprawdopodobniej o pół punktu procentowego mniejszy10. 

                                                           
6
 http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf 

7
 Według wcześniejszych danych GUG, wzrost gospodarczy w 2012 roku osiągnął 1,9% 

8
 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-iii-

kwartal-2014-r-,1,7.html 
9
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina011&language=en 

10
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_pl.htm 
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Produkt krajowy brutto per capita w 2013 roku w Polsce przekroczył 67% średniej unijnej11. Szacuje się, 

że przeciętny polski obywatel wygenerował dochód rzędu 17 900 € (o 500 € więcej niż w 2013 r.), 

podczas gdy średnia dla UE-28 wynosiła 26 600 € (o 100 € więcej w stosunku do 2013 r.). Porównując te 

dane z zestawieniami za lata poprzednie można zauważyć regularny, stały wzrost polskiego PKB per 

capita, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i w porównaniu do średniej UE. Mimo stałej poprawy Polska 

pozostaje w gronie państw UE, w których produkt krajowy brutto na mieszkańca jest najniższy. Na 

dalszych pozycjach znalazły się jedynie Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Łotwa i Węgry. Co więcej, dystans 

do bezpośrednio wyprzedzających Polskę: Litwy, Estonii i Słowacji w dalszym ciągu pozostaje dość 

wyraźny. 

Dług publiczny Polski w 2013 roku, według informacji podawanych przez Eurostat, wyniósł 55,7% PKB, 

co oznacza że był o 1,3% punktu procentowego większy od poziomu długu wykazanego rok wcześniej12. 

Są to dane procentowo zbliżone do wyników Finlandii i Słowacji, niższe od średniej zadłużenia 

publicznego EU-28, która wyniosła 85,4% PKB. Najwyższy poziom zadłużenia publicznego w Unii 

Europejskiej osiągnęły państwa mocno dotknięte kryzysem gospodarczym: Grecja (174,9% zadłużenia), 

Portugalia (128%), Włochy (127,9%) oraz Irlandia (123,3%). Na przeciwległym biegunie znajdowała się 

Estonia (10,1% zadłużenia) i Bułgaria (18,3%). W roku 2014 dług publiczny Polski został obniżony, na co 

wpływ w głównej mierze miało wprowadzenie zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych. 

Szacuje się, że rok 2014 Polska zamknęła z długiem publicznym w relacji do PKB na poziomie między 43, 

a 48%13, ale te dane zostaną oficjalnie podane w terminie późniejszym. 

Poziom nierówności społecznej w Polsce regularnie zmniejsza się. Przyczyny występowania nierówności 

w dystrybucji dóbr są złożone i zależą od wielu czynników. Na podstawie powszechnie stosowanego w 

ekonometrii współczynnika Giniego, poziom nierównomiernego rozkładu dóbr ukazywany jest w sposób 

liczbowy. Im w danym kraju występują większe dysproporcje, tym większy jest wyrażony liczbowo 

wskaźnik. W Polsce w 2013 roku współczynnik Giniego wyniósł 30,7 (zmniejszony 0,2 jednostki w 

stosunku do 2012 r.) wobec średniej unijnej 30,5 (o 0,1 mniejszy niż w 2012 r.)14. Prezentowane dane 

świadczą o tym, że poziom rozwarstwienia społecznego w Polsce jest coraz mniejszy i w niedługim 

okresie, o ile podtrzymana zostanie ta tendencja, może osiągnąć poziom Unii Europejskiej. W Unii 

Europejskiej największe nierówności społeczne są obserwowane na Łotwie (wskaźnik Giniego na 

poziomie 35,2), a najbardziej spójnym państwem w dystrybucji dóbr jest natomiast Słowacja (24,2). W 

skali całej Europy lepsze wyniki osiągnęły Norwegia (22,7) i Islandia (24,0). 

                                                           
11

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
12

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225 
13

 stanowisko Piotra Marczaka, dyrektora departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów 
14

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 
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Poziom bezrobocia15 w Polsce pod koniec roku 2013 był ustabilizowany na poziomie 10%. Wraz z 

rozpoczęciem 2014 roku bezrobocie zaczęło się regularnie zmniejszać, aż do poziomu 8,3% w 

październiku. Był to najniższy poziom bezrobocia obserwowany w Polsce od lipca 2009 roku, zbliżony do 

poziomu osiągniętego w Szwecji (8,1%) i wyraźnie niższy od średniego poziomu UE (10%). W dalszym 

ciągu obserwowana jest pewna dysproporcja w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć, jednak 

widać tendencję do jej zmniejszania. W październiku 2014 roku bezrobotnych było średnio 7,9% 

mężczyzn i 9% kobiet. W dalszym ciągu utrzymuje się wysokie bezrobocie wśród osób młodych – do 25 

roku życia. Bezrobocie w tej grupie w październiku 2014 r. wynosiło 23,4 % i mimo znaczącej poprawy w 

porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było większe o 4,4 punktu procentowego od 

średniej unijnej. Największe bezrobocie wśród ludzi młodych w UE jest obserwowane w Hiszpanii 

(53,8%), a najniższe w Danii (7,8%). 

Według danych Eurostatu w Polsce regularnie ubywa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym16. W 2012 roku było to 26,7% społeczeństwa, a w 2013 - 25,8%. Mimo poprawy jest to w 

dalszym ciągu wyższa wartość od średniej Unii Europejskiej, która wynosi 24,5%. W skali Unii, najwięcej 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym żyje w Bułgarii (48%), a najmniej w Finlandii 

(16%). 

W ujęciu rocznym zmniejszeniu uległo wydatkowanie na badania i rozwój17, które w 2013 roku 

wyniosło 0,87% polskiego PKB. Według danych Eurostatu jest to wartość o 0,02 punktów procentowych 

niższa od osiągniętej w roku 2012 i aż o 1,15 punktu procentowego niższa od średniej dla UE-28. 

Zmniejszenie udziału PKB w finansowaniu obszaru badań i rozwoju stawia pod znakiem zapytania 

możliwość osiągnięcia przez Polskę wskaźnika docelowego na poziomie 1,7% PKB, ustalonego w ramach 

unijnej strategii rozwoju społecznego Europa 2020. Największą część krajowego budżetu na obszar 

badań i rozwoju w Unii wydają Finlandia, Szwecja i Dania, odpowiednio: 3,32%, 3,21% i 3,05%. 

Polska czyni regularne postępy na polu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony 

środowiska, co systematycznie zbliża ją do osiągnięcia celów zamierzonych w strategii Europa 2020. 

Najbardziej aktualne dane Eurostatu w tej materii dotyczą roku 2012. Polsce udało się zwiększyć 

procentowy udział odnawialnych źródeł energii w stosunku do całkowitej ilości produkowanej energii do 

poziomu 11% (10,4% w roku 2011). Zmniejszeniu ulega także emisja gazów cieplarnianych, która w roku 

2012 wynosiła 85,85% wartości emisji bazowej ustalonej w 1990 roku (w 2011 roku było to 87,19%). 

Reszta zebranych w zestawieniu danych dotyczy wskaźników obrazujących stan sprawowania rządów. 

Na podstawie corocznie prezentowanych wyników badań organizacji Transparenty International, 

mierzony jest poziom postrzegania korupcji w poszczególnych państwach świata. Z roku na rok Polska 

                                                           
15

 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
16

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en 
17

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=t2020_20 
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uzyskuje w rankingu coraz więcej punktów, co oznacza, że statystycznie dostrzeganych jest w niej coraz 

mniej zjawisk o charakterze korupcyjnym. 61 punktów na 100 możliwych do osiągnięcia (o 1 punkt 

więcej niż 2013 roku) klasyfikowało Polskę na 35 miejscu w gronie 175 państw objętych badaniem. 

Najmniej zjawisk korupcyjnych dostrzeganych jest w Danii (92 punkty), a najbardziej skorumpowanymi 

państwami Unii okazały się Włochy i Grecja (43 punkty). 

Polska z wynikiem 67 punktów znalazła się na 50. miejscu w rankingu wolności gospodarczej na rok 

2014, opracowywanym przez The Heritage Foundation w partnerstwie z Wall Street Journal. Jest to 

najlepszy wynik w historii i miejsce o 7 pozycji lepsze od osiągniętego w roku 2013. Punktacja Polski jest 

na poziomie powyżej średniej światowej (60,3 pkt.) oraz nieznacznie niższa od średniej europejskiej 

(67,1 pkt.). Klasyfikowana jest ona w grupie państw „umiarkowanie wolnych” gospodarczo, przy czym 

podkreśla się jej znaczny postęp osiągnięty na przestrzeni ostatnich lat. Reformy gospodarcze, wśród 

których odnotowano m.in. liberalizację handlu, zwiększenie procesu prywatyzacji, wdrożenie 

konkurencyjnie niskich stawek podatku od osób prawnych oraz modernizację otoczenia prawnego, 

pozwalają Polsce należeć do grona dwudziestu państw świata, w których wolność ekonomiczna na 

przestrzeni dwudziestu lat uległa największej poprawie. Z kolei niewystarczająca niezależność 

sądownictwa, nie w pełni funkcjonujący system antykorupcyjny, a także nieopłacalność sektora 

górnictwa węgla kamiennego wskazywane są jako słabe strony polskiej gospodarki, których 

wyeliminowanie jest określane jako niezbędne do zapewnienia kontynuacji wzrostu wolności 

gospodarczej i zwiększenia dobrobytu.  

Organizacja Reporterzy Bez Granic co roku opracowuje ranking wolności mediów na świecie. Państwa 

oceniane są w nim punktowo: w zestawieniu maksymalnym wynikiem do uzyskania jest nota „0”, a 

najgorszym „100”. W 2014 roku Polska z dorobkiem 11,03 punktów została sklasyfikowana na 19 

miejscu w gronie 180 państw świata i w ciągu roku poprawiła swoją pozycję o 3 miejsca i 2,08 

punktów18. Sytuacja wolności mediów w Polsce została oceniona jako „dobra”, co jest wynikiem 

najlepszym z możliwych do uzyskania w pięciostopniowej skali (w 2013 roku sytuacja wolności mediów 

w Polsce była określona o poziom niżej - jako „satysfakcjonująca”). Według rankingu, państwem w 

którym media cieszą się największą wolnością jest Finlandia (6,4 pkt), najgorzej w Unii Europejskiej na 

tym polu została natomiast oceniona Bułgaria (31,42 pkt. i 100. miejsce w rankingu). 

Powyższy bilans danych należy odnieść do głównego celu Mechanizmu Finansowego EOG oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którym jest zmniejszanie różnic ekonomiczno-społecznych w 

regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mechanizmy mają przyczyniać się do zapewnienia 

spokojnej, stabilnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym rządzeniu, instytucjach demokratycznych, 

przepisach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju. Co istotne, wskazane 

                                                           
18

 World Press Freedom Index 2014 
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wyżej cele są w zasadniczym stopniu tożsame z założeniami określonymi w strategiach rozwoju, 

zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, a co za tym idzie są jednym z czynników, które stymulują 

proces rozwoju państwa. 

Polska, podobnie jak większość krajów, które dołączyły do Unii już w XXI wieku, wciąż znajduje się na 

statystycznie niższym szczeblu rozwoju od państw tzw. „starej” Unii. W świetle zaprezentowanych 

wskaźników makroekonomicznych należy uznać, że proces dokonywanych zmian jest zgodny z 

założonymi celami Mechanizmów Finansowych zawartych w dokumentach strategicznych. Statystyki 

pokazują, że różnice ekonomiczno-społeczne między państwami bardziej i mniej rozwiniętymi w Europie 

ulegają stopniowemu zmniejszeniu, a w perspektywie całej Europy, wciąż zmagającej się ze skutkami 

kryzysu ekonomicznego, wzrost osiągany przez państwa „nowej” Europy, w tym Polski, w ostatnich 

latach był znaczący. Mimo pozytywnych tendencji pewnym jest, że przed nowymi państwami 

członkowskimi w dalszym, ciągu stoi szereg wyzwań, od których zależeć będzie tempo i zakres dalszego 

rozwoju. Na podstawie dotychczasowych rezultatów nie należy ustawać w wysiłkach, które pomogą tym 

mniej rozwiniętym państwom Europy w poczynieniu dalszego postępu, gdyż w dalszej perspektywie to 

one mogą stanowić o sile wzrostu, stabilności i konkurencyjności całej Europy. 

 

2.2 Stosunki dwustronne  

 

Wzmacnianie współpracy bilateralnej pomiędzy państwami-darczyńcami a Polską stanowi jeden z dwóch 

głównych celów Mechanizmów Finansowych 2009 - 2014, określonych w art. 1.2 Regulacji. Do jego 

realizacji służą nade wszystko:  

 Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym oraz Fundusze Współpracy 

Dwustronnej na poziomie poszczególnych programów; 

 programy partnerskie (ang. Donor Partnership Programmes);  

 projekty partnerskie – predefiniowane oraz wybierane w ramach otwartych naborów.   

 

a) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym 

W związku z propozycją strony darczyńców polegającą na przekazaniu części alokacji Funduszu na 

działania realizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich w październiku 2014 roku wprowadzono 

zmiany do Umowy w sprawie finansowania Pomocy Technicznej i Funduszu Współpracy Dwustronnej na 

poziomie krajowym Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014. Podpisany Aneks do Umowy zmniejszał alokację Funduszu o 200 000 EUR. 

Środki te zostały alokowane dla Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL08, z 

przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć z zakresu polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego 

i historycznego.   
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Po uwzględnieniu wskazanych powyżej zmian alokacja dla Funduszu Współpracy Dwustronnej na 

poziomie krajowym wynosi 2,7 mln EUR. 

 

W 2014 roku inicjatywy przyczyniające się do wzmacniania oraz rozszerzania współpracy bilateralnej 

realizowane były w oparciu o Plan Działania zatwierdzony przez darczyńców w grudniu 2013 r. W 2014 r. 

zrealizowanych zostało 17 wydarzeń. 

 

W porównaniu do 2013 roku odnotowany został wzrost zainteresowania działaniami realizowanymi z 

Funduszu. Rozszerzony został katalog obszarów tematycznych, w ramach których beneficjenci wdrażali 

swoje przedsięwzięcia. Dotyczy to takich zagadnień jak: aktywne ojcostwo, przeciwdziałanie mowie 

nienawiści, polityka miejska równość płci oraz polska diaspora w Norwegii. Ponadto, podobnie jak w 

2013 roku, kontynuowane były działania odnoszące się do obszarów z zakresu badań naukowych, 

wymiaru sprawiedliwości, przeciwdziałania przemocy domowej, więziennictwa oraz ochrony 

środowiska. Przedmiotowe podejście świadczy o wzmocnieniu stosunków dwustronnych w ww. 

dziedzinach i ich zacieśnianiu w długoterminowej perspektywie. Realizowane przedsięwzięcia 

niewątpliwie służyły rozwojowi wiedzy i wzajemnego zrozumienia oraz przyczyniły się do podniesienia 

świadomości o Mechanizmach Finansowych wdrażanych w Polsce. 

Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych wydarzenia w ramach Funduszu były realizowane 

przede wszystkim w formie wizyt studyjnych, spotkań, konferencji i warsztatów. 

 

Do kluczowych wydarzeń sfinansowanych z Funduszu na poziomie krajowym w 2014 r. należy zaliczyć: 

 międzynarodową konferencję z polityki miejskiej pn. DiverCITY. Wydarzenie to zostało 

zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Do udziału w wydarzeniu zostali 

zaproszeni kluczowi eksperci polscy, norwescy i islandzcy zajmujący się tematyką polityki 

miejskiej oraz samorządowej. Przedsięwzięcie poprzedziły warsztaty dla studentów i młodych 

ekspertów nt. funkcjonalizmu miejskiego. Dopełnieniem całości realizowanych działań były 

wizyty studyjne, które służyły umocnieniu kontaktów nawiązanych podczas konferencji;  

 międzynarodową konferencję pn. Polacy w Norwegii: wyzwania i możliwości (ang. Polish 

community in Norway: challenges and opportunities). Przedsięwzięcie zostało organizowane 

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą RP w Oslo. Podczas 

konferencji poruszano zagadnienia o charakterze społecznym, ekonomiczno-gospodarczym oraz 

kulturalnym; 

 II edycję międzynarodowej konferencji pn. Razem ku zielonej przyszłości – fundusze EOG 

 i norweskie w obszarze środowiska, której przedmiotem była tematyka odnawialnych źródeł 
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energii oraz monitoringu środowiska. Ponadto, przy okazji konferencji organizowane zostało 

również dwudniowe seminarium, podczas którego dyskutowane były zagadnienia geotermalne; 

 promocja oraz informacja o osiągnięciach w zakresie funduszy norweskich oraz EOG w obszarze 

ochrony środowiska podczas międzynarodowych targów POLEKO w Poznaniu; 

 seminarium przygotowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,  

nt. zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w biznesie;  

 międzynarodowa konferencja nt. równości płci w obszarze badań naukowych, realizowana przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Norweską Radą Nauki. 

 

Ponadto, w 2014 roku odbyły się wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych 

praktyk pomiędzy instytucjami polskimi oraz państw-darczyńców w zakresie:  

 zapobiegania oraz zwalczania problemu przemocy domowej w Islandii; 

 zapoznania się z systemem prowadzonym w Norwegii w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 

zjawisk dyskryminacji i ksenofobii; 

 prowadzenia programów kognitywnych oraz rehabilitacji dla więźniów w placówkach 

norweskich oraz polskich. 

 funkcjonowania systemów informatycznych w Polsce wspomagających zarządzanie sprawą 

w wymiarze sprawiedliwości. 

 wymiany doświadczeń w zakresie sposobów prowadzenia badań naukowych nt. przemocy 

seksualnej. 

Ponadto, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania rozpoczął pierwszą część kampanii nt. 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz promowania aktywnego rodzicielstwa i urlopów 

ojcowskich. Dalsze działania w tym zakresie kontynuowane będą w 2015 roku, co zostało uwzględnione 

w Planie Działania Funduszu na 2015 rok. 

Kolejnym przedsięwzięciem ze środków Funduszu są działania realizowane przez wojewodę 

świętokrzyskiego w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści. Beneficjent przeprowadził kampanię 

świadomością wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli w zakresie praw człowieka, praw mniejszości, 

ich kultury oraz warunków życiowych. Rezultaty tych działań zostały zaprezentowane podczas 

konferencji podsumowującej z udziałem strony norweskiej. W tematyce dotyczącej przeciwdziałania 

dyskryminacji również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało seminarium, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele strony darczyńców. 

 

Wszystkie zrealizowane w 2014 roku przedsięwzięcia uwzględniały aspekt bilateralny. W wydarzeniach 

organizowanych w Polsce uczestniczyli przedstawiciele państw-darczyńców. Ponadto, część działań, w 
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szczególności wizyt studyjnych, odbyła się w instytucjach norweskich oraz islandzkich. Dodatkowo 

strona polska organizowała wizyty studyjne również w Polsce dla przedstawicieli instytucji norweskich. 

Aby zapewnić widoczność oraz poszerzanie wiedzy o pomocy dla Polski pochodzącej z Norwegii, Islandii 

i Liechtensteinu, w szczególności przy wydarzeniach kierowanych do szerszej liczby podmiotów, 

zapewniano odpowiednią informację o wsparciu udzielonym ze środków funduszy EOG i norweskich. 

 

W 2014 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, poza rozszerzeniem działań w charakterze 

rzeczowym, zanotowano również znaczny wzrost wykorzystania środków w ramach Funduszu. W 2014 

roku wydatkowano kwotę w wysokości około 0,5 mln EUR, co jest dwukrotnie wyższym wynikiem w 

porównaniu do roku 2013. Wydatkowana kwota stanowi 62% dostępnego budżetu na 2014 rok. 

Natomiast rzeczowo Plan Działania zrealizowano na poziomie ok. 80%. 

Na stopień realizacji Planu Działania w 2014 r. złożyły się następujące kwestie: 

 zmiany struktury organizacyjnej beneficjenta - Ministerstwa Sprawiedliwości, co miało wpływ na 

opóźnienia i w rezultacie spowodowało brak możliwości realizacji części zaplanowanych na 2014 

rok działań; 

 trudności w zainteresowaniu szerszej grupy podmiotów ze strony darczyńców tematyką 

równości w służbach mundurowych, co pośrednio wpłynęło na wycofanie się Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych z realizacji projektu w 2014 roku; 

 niższe koszty usług, które związane były z realizacją zrealizowanych wydarzeń; 

 brak wywiązania się przez partnera norweskiego (więzienie Ila) z postanowień umowy 

partnerskiej tj. przedłożenia dokumentów stanowiących podstawę dokonania refundacji przez 

polską instytucję; strona polska nadal podejmuje starania na rzecz usunięcia skutków powstałej 

sytuacji. 

 

Z uwagi na fakt, że decyzja o akceptacji Planu Działania na 2014 rok została podjęta dopiero w grudniu 

2013 r., aby uniknąć powtarzającej się w poprzednich latach sytuacji związanej z trudnością 

zabezpieczenia środków w budżecie państwa (planowanie budżetowe w Polsce rozpoczyna się marcu), 

wspólnie z darczyńcami ustalono, że w odniesieniu do działań planowanych na 2015 rok zakres wsparcia 

powinien zostać uzgodniony do końca marca 2014 r., a formalnie zostanie zatwierdzony podczas 

spotkania rocznego. Ostatecznie decyzja ws. przyjęcia Planu Działania na 2015 rok została przekazana 

przy piśmie z dnia 24 lipca 2014 roku. 
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Uzupełnieniem działań bilateralnych na poziomie krajowym są inicjatywy uzgadniane ze stroną 

darczyńców w strategiach bilateralnych finansowanych z funduszy bilateralnych na poziomie 

programów. 

 

b) Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu  

 

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu stanowi istotne źródło finansowania 

przedsięwzięć i inicjatyw partnerskich. W ramach 14 Umów ws. Programów, realizowanych przez 

polskich operatorów, na Fundusz Współpracy Dwustronnej przeznaczono środki w łącznej wysokości 

ponad 7,2 mln euro. 

 

W 2014 roku operatorzy podejmowali działania związane z uruchomieniem Funduszu dla potencjalnych 

beneficjentów tam, gdzie uzgodnione ze stroną darczyńców strategie bilateralne przewidywały nabory 

wniosków. Otwarte nabory wniosków zostały ogłoszone w obu programach sektora zdrowia (PL07, 

PL13) oraz w inwestycyjnym programie kulturalnym (PL08). Łącznie zatwierdzono do realizacji 9 

przedsięwzięć bilateralnych, co wskazuje na niskie - jak dotąd - zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów tego typu działaniami o charakterze miękkim. Przyczyną takiego stanu może być 

zaangażowanie potencjalnych beneficjentów w przygotowania wniosków do trwających jeszcze w 2014 

r. naborów głównych, niewystarczająca akcja informacyjna zarówno po stronie polskiej, jak i partnerów 

ze strony darczyńców, jak również skupienie uwagi Operatorów na finalizowaniu procesu naboru 

wniosków i podpisywaniu umów projektowych. Zakłada się, że w kolejnym roku realizacji ww. czynniki 

ryzyka zostaną ograniczone i kolejne nabory bilateralne okażą się istotnym instrumentem wsparcia 

współpracy dwustronnej w ramach Mechanizmów, zwłaszcza że w 2015 r. zostaną ogłoszone nabory 

m.in. w programach środowiskowych – PL04 dot. OZE, PL02 – bioróżnorodność oraz ponownie w 

sektorze zdrowia – PL07, PL13, gdzie alokacja dostępnych środków jest największa. 

 

Przedsięwzięcia bilateralne realizowali również beneficjenci projektów predefiniowanych w programach 

PL03 dot. monitoringu środowiska, PL16 – sprawiedliwość i PL17 – służba więzienna, gdzie inicjatywy 

dwustronne stanowiły uzupełnienie działań projektowych. 

 

Do kluczowych wydarzeń sfinansowanych z funduszu na poziomie programów w 2014 r. należy zaliczyć: 

 międzynarodową konferencję pn. Zdrowe i aktywne starzenie się społeczeństwa poświęconą 

potencjałowi seniorów (PL07) – zorganizowaną we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. 

Zdrowia, Norweskim Ministerstwem Zdrowia, Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

oraz Światową Organizacją Zdrowia. W konferencji wzięło udział 250 osób. Wśród prelegentów 
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znaleźli się przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, OECD, WHO, Europejskiej Komisji 

Gospodarczej ONZ, wiodących ośrodków akademickich w zakresie nauk medycznych w Polsce i 

Norwegii. Całe wydarzenie wpisało się w ogólnopolską dyskusję nt. wyzwań demograficznych 

nie tylko Polski, ale i Europy. Rezultatem wydarzenia była deklaracja WHO co do gotowości 

dalszej współpracy w tym obszarze z Polską; 

 inaugurację projektu partnerskiego z Muzeum Historii Żydów Polskich „Współpraca dwustronna 

w dziedzinie organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu 

wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich" (PL08) – przedsięwzięcie stanowiące element 

zainicjowanego w dniu 28 października 2014r. otwarcia Muzeum, które jest jedynym tego typu 

miejscem upamiętniającym historię i codzienność narodu żydowskiego. Całe wydarzenie skupiło 

uwagę szerokiej opinii publicznej, mediów i z pewnością przyczyni się do upowszechniania idei 

tolerancji i poszanowania praw człowieka; 

 konferencję inaugurującą (kick-off) wdrażanie projektów dofinansowanych w wyniku naborów w 

ramach obszarów tematycznych programu badawczego PL12: ochrona środowiska, zmiany 

klimatyczne (w tym badania polarne), zdrowie oraz nauki społeczne i współpraca dwustronna, a 

także CCS;  

 seminarium rozwoju partnerstw oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk 

pomiędzy liderami projektów z Polski a partnerami z państw-darczyńców w obszarze 

różnorodności w kulturze (PL09); 

 konferencje Realizacja programów kognitywnych w jednostkach penitencjarnych oraz Wymiar 

sprawiedliwości (PL17). 

 

Ponadto, w 2014 roku odbyły się wizyty studyjne i eksperckie mające na celu wymianę doświadczeń oraz 

dobrych praktyk pomiędzy instytucjami polskimi oraz państw-darczyńców w zakresie:  

 wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem, propagowania alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów, koordynacji systemów komunikacji dla publicznych służb 

bezpieczeństwa oraz służb ratowniczych w Norwegii (PL15, PL16); 

 modelowania bazy danych przestrzennych dot. środowiska przyrodniczego (PL03); 

 przygotowań projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” (PL16); 

 systemu ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, 

niesamodzielnymi i przewlekle chorymi, jak również wdrażania polityki zdrowotnej na poziomie 

samorządowym i zjawiska społecznych nierówności w zdrowiu  w Norwegii (PL07 i PL13). 
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Ministerstwo Środowiska rozpoczęło w 2014 roku współpracę ze stroną islandzką w zakresie energii 

geotermalnej. Perspektywom wykorzystania energii geotermalnej poświęcono seminarium bilateralne 

(PL04), które odbyło się w październiku 2014r. w Warszawie i zaowocowało nawiązaniem kontaktów 

pomiędzy instytucjami w Polsce i po stronie darczyńców. Zakłada się, że zainicjowane kontakty będą 

stanowiły istotne źródło projektów bilateralnych, składanych w ramach planowanego na 2015 naboru 

wniosków w ramach FWD na poziomie programu PL04. 

 

Na kolejny rok operatorzy zaplanowali m.in. 

 wizyty studyjne do Norwegii, Islandii (PL02,PL03, PL04, PL07, PL13, PL14); 

 konferencje tematyczne (PL02, PL04) i podsumowujące (PL08, PL09, PL12, PL17); 

 polsko-norweski panel ekspertów (PL04); 

 warsztaty, szkolenia, seminaria i projekty bilateralne realizowane przez operatorów i 

beneficjentów; 

 nabory wniosków w celu dofinansowania przedsięwzięć mających na celu zawiązanie nowych 

partnerstw (PL07, PL08, PL09, PL13, PL16, PL17); 

 wizyty studyjne w innych krajach – beneficjentach (PL16). 

 

Już w poprzednim roku sprawozdawczym sygnalizowano niski stopień wykorzystania środków w ramach 

komponentu A dot. poszukiwania partnerów dla projektów partnerskich z darczyńcami, rozwój 

partnerstw, przygotowanie wniosku aplikacyjnego (art. 3.6.1a Regulacji). W 2014 roku sfinalizowano 

przeniesienie środków z komponentu A na działania finansowane w ramach komponentu B dot. 

wzmacniania współpracy i wymiany doświadczeń dla trzech programów - PL06, PL09 i PL12. 

 

Realizacja strategii bilateralnych na poziomie programów to wyzwanie na kolejne 2 lata realizacji – 2015 

i 2016. Biorąc pod uwagę termin kwalifikowalności działań bilateralnych – kwiecień 2017r. należy 

założyć intensyfikację ww. działań właśnie w najbliższych latach. Niemniej jednak należy podkreślić, że 

wykorzystanie dostępnej alokacji, uzależnionej tylko i wyłącznie wielkością budżetu danego programu, 

przy ściśle zdefiniowanym i ograniczonym w Regulacjach katalogu kosztów kwalifikowalnych, może 

okazać się bardzo trudne. Przedmiotowe ryzyko jest na bieżąco monitorowane przez Krajowy Punkt 

Kontaktowy i operatorów tak, aby możliwe było podejmowanie działań zaradczych tam, gdzie to 

możliwe. 
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c) programy/projekty partnerskie 

 

Nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej z darczyńcami znajduje szczególny wyraz w tzw. 

programach partnerskich oraz promowaniu współpracy partnerskiej na poziomie projektów 

(konkursowych i predefiniowanych). 

 

W Polsce 8 programów to programy partnerskie z darczyńcami – wszystkie były realizowane w 2014 r. 

Instytucje partnerskie z krajów-darczyńców biorą udział w zarządzaniu i wdrażaniu programów w roli 

doradcy krajowych Operatorów (głównie na forum Komitetu Współpracy). Zaangażowanie bliźniaczej 

instytucji z Norwegii i pozostałych państw-darczyńców sprawia, że programy korzystają z doświadczenia 

darczyńców w określonym sektorze i biorą pod uwagę specyfikę funkcjonowania partnera.  

 

Podobny charakter ma współpraca z Radą Europy. W 2014 roku zakończyły się negocjacje z Radą Europy, 

będącą partnerem dwóch projektów predefiniowanych w ramach programów: PL14 „Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” oraz PL15 „Współpraca w obszarze Schengen”.  

 

W ramach PL14 umowę partnerską podpisano w lipcu, czego efektem było przekazanie na rzecz Rady 

Europy 60% środków w wysokości ok. 49 tys. EUR. W 2015 r. planowane są wspólne działania w ramach 

projektu predefiniowanego dot. szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych, w tym szkolenie dla 

trenerów. Ponadto, planuje się przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych, które będą wspólnym 

przedsięwzięciem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Europy. 

 

W przypadku PL15 umowę partnerską podpisano w grudniu. Uzgodnienia dotyczyły ustalenia 

ostatecznego kształtu projektu, zakresu zadań partnerów, sposobu rozliczania i przekazywania płatności 

zaliczkowych na rzecz partnera. Treść projektu predefiniowanego została przygotowana i pozytywnie 

oceniona przez operatora oraz zatwierdzona przez darczyńców zgodnie z warunkiem określonym w 

Umowie Finansowej.  

 

Ocena współpracy z Radą Europy będzie możliwa dopiero w 2015 roku, kiedy zebrane zostaną pierwsze 

doświadczenia z realizacji działań projektowych. 
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3 RAPORTOWANIE NA TEMAT PROGRAMÓW  

3.1 Przegląd statusu programów 

 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wdrażanych jest 17 programów oraz Fundusz Pomocy Technicznej 

i Fundusz Współpracy Bilateralnej na poziomie krajowym. 

 

W 2014 roku wśród podjętych działań dominował nabór i ocena złożonych wniosków oraz wdrażanie już 

wyłonionych przedsięwzięć przez beneficjentów. Kończyły się też negocjacje warunków realizacji 

programu PL18 oraz realokacja środków między programami w ostatnim przewidzianym w Regulacjach 

terminie. 

 

Wszystkie programy znajdowały się na etapie wdrażania – większość naborów została rozstrzygnięta, 

trwał proces podpisywania umów z beneficjentami pojedynczych projektów. Począwszy od 2015 r. 

programy wchodzą w fazę intensywnej realizacji projektów, ścisłego monitorowania zaplanowanych 

przedsięwzięć i reagowania na ryzyka projektowe, które z pewnością pojawią się na tym etapie. 

 

Podstawowe informacje na temat wszystkich programów wraz z szacowaną kwotą płatności 

dokonanych w ramach programów przedstawiono w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 KPK - Zestawienie 

Programów NMF i EOG 2009-2014. 

 

Proces kontraktacji zakończył się w lutym 2014 roku podpisaniem umowy ws. programu PL18 Green 

Industry Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii) utworzonego w ramach realokacji 

uwolnionej kwoty z programu PL1119. Zatwierdzenie programu umożliwiło przystąpienie do prac 

wdrożeniowych, w tym przygotowania i ogłoszenia otwartego naboru wniosków. 

 

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2014 r. poziom kontraktacji środków w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniósł 534 742 500 euro, tj. 100 % 

alokacji na programy. Poniższy wykres prezentuje stan zakontraktowania środków łącznie dla obu 

programów. 

  

                                                           
19

 Budżet programu (20 mln EUR) pochodzi z alokacji pierwotnie przeznaczonej na Program wspierania Rozwoju i szerokiego stosowania 
technologii CCS w Polsce (PL11). Szczegóły przedstawiono w Raporcie strategicznym za 2013 rok. 



 

20 

 

Wykres nr 1. Stan zakontraktowania środków dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego I 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

 

Realokacja pomiędzy programami zgodnie z art. 5.9 Regulacji 

Na podstawie art. 5.9 Regulacji, Krajowy Punkt Kontaktowy dokonał szczegółowej analizy 

przewidywanych oszczędności i ocenę możliwości absorpcyjnych w poszczególnych programach. 

Zidentyfikowano oszczędności w ramach programu Pomocy Technicznej Mechanizmów Finansowych 

(2 500 000 EUR) oraz w programie PL04 (850 000 EUR). W przypadku pozostałych programów 

zarządzanych przez stronę polską operatorzy zgłosili gotowość zwiększenia budżetu i dofinansowania 

dodatkowych działań / projektów. Zmiana Memorandum of Understanding weszła w życie 31 

października 2014 r., zaś 17 grudnia 2014 r. podpisano addenda do umów ws. programów.  

Poniższy wykres prezentuje podział środków w ramach realokacji – prezentuje poszczególne programy 

wraz z przyznaną im dodatkową alokacją. 

  

MF EOG 
246 882 500 

NMF 
284 748 000 

Kontraktacja = alokacja (EUR) 
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Wykres nr 2. Realokacja w roku 2014 - podział środków 

 

 

Operatorzy Programów oraz Komitety ds. Wyboru Projektów w poszczególnych programach wskazali już 

lub w najbliższym czasie wskażą do dofinansowania projekty z list rezerwowych zatwierdzonych po 

rozstrzygniętych naborach. Realokacja pozwoli zwiększyć budżet jednego projektu predefiniowanego 

oraz dofinansować ok. 20 projektów wyłonionych w drodze konkursów. 

Zakłada się, że na koniec 2014 r. podział środków pomiędzy programami jest optymalny i Operatorzy 

podejmują wszelkie niezbędne działania dla pełnego wykorzystania alokacji. 

 

Nabory wniosków - podsumowanie 

W 2014r. trwały bardzo intensywne prace nad przygotowywaniem, ogłaszaniem i rozstrzyganiem 

naborów w ramach programów. Ogłoszono 9 naborów wniosków, w przypadku jednego konkursu 

ogłoszonego jeszcze w 2013 r. beneficjenci mogli składać wnioski do 17 stycznia 2014 roku. Okres 

sprawozdawczy był ostatnim rokiem dużej aktywności konkursowej. Poniższy wykres prezentuje nabory 

w roku 2014. 

  

PL02 (1 084 000) 

PL06 (290 500) 

PL09 (1 000 000) 

PL12 (350 500) 

PL14 (625 000) Realokacja 2014 - podział środków (łącznie 3 350 000 EUR) 
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Wykres nr 3. Terminy naborów w 2014 roku. 

 

 

 

Równolegle był to bardzo intensywny czas oceny i wyboru wniosków – rozstrzygniętych zostało aż 18 

naborów w ramach 11 programów: PL02, PL03, PL04, PL05, PL07, PL08, PL10, PL12, PL13, PL14, PL15. W 

przypadku 3 naborów w ramach programów PL04, PL15 oraz PL18 do końca 2014 r. trwała końcowa faza 

oceny wniosków, a posiedzenia komitetów ds. wyboru projektów planowane są na I kwartał 2015 roku. 

Wtedy też rozstrzygnięta zostanie III edycja konkursu na projekty tematyczne w programie PL05. Poniższa 

tabela stanowi podsumowanie całego procesu naboru i oceny wniosków dla programów w Polsce. 

 

  

03.2-07.4.2014 

07.7-15.9.2014 

01.3-15.4.2014 

01.9-15.10.2014 

03.2-02.4.2014 

27.3-27.5.2014 

31.3-02.6.2014 

30.9.2013-17.1.2014 

15.7-15.9.2014 

28.2-28.5.2014 

I kwartał 2014 r.                                      II kwartał 2014 r.                              III kwartał 2014 r.
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Tabela nr 1. Nabory w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 

 

 
Num

er 
Progr

. 

Nazwa 
Programu 

Dofinansow
anie  

(EUR) 

Nabory na projekty / FMG Wnioski złożone 
Wnioski zatwierdzone przez 

Komitet 

data 
naboru 

grant 
(EUR) 

budżet ze 
współfinansowa

niem PO/z 
budżetu 

państwa (EUR) 

Liczba 
kwota 

wnioskowana 
(EUR) 

Data 
Licz
ba 

kwota 
dofinansowania 

(EUR) 

PL02 

Ochrona 
różnorodności  
biologicznej i 
ekosystemów 

21 084 000 

15.04.20
13-   

17.06.20
13   

13 190 
181 

14 850 637 103 44 049 099 

11.03.2014 
25.03.2014  
02.04.2014 
03.09.2014  

30 14 850 637 

15.04.20
13-   

17.06.20
13   

4 000 
000 

4 348 889 1 77 14 006 727 02.04.2014 26 4 348 889  

PL03 

Wzmocnienie 
monitoringu 
środowiska oraz 
działań 
kontrolnych 

15 000 000 

18.03.20
13- 

20.05.20
13 

897 
625 

897 625 10 5 754 800 21.02.2014 2 897 625 

PL04 

Oszczędzanie 
energii i 
promowanie 
odnawialnych 
źródeł energii 

144 150 
000 

10.06.20
13- 

12.08.20
13 

67 394 
000 

67 394 000 242 
136 430 

633 
08.05.2014 
11.07.2014 

87 55 229 088 

03.02.20
14- 

07.04.20
14 

12 639 
873 

12 639 873 4 15 384 363 06.06.2014 3 14 999 940 

07.07.20
14- 

15.09.20
14 

10 469 
089 

10 469 089 84  38 044 335 03.2015 

    

PL05 

Fundusz dla 
Organizacji 
Pozarządowych / 
Obywatele dla 
Demokracji 

37 000 000 

01.09.20
13- 

15.10.20
13 

9 500 
000 

9 500 000 1 931 92 645 385 03.02.2014 157 9 500 000 

01.03.20
14- 

15.04.20
14 

9 000 
000 

9 000 000 2 076 98 364 116 01.08.2014 197 10 829 402 

01.09.20
14- 

15.10.20
14 

8 000 
000 

8 000 000 2 380 
111 827 

542 
26.01.2015 

 17
6 

 9 149 040,75 

16.10.20
13- 

15.11.20
13  

6 200 
000 

6 200 000 287 84 616 389 03.03.2014 9 3 457 802 
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PL06 

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

9 835 000 

25.01.20
13- 

19.04.20
13 

6 146 
160 

7 401 548 85 47 181 937 14.10.2013 16 7 746 299 

PL07 

Poprawa i lepsze 
dostosowanie 
ochrony zdrowia 
do trendów 
demograficzno-
epidemiologiczny
ch 

58 000 000 

15.03.20
13- 

28.06.20
13 

52 545 
225 

52 545 225 585 
801 418 

943 
28.07.2014  
03.09.2014 

34 52 545 225 

PL08 

Konserwacja i 
rewitalizacja 
dziedzictwa 
kulturowego 

70 200 000 

04.06.20
13- 

30.09.20
13 

63 616 
375 

74 842 794 277 
740 960 

327 
07.02.2014  
13.06.2014 

21 74 842 794 

PL09 

Promocja 
różnorodności w 
kulturze i sztuce 
w ramach 
europejskiego 
dziedzictwa 
kulturowego 

11 000 000 

15.06.20
12- 

15.10.20
12 

4 390 
000 

4 877 778  135 35 418 250 
08.02.2013 
19.08.2013 

26 5 221 173 

15.04.20
13- 

16.08.20
13 

3 672 
092 

4 080 102 141 36 887 735 17.12.2013 27 4 640 927 

PL10 

Fundusz 
Stypendialny i 
Szkoleniowy (3                
mobilnościowe,w
spółpraca 
instytucjonalna & 
2 rozwój polskich 
uczelni) 

15 000 000 

01.03.20
13- 

30.04.20
13 

1 614 
000 

1 793 334 34 6 242 510 14.06.2013 31 1 792 223 

03.02.20
14-  

02.04.20
14 

1 600 
000 

1 786 701,50 31 4 291 187 29.05.2014 29 1 786 701,50 

lut-15 
1 440 
000 

1 600 000           

08.04.20
13- 

07.06.20
13 

1 686 
000 

1 873 333 46 3 722 885 22.01.2014 25 1 873 333 

08.04.20
13- 

07.06.20
13 

2 580 
000 

2 866 667 139 20 467 620 04.02.2014 19 2 858 987 

27.03.20
14-  

27.05.20
14 

5 049 
182 

5 049 182 124 16 855 095 12.11.2014 38 5 049 182 

PL12 
Polsko-Norweska  
Współpraca 
Badawcza 

63 180 500 

29.09.20
12- 

30.11.20
12 

32 906 
753 

38 713 827 

269 
229 459 

974 

26.02.2013 48 

57 537 357 
addition

al 
allocatio

n 

16 000 
000 

18 823 530 14.05.2013 20 

CCS 

13.09.20
13-              

15.11.20
13 

8 960 
000 

10 541 176 31 48 385 894 04.02.2014 7 10 541 176 

01.12.20
12-  

31.01.20
13 

2 000 
000 

2 352 941 308 26 855 570 
13.05.2013 
xx.08.2013 

29 2 515 733 
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PL13 

Ograniczanie 
społecznych 
nierówności w 
zdrowiu 

18 000 000 

31.03.20
14- 

02.06.20
14 

13 109 
725 

15 423 206 98 60 582 153 27.11.2014 24 15 386 851 

PL14 

Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie i 
przemocy ze 
względu na płeć 

3 625 000 

28.06.20
13-  

16.09.20
13  

600 
000 

600 000 364 13 304 286 19.03.2014 16 600 000 

PL15 
Współpraca w 
obszarze 
Schengen  

10 000 000 

30.09.20
13- 

17.01.20
14 

8 053 
751 

8 053 751 25 10 245 143 
xx.05.2014 
xx.06.2014 

16 6 864 290 

15.07.20
14- 

15.09.20
14 

1 189 
460 

1 189 460 24 6 494 689 02.2015     

(PA2
2) 

Fundusz na rzecz 
godnej pracy i 
dialogu 
trójstronnego  

3 112 000 

20.10.20
11- 

22.04.20
12 

3 065 
320 

3 065 320 20 5 162 322 2012 11 2 642 375 

PL18 
Green Industry 
Innovation 

20 000 000 

28.02.20
14-  

28.05.20
14 

17 783 
000 

17 783 000 84 60 654 910 02.2015     

RAZE
M  

499 186 
500    

10 
014   

948 
 

           

      

      
  

Podsumowując, w 2014 roku przyznano grant 734 projektom konkursowym spośród 6 449 nadesłanych 

wniosków, co pokazuje skalę oraz intensywność działań instytucji zaangażowanych w realizację 

programów, skuteczność akcji informacyjno-promocyjnej oraz ogromny wysiłek wnioskodawców. 

Łącznie w ramach Mechanizmów Finansowych w Polsce do końca 2014. oceniono ponad 10 tys. aplikacji 

i przyznano 948 grantów – poniższy wykres pokazuje poziom sukcesu, czyli odniesienie liczby 

przyznanych grantów do ilości składanych wniosków. 

 

 

LEGENDA 

Programy wdrażane przez BMF 

Nabory planowane, spodziewany termin decyzji 
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Wykres nr 4. Liczba projektów dofinansowanych do końca 2014 roku w stosunku do wniosków 
złożonych w rozstrzygniętych naborach. 

 

 

Doświadczenia wynikające z zakończonych naborów pokazują ogromne zainteresowanie potencjalnych 

beneficjentów proponowanym wsparciem, co przełożyło się na liczbę wniosków o łącznej wnioskowanej 

kwocie niekiedy kilkunastokrotnie przewyższającej dostępną w naborze (i/lub programie) alokację. Tak 

duża liczba wniosków pozwala wybrać najbardziej wartościowe projekty, ale stanowi też wyzwanie w 

procesie oceny. Poniższy wykres przedstawia wyniki naborów w podziale na dostępną alokację środków 

w odniesieniu do złożonych wniosków dla wybranych programów. Z jego analizy jednoznacznie wynika, 

że dostępna alokacja na projekty zostanie wyczerpana. 

 

Wykres nr 5. Stosunek ilości złożonych wniosków do dofinansowanych. 

 

 

948 

9066 

Projekty dofinansowane

Prozostałe złożone projekty

 
9% 

91% 
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Zmiany programów 

W 2014 r. zachodziła konieczność modyfikacji programów, skutkująca wprowadzaniem zmian do Umów 

ws. Programów. Podpisywane addenda dotyczyły m.in. powyższych realokacji środków i związanych z 

tym zmian budżetów programów, a także modyfikacji wskaźników wskutek zakończenia procesu wyboru 

projektów i urealnienia wartości docelowych. Część modyfikacji dotyczyła przesunięć środków m.in. z 

kosztów zarządzania czy kosztów przygotowania programów na kategorię budżetową przeznaczoną na 

wsparcie projektów w danym programie. Te modyfikacje nie mieszczą się w katalogu zmian, co do 

których nie jest wymagana decyzja darczyńców, zgodnie z art. 2.9 Umowy ws. Programu i co za tym idzie 

każdorazowo wymagają aneksowania umowy. Łącznie do końca 2014 r. podpisano 24 aneksy do umów. 

Należy zaznaczyć, że w kolejnych latach spodziewana jest dalsza modyfikacja programów, m.in. 

związana z potencjalnymi realokacjami z kosztów zarządzania, rezerwy na różnice kursowe – na działania 

projektowe. W związku z brakiem delegowania akceptacji tego rodzaju zmian na poziom krajowy, 

wymagana będzie ciągła współpraca ze stroną darczyńców, tak aby proces modyfikacji był 

przeprowadzany sprawnie i efektywnie. 

 

Efekty wdrażania programów/projektów – raportowanie o wskaźnikach 

Rok 2014 to czas finalizacji otwartych naborów wniosków i definiowania wskaźników projektowych 

wpisujących się w cele i rezultaty programów określone w Umowach ws. Programów. Jak wskazano 

powyżej, w części programów urealniono tabele wskaźników – można zatem stwierdzić, że zaplanowano 

wskaźniki do osiągnięcia. Niemniej jednak, z uwagi na wczesny etap wdrażania projektów, w większości 

przypadków niemożliwe jest podanie stopnia ich realizacji. W odniesieniu do poszczególnych 

programów (opisanych w kolejnej części raportu) zdefiniowano rezultaty tam, gdzie to możliwe. 

Mając na względzie zasady raportowania o wynikach programu zakłada się, że efekty wdrażania 

Mechanizmów Finansowych w Polsce będą możliwe do oszacowania w kolejnych dwóch latach realizacji. 

Zgodnie z inicjatywą darczyńców z grudnia 2014r., dokonany zostanie przegląd wskaźników we 

wszystkich programach tak, aby umożliwić agregowanie danych na poziomie Mechanizmów 

Finansowych. Przegląd zakończy się na początku 2015 roku.  

 

Harmonogram wdrażania programów/projektów 

Kwalifikowalność programów w ramach Mechanizmów Finansowych w Polsce kończy się – co do zasady 

– 30 kwietnia 2017r., a kwalifikowalność projektów w ramach programów – do 30 kwietnia 2016r. 

Wyjątkiem są programy, w ramach których na podstawie art. 7.14 par. 4 Regulacji, Komitet 

Mechanizmu Finansowego podjął decyzję o wydłużeniu okresu kwalifikowalności projektów o rok – 

tj. do 30 kwietnia 2017r. Do programów PL12 (program badawczy) i PL18 (Green Industry 

Innovation) korzystających z ww. wydłużenia dołączył w 2014  r. program PL04 dot. OZE – w zakresie 
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dużych projektów przemysłowych ukierunkowanych na redukcję CO 2. Gwarancja wydłużonego 

okresu realizacji tych projektów jest kluczowym elementem decydującym o powodzeniu realizacji 

projektów i osiągnięciu zakładanych rezultatów. 

Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że większość programów wdrażanych w Polsce ma 

bardzo napięty harmonogram wdrażania. Dotyczy to zwłaszcza programów o charakterze 

inwestycyjnym, w ramach których wdrażane są projekty o budżetach 1 -2 mln EUR i okresie realizacji 

ok. 1,5 roku – do 30 kwietnia 2016 r., bez zapewnienia żadnego marginesu czasowego. Tego typu 

projekty w sektorze środowiska, zdrowia czy dziedzictwa kulturowego obarczone są bardzo dużym 

ryzykiem. Tego typu ryzyka były również przedstawione darczyńcom podczas corocznych 

warsztatów krajów beneficjentów i darczyńców nt. zarządzania ryzykiem.  

W związku z powyższym, mając na względzie wykorzystanie alokacji i osiągnięcie założonych 

efektów Mechanizmów Finansowych w Polsce, niezbędne  będzie podjęcie dyskusji ze stroną 

darczyńców w celu wypracowania rozwiązań dla elastycznego wydatkowania środków i reagowania 

na potencjalne zagrożenia, w tym – jeśli zajdzie taka konieczność – wydłużenia okresu 

kwalifikowalności projektów/programów. 

 

Wydatkowanie środków Mechanizmów Finansowych 

W roku 2014 widoczny był znaczny postęp w wydatkowaniu środków Mechanizmów Finansowych. Do 

końca 2014 roku strona polska przekazała Operatorom Programów zaliczki środków Mechanizmów 

(grant) w kwocie blisko 198 mln euro, co stanowi 42% kwoty alokacji przyznanej stronie polskiej. Z 

tego do końca 2014 r. wydatkowano środki (grant) w wysokości blisko 93,3 mln euro, co stanowi 

około 47% kwoty przekazanej zaliczkowo na Programy. Należy przy tym wyjaśnić, że środki 

otrzymane zaliczkowo dotyczą okresu wyprzedzającego o 2 miesiące ten, w którym następuje 

wnioskowanie i rozliczenie poprzednich transz. 
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Wykres nr 6. Środki Mechanizmów Finansowych (grant) wydatkowane w ramach Programów do 
końca 2014 r. vs. środki przekazane zaliczkowo na ten okres. 

 

 

 

Wykres nr 7. Porównanie środków z Mechanizmów Finansowych (grant) wydatkowanych w ramach 
Programów do końca 2014 r. do kwoty przekazanych środków oraz alokacji. 

 

* kwoty nie dotyczą Programów, które są realizowanych bezpośrednio przez Darczyńców  
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Ponadto, do końca niniejszego okresu sprawozdawczego kwota przekazanych stronie polskiej przez 

darczyńców wyniosła blisko 197 mln euro, co stanowi prawie 100% kwoty prefinansowanej z 

budżetu państwa na realizację Programów. 

 

Kwestie horyzontalne 

Zgodnie z założeniami mechanizmów, każdy program i dofinansowane w jego ramach projekty 

przyczyniają się do poprawy sytuacji w zakresie zagadnień horyzontalnych. 

 

Operatorzy zobligowani są do wdrażania programów zgodnie z zasadami dobrego rządzenia, co 

przejawia się m.in. w przejrzystości procedur, zgodności z prawem i niezależności procesu oceny 

wniosków projektowych (udział zewnętrznych ekspertów branżowych). Zwieńczeniem transparentności 

procesu wyboru przedsięwzięć do dofinansowania jest umocowana prawnie możliwość złożenia 

odwołania od wyników oceny na każdym jej etapie oraz dwuinstancyjność procedury. Ponadto, KPK 

udostępnił na swojej stronie internetowej aplikację składania skarg, które każdorazowo są skrupulatnie 

weryfikowane. 

 

Każdy program i jego beneficjenci są zobowiązani do ochrony środowiska, choć w różnym zakresie. OP 

oraz ciała decyzyjne wspierają rozwiązania i przedsięwzięcia możliwie najmniej szkodliwe dla środowiska 

naturalnego, zwłaszcza w zakresie projektów infrastrukturalnych. Z kolei programy realizowane w 

środowiskowym obszarze tematycznym, czyli PL02, PL03, PL04 oraz PL18, będą raportować osiągnięte w 

ramach realizowanych działań wskaźniki, jak choćby poziom redukcji CO2 w projektach poświęconych 

efektywności energetycznej i wdrażaniu odnawialnych źródeł energii (wedle 72 podpisanych już umów 

zadeklarowano obniżenie emisji dwutlenku węgla na poziomie 88 131 ton rocznie).  

 

Zasada zrównoważonego rozwoju społecznego najbardziej widoczna jest w programach poświęconych 

rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczy to zwłaszcza programu PL05, którego szczególnym 

celem jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, 

demokracji i zrównoważonego rozwoju. Dotychczas w ramach programu dofinansowano 9 projektów 

systemowych oraz 354 tematycznych z obszaru zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, 

upowszechniania wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwoju działalności rzeczniczej i kontroli 

obywatelskiej, wspierania grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienia kondycji organizacji 

pozarządowych i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora. Program przywiązuje 

dużą wagę do takich kwestii jak zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, 

przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu 
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seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz 

promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.  

 

Trzeci sektor to licznie reprezentowany beneficjent trzech innych programów: PL02, PL014 i PL15. W 

ramach programu PL02 dofinansowano m.in. 33 projekty mające na celu zwiększenie potencjału 

ekologicznego organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. Z kolei 16 

projektów konkursowych oraz projekt predefiniowany Związku Miast Polskich wdrażanych w ramach 

programu regionalnego (PL06) służą wypracowaniu mechanizmów efektywnej współpracy zarówno 

między samymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i tymi jednostkami oraz przedstawicielami 

społeczeństwa obywatelskiego czy przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji 

dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.  

 

Zapobieganie wykluczeniu prawnemu oraz społecznemu to główny wątek programu wspierającego 

wymiar sprawiedliwości (PL17). Działania edukacyjne i szkolenia (w tym zawodowe) skierowano m.in. do 

młodzieży szkolnej i więźniów. Część projektów wdrażanych w ramach PL15 służy bezpośrednio 

poprawie współpracy pomiędzy organami i zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi. 

 

Wśród projektów promujących różnorodność kulturową i wzmacnianie dialogu międzykulturowego 

(program PL09) kwestie horyzontalne w szczególny sposób realizują projekty: 

 „Jidisz far ale czyli Jidysz dla wszystkich. Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i 

w Norwegii” (mniejszości kulturowe/etniczne oraz przeciwdziałanie antysemityzmu);  

 „Biblioteka miejsce spotkań wielu kultur” (różnorodność kulturowa, promowanie dialogu 

międzykulturowego); 

 „Islandia i Polska przeciwko wykluczeniu z kultury” oraz „Oblicza Współczesności” (walka z 

wykluczeniem); 

 „Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS” (prawa człowieka); 

 „Wielokulturowość - nie działa? Artyści przeciw przemocy" czy „Oblicza Współczesności” 

(przeciwdziałanie przemocy, homofobii, zwalczanie nawoływania do nienawiści). 

 

Operator programu PL08 osiągnął zakładany w umowie wskaźnik realizacji projektów z zakresu 

dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych. Dofinansowanie otrzymały 

dwa projekty: „Kościół Pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej 

enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii 
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w celu zapewnienia wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej” oraz 

„Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe - konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych 

cerkwi”, których łączny budżet stanowi 8% środków programu. 

 

Uwzględniwszy m.in. projekty współpracy instytucjonalnej oraz różnorakie działania kulturowe 

podejmowane w ramach mobilności zakłada się, że program PL10 osiągnie zakładany w umowie 

wskaźnik realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej (tj. 10% budżetu programu na stypendia z 

zakresu kultury). 

 

Zgodnie z zapisami umowy dla PL12, ponad 3,5 mln EUR dofinansowania przyznano badaniom 

naukowym w obszarze promowanie równości płci oraz równości między życiem zawodowym a 

prywatnym. Projekty te zostały zaprezentowane podczas październikowej międzynarodowej konferencji 

„Gender equality: policy, research, society. Polish and Norwegian studies on gender equality: work-life 

balance, quality of life, universities, migration, innovativeness”, która stała się forum dyskusji nad 

aktualnymi badaniami w tym obszarze w narodowych politykach i strategiach, w Polsce i Norwegii. 
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3.2 Postęp we wdrażaniu poszczególnych programów 

 

a) PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 

 

W 2014 w ramach programu PL02 podpisano 52 umowy w sprawie realizacji projektów z 56 projektów 

rekomendowanych do dofinansowania z list podstawowych. Komitet ds. Wyboru Projektów na 

posiedzeniach zorganizowanych w ubiegłym roku przyjął listy rankingowe. Łącznie znalazło się na nich 

98 przedsięwzięć. Poniższy wykres ilustruje podział projektów wg rezultatów i Funduszu Małych 

Grantów. 

Wykres nr 8. Projekty z list rankingowych w podziale  na rezultat. 

 

 

Darczyńcy zaakceptowali zwiększenie dofinansowania na rzecz programu do kwoty  

21 084 000 EUR oraz realokacje pomiędzy rezultatami i zmniejszenie kosztów zarządzania. Pozwoli to na 

zawarcie w 2015 r. umów z projektami, które znalazły się na listach rezerwowych. 

Projekty przyczynią się do osiągnięcia wskaźników rezultatów oraz wyników dla wszystkich  

czterech Rezultatów. 

W kontekście ryzyk należy nadmienić, że dwóch beneficjentów zrezygnowało z przyznanego 

dofinansowania ze względu na zbyt krótki czas na realizację projektu. W konsekwencji dofinansowanie 

otrzymają kolejne przedsięwzięcia z listy rezerwowej. Ryzyko prawidłowej realizacji projektów w 

Rezultat nr 1 = 9 

Rezultat nr 2 =  3 

Rezultat nr 3  
=  27 

Rezultat nr 4  
=  15 

Fundusz Małych 
Grantów (Rezultat 

4) = 44 
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terminie kwalifikowalności jest szczególnie monitorowane w odniesieniu do przedsięwzięć związanych z 

cyklami przyrody. Operator planuje przeprowadzić w 2015 r. wizyty monitorujące. 

W 2014 r. zakończono główne działania w ramach projektu predefiniowanego, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem grup docelowych. Zrealizowano program motywacyjny dla nauczycieli, w tym stronę 

internetową www.lekcjeznatury.pl. Przeprowadzono 4 dwudniowe warsztaty w 4 parkach narodowych. 

Odbyło się ok. 5700 emisji 4 spotów telewizyjnych dla dzieci w popularnych kanałach TV, powstał portal 

edukacyjny www.ekodzieciaki.pl. W pierwszej połowie 2015 r. projekt predefiniowany zostanie 

zakończony. Planuje się, że wszystkie wskaźniki dot. tego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte. 

W celu wzmacniania stosunków dwustronnych w październiku 2014 r. odbyła się wizyta studyjna  

w Polsce z udziałem przedstawicieli Norweskiej Agencji ds. Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu  

i Środowiska. Odbyło się też spotkanie w celu uzgodnienia dwustronnych działań bilateralnych 

zaplanowanych na kolejny rok. Na początku 2015 r. planuje się ogłoszenie naboru wniosków w ramach 

Funduszu Współpracy Dwustronnej. W ramach zakończonego głównego naboru wniosków zostały 

złożone dwa projekty w partnerstwie z Norwegian Forestry Extension Institute. Oba projekty znalazły się 

na liście rezerwowej rezultatu nr 3. 

1 października 2014 r. Ministerstwo Środowiska zorganizowało międzynarodową konferencję Razem ku 

zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska. Wzięli w niej udział  

m.in. przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, Biura Mechanizmów Finansowych  

w Brukseli, Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Norwegii oraz inni przedstawiciele państw-darczyńców 

i krajów-beneficjentów funduszy norweskich i EOG . 

W 2015 r. planowane jest dalsze wdrażanie realizowanych projektów, podpisanie umów w sprawie 

projektów z kolejnymi wnioskodawcami z list rezerwowych, realizacja Strategii dla Funduszu Współpracy 

Dwustronnej. 

 

b) PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych  

 

Program PL03 jest obecnie w zaawansowanej fazie wdrażania. Zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. 

Wyboru Projektów, oszczędności wynikające z niższych niż planowane kosztów realizacji projektów 

predefiniowanych oraz kosztów zarządzania programu zostały wykorzystane na poczet projektów z 

naboru otwartego – na dofinansowanie projektów znajdujących się na kolejnych miejscach na liście 

rankingowej. 

Wyniki programu zostały określone w oparciu o projekty predefiniowane. Realizacja projektów 

konkursowych przyczyni się do przekroczenia wartości niektórych wskaźników docelowych i/lub do 

osiągnięcia wyników nie określonych w programie. 

http://www.lekcjeznatury.pl/
http://www.ekodzieciaki.pl/


 

35 

 

Raportowanie na temat rezultatów i wyników będzie możliwe po zakończeniu realizacji projektów. 

Warto podkreślić, że kluczowe osiągnięcia przyczyniające się do osiągnięcia dwóch celów ogólnych to 

działania informacyjno-promocyjne, które zaowocowały wydaniem biuletynów informacyjnych na temat 

monitoringu środowiska (w projekcie predefiniowanym Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji 

Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi 

informatycznych) oraz wdrożenie projektu bilateralnego w projekcie predefiniowanym Model bazy 

danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 

kartograficznych opracowań tematycznych (we współpracy z Norweskim Urzędem Kartograficznym – 

Kartverket). 

Współpraca operatora z partnerem programu (Norweską Agencją ds. Środowiska) była w 2014 r. 

kontynuowana, m.in. na forum Komitetu Współpracy, gdzie decydowano m.in. o zakresie działań do 

realizacji w ramach funduszu bilateralnego. Ponadto, w październiku Ministerstwo Środowiska 

zorganizowało międzynarodową konferencję Razem ku zielonej przyszłości – fundusze norweskie i EOG w 

sektorze środowiska, w trakcie której upowszechniano rezultaty wdrażania środowiskowych projektów 

realizowanych dzięki funduszom norweskim i EOG. 

Część działań związanych z komponentem bilateralnym zostało już zakończonych , w tym m.in. działania 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Rok 2015 w Programie PL03 będzie stał pod znakiem zawarcia 

porozumień/umów dla projektów z listy rezerwowej w naborze głównym, monitoringu wdrażania 

dotychczas zawartych umów i porozumień oraz realizacji następnych działań bilateralnych na poziomie 

Operatora programu. 

 

c) PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 

 

Wdrażanie programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii jest znacznie 

zaawansowane. Nadchodzący rok będzie kluczowy dla osiągnięcia rezultatów z zakresu efektywności 

energetycznej i OZE, gdzie w związku z planowanym zakończeniem oceny projektów z dodatkowego 

naboru i planowanym podpisaniem wszystkich umów rozpocznie się istotny etap rzeczowego wdrażania 

projektów. 

W zakresie rezultatu Wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej 

osiągnięto zakładane wskaźniki, planowany termin zakończenia projektu predefiniowanego to pierwszy 

kwartał 2015 r. Przeprowadzono szeroką kampanię medialną. Jednym z rezultatów projektu jest strona 

internetowa www.oszczedzam-energie.mos.gov.pl, na której można znaleźć informację na temat 

korzyści z budowy domu energooszczędnych. 

W zakresie rezultatu Zmniejszona produkcja nieczystości i zmniejszona emisja do powietrza, wody i 

gleby, w którym realizowanych jest 26 projektów wdrażanych przez firmy z sektora przemysłu, w roku 

http://www.oszczedzam-energie.mos.gov.pl/
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sprawozdawczym beneficjenci zakończyli 2 projekty (8%). Osiągnięte wskaźniki to pierwsze rezultaty w 

zakresie redukcji CO2, SO2, NO, CO i pyłu. Jest jeszcze zbyt wcześnie na podsumowanie efektów. Zakłada 

się, że w kolejnym roku możliwe będzie zaprezentowanie wskaźników w tym zakresie. 

W kwietniu 2014 roku zakończył się otwarty nabór wniosków składanych w ramach przedmiotowego 

rezultatu. Złożone zostały 4 wnioski. Pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną przeszły 3 projekty, z 

którymi podpisano umowę. Warto podkreślić, że w związku z ograniczonym czasem na realizację 

projektów zgłoszonych w otwartym naborze wniosków przez beneficjentów z sektora przemysłowego – 

za zgodą darczyńców - został wydłużony okres kwalifikowalności przedmiotowych projektów do 30 

kwietnia 2017 roku. 

W zakresie rezultatów Poprawa efektywności energetycznej w budynkach oraz Wzrost produkcji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych zakończona została ocena formalna i merytoryczna projektów 

złożonych w pierwszym naborze wniosków, podpisano 72 umowy. Trwa ocena 84 wniosków złożonych 

w dodatkowym otwartym naborze wniosków. Umowy z beneficjentami operator planuje podpisać na 

początku II kwartału 2015 roku. 

 

Wykres nr 9. Wykorzystanie środków w ramach rezultatów efektywność energetyczna i OZE. 

 

 

Z uwagi na inwestycyjny charakter programu oraz ograniczone ramy czasowe niezbędny jest 

szczegółowy monitoring zaplanowanych działań, zwłaszcza oceny i wdrażania projektów zgłoszonych w 

dodatkowym naborze wniosków w ramach rezultatów dotyczących efektywności energetycznej i OZE, a 

także przestrzegania harmonogramów dla dużych projektów przemysłowych. Ewentualne wycofanie się 

beneficjentów na tym etapie wdrażania programu może okazać się bardzo trudne i może skutkować 

88% 

12% 

środki dla projektów
zatwierdzonych przez Komitet ds.
Wyboru Projektów

wolne środki do rozdysponowania
na projekty zgłoszone w
dodatkowym naborze
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niewydatkowaniem w pełni przyznanej alokacji. Skrupulatna analiza ryzyka w tym zakresie są niezbędne 

dla proponowania działań zaradczych. 

W roku sprawozdawczym konieczne były następujące zmiany umowy: 

 w styczniu zmiana dotyczyła możliwości zorganizowania naboru wniosków na projekty z sektora 

przesyłowego, w związku z istniejącymi w programie oszczędnościami; 

 w czerwcu zmiana dotyczyła modyfikacji umowy umożliwiająca wykorzystanie oszczędności z 

projektów predefiniowanych na projekty przemysłowe wybrane w otwartym naborze wniosków, 

 w październiku zmiana związana była z przesunięciem powstałych oszczędności w kwocie  

850 000 EUR na PL02, w efekcie całkowita wartość programu uległa zmniejszeniu. 

 

W bieżącym roku sprawozdawczym zakończyły się prace nad ustaleniem ostatecznego kształtu 

dokumentów, które będą podstawą współpracy dwustronnej w ramach programu PL04. Zmiana 

dokumentów związana była ze zwiększeniem wielkości programu w roku 2013 i koniecznością ustalenia 

nowych ram współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE). Ostateczna 

wersja Strategii bilateralnej została zaakceptowana w sierpniu, uzgodniono również kształt Umowy 

Partnerskiej z NVE, a jej podpisanie planowane jest na początku 2015. Tym samym rozpoczną się 

pierwsze działania w ramach współpracy dwustronnej: m.in. wizyta studyjna, konferencja oraz 

norwesko-polski panel ekspertów. 

 

d) PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 

 

Program PL06 jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Z początkiem 2014 r. podpisano ostatnie 

umowy na dofinansowanie dla projektów wyłonionych w naborze jeszcze w 2013 r. W związku ze 

zwiększeniem budżetu programu wskutek październikowej realokacji (Addendum nr 2 do Umowy ws. 

programu podpisane 17 grudnia) między programami dofinansowanie otrzyma jeszcze jeden projekt z 

listy rezerwowej - podpisanie umowy na jego realizację nastąpi na początku 2015 r. 

 

Szacuje się, że partnerstwa przystąpiły do realizacji 57 produktów (57% wszystkich zadań). W 2014 r. nie 

odnotowano żadnych istotnych opóźnień w realizacji ww. projektów ani nie zidentyfikowano żadnych 

istotnych nieprawidłowości. Większość wskaźników będzie mogła zostać ostatecznie oszacowana na 

zakończenie realizacji Programu. 

 

W ramach strategii bilateralnej kontynuowane były próby nawiązywania partnerstw między 

wnioskodawcami a podmiotami z państw darczyńców. Jednak największy nacisk na wzmocnienie 
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stosunków bilateralnych w programie położony był na działania realizowane w ramach projektu 

predefiniowanego. W 2014 r. Związek Miast Polskich zorganizował 4 grupowe wyjazdy studyjne polskich 

samorządowców do Norwegii, łącznie uczestniczyły w nich 53 osoby z 21 partnerstw. Polscy 

samorządowcy opierając się na norweskich przykładach dobrych praktyk i wymianie wiedzy z nimi 

zadeklarowali chęć podjęcia szeregu działań inspirowanych doświadczeniami norweskimi, w tym 

rozwiązania organizacyjno - zarządcze, zmiany instytucjonalne, postulaty legislacyjno - systemowe. 

 

W 2015 r. planuje się intensyfikację działań mających na celu podjęcie współpracy z norweskimi i 

islandzkimi podmiotami poprzez organizację cyklu warsztatów tematycznych szczególnie z zakresu 

partycypacji społecznej w odnowie miast i poprawy środowiska miejskiego. Rezultatem tych 

przedsięwzięć ma być wypracowanie długookresowych partnerstw między samorządami polskimi i 

państw darczyńców. Działania te będą finansowane z komponentu „b”, do którego, w ślad za zgodą 

darczyńców, przesunięto większość środków z komponentu „a” (Addendum nr 1 do Umowy, 30 czerwca 

2014 r.). 

 

We wrześniu odbyła się międzynarodowa konferencja DiverCITY – miasto dla wszystkich, której 

towarzyszyło szereg wydarzeń tematycznych, w tym warsztaty dla młodych ekspertów czy wystawa 

architektoniczno-urbanistyczna. Konferencja była istotnym wydarzeniem finansowanym ze środków 

funduszu bilateralnego na poziomie krajowym. 

 

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

 

Program PL07 jest zaawansowany – w okresie sprawozdawczym zakończono ocenę wniosków złożonych 

w ramach naboru otwartego, a beneficjenci, którzy otrzymali decyzję ws. dofinansowania, rozpoczęli 

wdrażanie projektów.  
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Wykres nr 10. Dofinansowane w podziale na obszary tematyczne (w EUR) 

 

W 2015 r. Operator planuje kontynuować działania związane z podpisywaniem umów z 

wnioskodawcami, w celu rozdysponowania pełnej alokacji środków. Głównym wyzwaniem stojącym 

przed Operatorem w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie skuteczne monitorowanie i rozliczanie 

wdrażanych projektów w celu zapewnienia płynności finansowej, terminowego realizowania 

harmonogramów oraz wykorzystywania niezagospodarowanych środków finansowych. 

 

Wdrożenie projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu pozwoli na osiągnięcie dwóch 

rezultatów określonych umową. Pierwsze efekty, które będzie można przedstawić w postaci 

wskaźników, spodziewane są w kolejnym roku sprawozdawczym (wstępną analizę oczekiwanych 

wyników programu Operator przeprowadzi w I kwartale 2015 r. po podpisaniu wszystkich umów – do 

grudnia podpisano ich 33). 

Główne ryzyko dla osiągnięcia wszystkich zaplanowanych wskaźników wynika z krótkiego czasu realizacji 

projektów spowodowanego długotrwałym procesem oceny programu przez darczyńców, oceny 

znaczącej liczby wniosków i wyboru projektów do dofinansowania przez Operatora. Opóźnienia w 

realizacji inwestycji wynikające z problemów powstałych nade wszystko na etapie przeprowadzenia 

procedury zamówień publicznych mogą to ryzyko pogłębić, dlatego przed ogłoszeniem naboru Operator 

organizował szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców, na których szeroko omawiał ryzyka związane z 

realizacją inwestycji . 

Wdrożono i rozpoczęto rozliczenie projektów przyjętych w ramach I naboru FWD, realizowanych we 

współpracy z partnerami norweskimi oraz z partnerem islandzkim. W okresie sprawozdawczym 

13 393 522 

 
26 230 484 

11 790 273 

Poprawa opieki perinatalnej -
świadczenia z zakresu profilaktyki,
diagnostyka i leczenie w celu
zwiększenia liczby urodzeń

Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej
w celu sprostowania potrzebom szybko
rosnącej populacji osób przewlekle
chorych i niesamodzielnych oraz osób
starszych

Profilaktyka chorób nowotworowych
mająca na celu zmniejszenie wskaźnika
zachorowalności i śmiertelności z
powodu nowotworów w Polsce
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ogłoszono II nabór na projekty FWD, w ramach którego zgłoszono 4 projekty partnerskie, z których 

wdrożono projekt 1 projekt, a pozostałe trzy zostały pozytywnie ocenione i będą wdrażane w I kwartale 

2015 r. 

W lutym 2014 roku zorganizowano seminarium w Norwegii, w którym wzięło udział 18 uczestników 

reprezentujących publiczne i prywatne podmioty działające w polskim sektorze ochrony zdrowia. 

Głównym celem seminarium była prezentacja norweskich rozwiązań systemowych w zakresie opieki nad 

osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi, umożliwienie nawiązania kontaktów z 

ekspertami oraz branżowymi podmiotami norweskimi. 

Operator Programu we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, Norweskim Ministerstwem 

Zdrowia, Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Światową Organizacją Zdrowia 

zorganizował dwudniową konferencję FWD poświęconą aspektom starzenia się społeczeństwa.  

W 2015 roku – w ramach działań bilateralnych - Operator planuje ogłoszenie trzeciego naboru 

wniosków, organizację kolejnego seminarium, będą wdrażane trzy projekty wybrane w ramach drugiego 

naboru wniosków. 

 

f) PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego 

 

Z początkiem roku 2014 zakończony został proces oceny wniosków złożonych w ramach otwartego 

naboru, wskutek którego zatwierdzono 21 projektów do realizacji (18 w procedurze podstawowej, 3 w 

wyniku procedury odwoławczej). Trwa ich wdrażanie.  

 

Projekty wyłonione w drodze konkursu są przedsięwzięciami infrastrukturalnymi wymagającymi 

przeprowadzenia długotrwałego procesu inwestycyjnego, dlatego o pierwszych wynikach będzie można 

powiedzieć w 2015 roku. Napięte harmonogramy realizacji ww. projektów to bardzo istotny czynnik 

ryzyka dla osiągnięcia zakładanych w programie rezultatów i pełnego wykorzystania alokacji. 

 

Równolegle, w ramach projektu predefiniowanego Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe wdrażanego przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich, realizowane były pierwsze działania projektowe związane z 

promowaniem tolerancji, poszanowaniem praw mniejszości i zwalczaniem antysemityzmu.  

 

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany zapisów umowy ws. programu w związku z decyzją 

darczyńców o przesunięciu kwoty w wysokości 200 000 EUR z Funduszu Współpracy Dwustronnej na 

poziomie krajowym do Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Wskazana kwota 

przeznaczona została na działania dwustronne podejmowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
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(MHŻP), tj. na organizację dwóch konferencji z udziałem partnerów (w 2015 i 2016 r.) oraz na działania 

dwustronne towarzyszące otwarciu wystawy głównej MHŻP w październiku 2014 r.  

 

W czerwcu Operator programu uruchomił otwarty nabór wniosków na dofinansowanie działań 

partnerskich podejmowanych przez beneficjentów realizujących projekty we współpracy z partnerami 

pochodzącymi z państw – darczyńców. W 2014 r. 5 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na 

działania dotyczące wymiany wiedzy i dobrych praktyk - wizyty studyjne, seminaria i konferencje. 

Ponadto, w 2014 r. trwała realizacja dwustronnego projektu wdrażanego przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego, dofinansowanego 

w ramach FWD na poziomie programu. Celem projektu jest poprawa systemu zarządzania zasobami 

lokalnego dziedzictwa w gminach w Polsce i Norwegii. 

 

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

kulturowego 

 

Program PL09 znajduje się w zaawansowanej fazie wdrażania. W 2014 r. zakończono procedurę 

odwoławczą w ramach II naboru wniosków do programu i podzielono zarezerwowane na ten cel środki 

między 4 projekty . Wskutek październikowej realokacji środków między programami (usankcjonowane 

Addendum nr 3 do Umowy ws. Programu, 17 grudnia 2014 r.), budżet programu wzrósł o 1 mln EUR 

grantu. Dodatkowa alokacja powiększona o współfinansowanie krajowe zostanie rozdysponowana na 

Fundusz Współpracy Dwustronnej oraz dofinansowanie dodatkowych 8 projektów z listy rezerwowej. 
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Poniżej zaprezentowano tabelę dot. podsumowania naborów wniosków w Programie. 

 

Tabela nr 2. Podsumowanie naborów wniosków w Programie PL09: „Promowanie różnorodności 
kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

NABÓR wpłynęło 

 

wybrano do dofinansowania wdrażane 

małe duże małe duże 

I (2012) 135 
12 11 

14 12 
2* 1* 

II (2013) 141 

12** 12 

14 13 3* 1* 

5*** 3*** 

* dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej i zagospodarowania rezerwy na ten 

cel 

** jeden z beneficjentów rozwiązał umowę (nie rozpoczął wdrażania) 

*** wg szacunków OP; decyzja Komitetu w połowie stycznia 2015 roku 

 

Operator jest bardzo aktywny w promocji programu zarówno wśród beneficjentów Programu, jak i 

partnerów projektów z Państw-Darczyńców. Zrealizował m.in.: 

- szkolenia dla beneficjentów; 

- seminarium partnerskie (13-14 października 2014 r., Oslo), które stało się forum wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk z realizacji kulturalnych międzynarodowych projektów partnerskich, w jego wyniku 

powstał raport poświęcony współpracy instytucji kulturalnych z Polski i Państw-Darczyńców. 

Sfinansowanie udziału beneficjentów w tym wydarzeniu było możliwe dzięki przeniesieniu 

niewykorzystanych środków z działania „a” do działania „b”, co zostało potwierdzone Addendum nr 2 do 

Umowy ws. Programu, 28 maja 2014 r.; 

- spotkanie operatorów programów obszaru priorytetowego (25-27 czerwca 2014 r., Kraków) służące 

wymianie wiedzy pomiędzy Operatorami oraz podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć w połowie 

wdrażania Mechanizmów Finansowych. 

Strona internetowa programu www.eog2016.mkidn.gov.pl zawiera też pomocną w nawiązywaniu 

partnerstw i współpracy bazę instytucji kulturalnych w Polsce i krajach darczyńców. Działania 

finansowane z funduszu bilateralnego są na bieżąco uzgadniane z partnerem programu – Norweską 

Radą Sztuki (Arts Council Norway). 

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/
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Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Do końca 2014 r. osiągnięto w nim następujące 

wskaźniki: 

 

Tabela nr 3. Wskaźniki dotyczące Programu PL09: „Promowanie różnorodności kulturowej i 
artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

 

Tabela nr 4. Wskaźniki w zakresie liczby projektów dotyczące Programu PL09: „Promowanie 
różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

Wynik Wskaźnik 

wartość 

na koniec 

2014 
docelowa 

Projekty dot. edukacji artystycznej i kulturalnej Liczba projektów 12 3 

Projekty dot. dziedzictwa kulturowego Liczba projektów 15 5 

Projekty dot. muzyki i sztuk scenicznych Liczba projektów 16 4 

Projekty dot. sztuk plastycznych i wizualnych Liczba projektów 10 4 

* na podstawie zaakceptowanych przez Operatora raportów okresowych/końcowych złożonych do II trym. 2014 r. 

 

Na chwilę obecną nie identyfikuje się ryzyka związanego z wdrażaniem programu. 

 

h) PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy  

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy osiągnął półmetek wdrażania. Większość naborów (6 spośród 7 

zaplanowanych) zostało zakończonych, projekty do dofinansowania zostały wyłonione, a działania 

projektowe rozpoczęte. Do końca 2014 roku do Programu wpłynęło 614 wniosków, z czego 315 zostało 

dofinansowanych. Łączna kwota przyznanego dofinansowania do wszystkich działań wynosi ponad 13 

mln €. W lutym 2015 roku OP ogłosi ostatni nabór w ramach komponentu mobilnościowego.  

Rezultat: 

Zaprezentowanie 

kultury i sztuki 

szerokiej 

publiczności 

Wskaźnik 
wartość 

2014 rok docelowa 

Liczba wydarzeń kulturalnych i artystycznych 1 198 100 

Liczba umów  zawartych w ramach projektów partnerskich 107 20 

Liczba instytucji, w których zaprezentowano wydarzenia 

kulturalne i artystyczne 
372* 40 

Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i artystycznych 607 335 140 800 

Liczba osób zaangażowanych w tworzenie  

międzykulturowych wydarzeń 
2 199* 880 

Liczba zrealizowanych projektów międzykulturowych 15 20 
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W roku 2014 ogłoszone zostały dwa konkursy wniosków w ramach działań Mobilność Studentów i 

Pracowników Uczelni i Rozwój Polskich Uczelni. Oba nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 

uprawnionych wnioskodawców, a kwota wnioskowana w ramach złożonych propozycji projektowych 

znacznie przekraczała dostępną w naborze alokację. Poprzez działanie Mobilność Studentów i 

Pracowników Uczelni zwiększona została mobilność pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami. W 

pierwszym roku akademickim wdrażania Funduszu, tj. 2013/2014 zrealizowanych zostało 344 

mobilności, podczas gdy w roku akademickim 2012/2013 poprzedzającym uruchomienie FSS w ramach 

programu Erasmus zrealizowanych zostało 237 wymian. 

Zgodnie z wolą darczyńców w roku sprawozdawczym w konkursie dotyczącym rozwoju polskich uczelni 

priorytetowo potraktowano kwestie środowiska i zmian klimatycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że w znaczącej części projektów w działania angażują się grupy partnerskie, w których znajdują się 

organizacje publiczne i prywatne, uczelnie, agendy samorządowe, firmy i organizacje pozarządowe z 

Norwegii i Polski, pomimo tego, że kierowanie wielopartnerskim i międzynarodowym projektem 

nastręcza znacznie więcej obowiązków i stwarza wyzwania oraz nowe ryzyka. Wyzwaniem dla 

wnioskodawców było znalezienie partnerów projektów z Państw-Darczyńców. W działaniu Mobilności 

Studentów i Pracowników Uczelni dotyczyło to w szczególności instytucji partnerskich z zakresu kultury. 

Operator kontynuował nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze realizowane w ramach Funduszu 

Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, na który popyt okazał się znacznie mniejszy z uwagi na 

skuteczność innych kanałów komunikacji (kontakt mailowy, media społecznościowe, komunikatory 

internetowe). 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy jako jedyny program w tej edycji mechanizmów współpracuje z 

instytucjami partnerskimi ze wszystkich trzech państw-darczyńców tj. SIU z Norwegii, RANNIS z Islandii i AIBA 

z Liechtensteinu. 

 

i) PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza 

 

Program PL12 to jeden z najbardziej zaawansowanych programów. W lutym 2014 r. nastąpiło 

rozstrzygnięcie konkursu na projekty w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), 

co zakończyło przewidziane umową działania konkursowe.  
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Poniższa tabela prezentuje wyniki wszystkich naborów w ramach programu oraz poniżej – zestawienie 

projektów w podziale na obszary tematyczne. 

 

Tabela nr 5. Wyniki wszystkich naborów w ramach Programu PL12: „Polsko – Norweska Współpraca 
Badawcza”. 

 

wpłynęło 

grant uzyskało / 

podpisane 

umowy 

nabór główny (core call 2012) 269 68 

Fundusz Małych Grantów 308 29 

CCS 30 7 

razem: 607 104 

 

Wykres nr 11. Zakres tematyczny projektów wdrażanych w ramach programu PL12: “Polsko-Norweska 
Współpraca Badawcza”. 

 

 

29 

23 19 

14 

7 
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5 
 

1 

Fundusz Małych Grantów

Zmiany klimatyczne, badania polarne

Ochrona środowiska

Zdrowie

CCS

Promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a przywatnym

Nauki społeczne, migracje

Środowisko / zdrowie
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W związku z decyzją darczyńców o wydłużeniu do 30 kwietnia 2017 roku okresu kwalifikowalności 

wydatków w projektach, w okresie sprawozdawczym podjęto działania w celu przesunięcia do grudnia 

2017 roku końcowej daty kwalifikowalności programu, co pozwoli operatorowi wypełnić obowiązki 

sprawozdawcze wobec darczyńcy (Addendum nr 3 do Umowy ws. programu zostało podpisane 27 

października 2014 r.). Druga zmiana umowy odzwierciedliła realokację środków między programami, w 

wyniku której budżet programu wzrósł o 350 500 EUR grantu (Addendum nr 4 z 17 grudnia 2004 r.). 

Dodatkowe środki zostały rozdzielone między Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu i 

alokację dostępną na projekty konkursowe. Dodatkowe 406 168 EUR (po uwzględnieniu 

współfinansowania wniesionego przez OP) pozwoli wg wstępnych szacunków dofinansować 5 projektów 

z listy rezerwowej Funduszu Małych Grantów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w I kwartale 2015 

roku. 

 

Poniżej wskaźniki osiągnięte na tym etapie wdrażania: 

 

Tabela nr 6. Wskaźniki dla Programu PL12: „Polsko – Norweska Współpraca Badawcza” osiągnięte do 
końca 2014 roku. 

rezultat: 

wartość wskaźników 

dodatkowe informacje: osiągnięta 

w 2014 

docelowa 

1 
Liczba współpracujących instytucji 

badawczych w ramach Programu 
152 220 

Polska instytucja była klasyfikowana z 

uwzględnieniem definicji jednostki 

naukowej z Ustawy o zasadach 

finansowania nauki, tj. w przypadku 

uczelni wyższych oddzielnie liczone 

podstawowe jednostki organizacyjne 

uczelni (wydziały, centra). Każda 

instytucja (w tym wydział, centrum) 

była liczona raz, nawet jeśli występuje 

w kilku projektach. 

Dla jednostek norweskich policzono 

ogólną liczbę instytucji, bez podziału 

na poszczególne jednostki 

organizacyjne uczelni i instytutów 

badawczych (każda instytucja była 

liczona raz nawet jeśli występuje w 

kilku projektach). 
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Liczba pracowników nauki 

korzystających z komponentu 

mobilnościowego 

19 30 

 

2 

Liczba publikacji naukowych 13 110  

Liczba MSP zaangażowanych w B+R 

i/lub działania innowacyjne 
4 20 

 

Liczba kierowników projektów płci 

żeńskiej 
58 40 

Core Call: 28; Fundusz Małych 

Grantów: 29, CCS – 1. 

 

Pozostałe wskaźniki dotyczą rezultatów, które osiągane będą w dalszej części realizacji projektów lub 

nawet po ich zakończeniu.  

W okresie sprawozdawczym operator zorganizował dwa duże wydarzenia, które pozwoliły uczestnikom 

dzielić się doświadczeniami oraz propagować projekty badawcze dofinansowane w ramach programu. 

Kwietniowa konferencja otwierająca (kick-off conference) dla projektów z konkursów Core 2012 Call i 

CCS 2013 Call zgromadziła wszystkich beneficjentów i ich partnerów, dzięki czemu mieli oni okazję 

podjąć i pogłębić współpracę oraz zaprezentować projekty. W październiku z kolei pierwsze rezultaty 

przedsięwzięć związanych z badaniami nad równością płci oraz równowagą między życiem zawodowym 

a prywatnym można było poznać podczas międzynarodowej dwudniowej konferencji Gender equality: 

policy, research, society. Polish and Norwegian studies on gender equality: work-life balance, quality of 

life, universities, migration, innovativeness. Ważnym punktem wydarzenia była dyskusja nad aktualnymi 

badaniami w obszarze równości płci i rolą problematyki równości płci w politykach i strategiach w Polsce 

i Norwegii. Konferencja była sfinansowana w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Na chwilę 

obecną nie identyfikuje się ryzyka związanego z wdrażaniem programu. 

 

j) PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu  

 

W 2014 r. w ramach programu rozpoczęła się realizacja projektu predefiniowanego w partnerstwie  

z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia (w konferencji otwierającej uczestniczyli wszyscy partnerzy  

oraz instytucje zaangażowane w systemie ochrony zdrowia, w tym przedstawiciele WHO Polska)  

oraz wyłoniono 24 beneficjentów z naboru wniosków, którzy będą realizować projekty pilotażowe.  

Przeprowadzone na zlecenie Operatora badanie ewaluacyjne pozwoliło usprawnić zarządzanie 

projektem predefiniowanym, którego właściwe wdrażanie rozpoczęło się w styczniu. Opracowano dwa 

modele dotyczące oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki 

chorób, które były niezbędne do uruchomienia naboru wniosków na projekty pilotażowe. Nabór 

skierowany był do grupy 156 powiatów – samorządowych jednostek administracyjnych średniego 
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szczebla, charakteryzujących się najwyższymi standaryzowanymi wskaźnikami umieralności (SMR) w 

trzyletnim okresie 2009-2011. Umowy z beneficjentami 24 dofinansowanych projektów (z 98 wniosków 

złożonych w konkursie) zostaną zawarte w I kwartale 2015 r. Implementacja projektów przyczyni się do 

realizacji rezultatu pn. „Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem 

życia”.  

 

Wykres nr 12. Dane na temat wniosków złożonych w konkursie dla programu PL 13: “Ograniczenie 
społecznych nierówności w zdrowiu”. 

 

 

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu przeprowadzono pierwszy nabór 

wniosków oraz odbyło się seminarium w Norwegii, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich 

powiatów. Partner przedstawił m. in. organizację systemu ochrony zdrowia w Norwegii, budowę i 

zadania jednostek norweskiego samorządu terytorialnego oraz informacje nt. zagadnienia społecznych 

nierówności w zdrowiu,  wraz z koncepcjami programów aktywizujących poszczególne grupy społeczne 

oraz programami propagującymi zdrowy tryb życia.  

Wspólnym polsko-norweskim działaniem promocyjnym był udział w siódmej konferencji European 

Public Health Conference pn.: Mind the gap: Reducing inequalities in health and healthcare. Pod 

przewodnictwem Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i Norweskiego Dyrektoriatu do spraw 

Zdrowia w dniu 21 listopada 2014 r. odbyły się warsztaty poświęcone tematyce nierówności w zdrowiu, 

podczas których przedstawiono informacje o programie. 

Istotnym ryzykiem wdrażania programu jest napięty harmonogram realizacji – projekt predefiniowany 

tworzy instrumenty dla polityki zarządzania nierównościami w sektorze zdrowia i opracowuje narzędzia 

wykorzystywane w projektach profilaktycznych i ich ewaluacji. Ścisłe monitorowanie postępów w 

156 

98 

24 

Liczba podmiotów uprawnionych
do udziału w konkursie

Liczba złożonych wniosków
aplikacyjnych

Planowana liczba umów
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realizacji zarówno projektu predefiniowanego, jak i projektów z otwartego naboru wniosków jest 

niezbędne.  

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

 

Program jest zaawansowany - realizowane są trzy projekty predefiniowane oraz 16 projektów 

dofinansowanych z Funduszu Małych Grantów.  

W dniu 1 lipca zawarto umowę partnerską z Radą Europy na realizację projektu predefiniowanego nr 1 

„Rodzina polska – wolna od przemocy” oraz dwóch wizyt studyjnych w ramach Funduszu 

Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. W ramach projektu zorganizowano spotkanie 

polskich i międzynarodowych ekspertów poświęcone badaniom na temat kompleksowych rozwiązań w 

obszarze przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. 

Pozostałe projekty predefiniowane, których beneficjentami są Ministerstwo Sprawiedliwości  i Centralny 

Zarząd Służby Więziennej, są wdrażane od 2013 roku.  

Zainteresowanie Funduszem Małych Grantów (FMG) było bardzo duże – dostępna alokacja pozwoliła 

dofinansować jedynie 4,4% (16 projektów) ze wszystkich złożonych wniosków (364). W ramach 

październikowej realokacji środków budżet programu wzrósł o 625 000 EUR grantu, z czego 490 625 EUR 

zasiliło projekt predefiniowany nr 1, a 125 000 EUR pozwoli dofinansować dodatkowe projekty 

znajdujące się na liście rezerwowej. Posiedzenie Komitetu ds. Wyboru Projektów planowane jest na 

styczeń 2015 r. Poniższe zestawienia prezentują podział przyznanych grantów w odniesieniu do obu 

rezultatów i statusu beneficjenta. 

Wykres nr 13. Dane prezentujące podział przyznanych grantów w odniesieniu do rezultatów i status 
beneficjenta dla programu PL14: “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na 
płeć”. 

 

14 

5 

PL14: projekty dofinansowane: 
rezultaty 

Rezultat 1

Rezultat 2
10 9 

PL14: status beneficjenta 

NGO

JST
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Powyższe wykresy uwzględniają 3 dodatkowe projekty (w sumie 19), które najprawdopodobniej 

otrzymają dofinansowanie w 2015 r. w wyniku zwiększenia wartości Funduszu Małych Grantów o 

125 000 EUR w związku z realokacjami środków pomiędzy programami. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę projektów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach FMG (limit 20% 

wydatków kwalifikowanych programu, art. 5.6.2 Regulacji), wskazywano na ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych wartości wskaźników (liczba placówek, które stworzyły miejsca noclegowe dla osób 

doznających przemocy w rodzinie oraz liczba placówek, które poprawiły infrastrukturę lokalową). W 

związku z powyższym, za zgodą darczyńców zostały zmienione docelowe wartości wskaźników dla 

wyników programu.  

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2014 r. została zorganizowana 

wizyta studyjna do Islandii, w której udział wzięli przedstawiciele OP oraz beneficjentów projektów 

predefiniowanych.  

Na 2015 r. planowane są dwie wizyty studyjne organizowane we współpracy z Radą Europy które dadzą 

możliwość zapoznania się z europejskimi rozwiązaniami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i przemocy ze względu na płeć oraz nawiązania kontaktów z zagranicznymi podmiotami 

działającymi w tym obszarze.  
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l) PL15 Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym 

przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 

 

Postęp w realizacji programu w 2014 roku dotyczył głównie działań związanych z rozdysponowywaniem 

środków w naborach wniosków. W tym czasie zakończył się zaplanowany pierwotnie nabór oraz, z uwagi 

na niewykorzystanie całości środków, dodatkowy nabór wniosków, którego rozstrzygnięcie planowane 

jest na początek 2015 roku. Organizacja drugiego naboru pozwoli na zakontraktowanie całości alokacji 

przeznaczonej na ten cel. Ponadto, zgodnie z planami Operatora, oszczędności identyfikowane w toku 

realizacji programu planuje się przeznaczyć na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w ramach 

dodatkowego naboru. 

Zmiany instytucjonalne Operatora wymagały zmian dokumentów programowych (Memorandum of 

Understanding, Umowa ws. Programu, Porozumienie ws. Realizacji Programu) w zakresie zastąpienia w 

strukturze realizacji Programu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przez Centrum Obsługi 

Projektów Europejskich jako Instytucji Wspomagającej. Podpisywanie umów z beneficjentami 

wyłonionymi w ramach pierwszego naboru rozpoczęło się przez to z opóźnieniem i zostanie 

sfinalizowane w 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż projekty są na wczesnym etapie realizacji, nie można 

ocenić postępu w zakresie osiągania wskaźników programu (żadne nie były do tej pory raportowane). 

W programie odnotowano opóźnienia w zakresie opracowywania i wdrażania projektów 

predefiniowanych, w szczególności projektu nr 1 przygotowywanego we współpracy z Radą Europy (RE). 

Było to wynikiem przedłużających się negocjacji z partnerem programu dotyczących ostatecznego 

kształtu projektu, zakresu współpracy, rozliczeń finansowych i zapisów umowy partnerskiej. W grudniu 

2014 r., po podpisaniu umowy partnerskiej z Radą Europy, rozpoczęła się faza wdrożeniowa projektu. 

Opisane opóźnienia spowodowały konieczność aktualizacji harmonogramów realizacji projektów w 

związku ze skróconym czasem jaki pozostał na realizację dofinansowanych przedsięwzięć. W związku z 

tym w 2015 roku głównym zadaniem Operatora będzie ścisłe monitorowanie postępu rzeczowej 

realizacji projektów w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka nie zakończenia projektów w terminie.  

W zakresie korzystania ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie programu, w 

odniesieniu do części funduszu przeznaczonej dla beneficjentów, wnioskowanie o środki umożliwiono w 

ramach naborów głównych. W związku z niedużym zainteresowaniem finansowaniem z tej puli środków, 

jedynie kilku beneficjentów otrzymało wsparcie z FWD. Współpraca bilateralna realizowana była na 

poziomie projektów, w ramach których 2 beneficjentów współpracuje z partnerem norweskim. Działania 

inicjowane przez Operatora Programu w ramach funduszu zostaną zdefiniowane i realizowane na 

dalszym etapie realizacji Programu. 
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m) PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 

Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości 

 

W ramach programu PL16, uruchomione zostały wszystkie projekty - decyzje w sprawie dofinansowania 

trzech z nich zostały wydane w roku sprawozdawczym. 

 

Obecnie projekty znajdują się na zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Największy postęp w 

rzeczowej realizacji pojawił się w przypadku projektu nr 5 Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu 

prawnemu, gdzie osiągnięto wskaźnik 7 203 uczestników (wobec zakładanej w programie liczby 9 000). 

Projekt ten jest realizowany zgodnie z założeniami, przewiduje się nawet uzyskanie dodatkowych 

efektów. W projekcie nr 1 Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów 

informatycznych konieczne było wprowadzenie zmiany zakresu merytorycznego i harmonogramu 

projektu.  

 

Największe ryzyko w projektach wynika z opóźnień we wdrażaniu - opóźnienia odnotowano w pięciu z 

sześciu realizowanych projektów. W związku z tym istnieje ryzyko niezakończenia projektów w terminie 

kwalifikowalności wydatków i niezrealizowania w całości wskaźników zakładanych w programie. 

Istotnym zagrożeniem okazały się opóźnienia w realizacji niektórych systemów IT wspierających 

sądownictwo, co skutkowało koniecznością modyfikacji jednego z projektów w ramach modułu 

„Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem 

spraw sądowych”. 

 

W roku 2014 współpraca na rzecz umacniania relacji dwustronnych koncentrowała się przede wszystkim 

na wymianie informacji na forum Komitetu Współpracy. Do najistotniejszych działań informacyjno-

promocyjnych programu na poziomie bilateralnym zaliczyć należy Medialną lekcję prawa w ramach 

projektu nr 5 Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, czy też październikową inaugurację 

projektu nr 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.  

 

n) PL17 Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

 

W 2014 roku wdrażanych było sześć projektów predefiniowanych zatwierdzonych w poprzednim roku, 

sfinalizowano też prace przygotowawcze nad projektem nr 7, którego założenia wymagały modyfikacji - 

jego wdrażanie rozpoczęło się w II połowie roku konferencją otwierającą projekt, wizytą studyjną w 

Polsce i ogłoszeniem przetargu na organizację zaplanowanych szkoleń. 
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Zorganizowano 111 szkoleń zawodowych oraz 295 szkoleń kompetencyjnych dla osadzonych, a także 10 

kursów z zakresu dogoterapii. Druga grupa docelowa programu, czyli pracownicy służby więziennej 

wzięli udział w 2 184 szkoleń lub innych form wsparcia. 

 

Tabela nr 7. Wyniki osiągnięte w ramach rezultatu „Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry 
Służby Więziennej 

Wskaźnik 
Wartość do 

końca 2014 r. 

Wartość 

docelowa 

Liczba certyfikatów/dyplomów dla osadzonych (projekt nr 1) 4 242 5 500 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie kursów 

/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry (projekt nr 2) 
2 405 3 400 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 

kursów/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry 

(projekt nr 3) 

1 306 1 680 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 

kursów/programów szkoleniowych dla kadry (projekt nr 4) 
1 342 3 940 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 

kursów/programów szkoleniowych dla kadry (projekt nr 5) 
0 11 250 

Liczba certyfikatów/dyplomów potwierdzających ukończenie 

kursów/programów szkoleniowych/studiów podyplomowych dla kadry 

(projekt nr 6) 

4 016 6 300  

 

Drugi rezultat programu, tj. Częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary 

pozbawienia wolności, jest bezpośrednio powiązany z wdrażaniem projektu predefiniowanego nr 7, 

zatem pierwsze wyniki oczekiwane są w 2015 roku. Ograniczenie zakresu projektu nr 7 oraz 

realokowanie kwoty w wysokości 1 012 753 EUR do projektu predefiniowanego nr 1 odzwierciedlone 

zostały w modyfikacji umowy ws. Programu.  

Działania merytoryczne wspierała współpraca partnerska zarówno na poziomie Operatora programu, jak 

i czterech projektów. Partnerzy programu zorganizowali w Polsce seminarium pn. Programy kognitywne 

w polskiej Służbie Więziennej, które poświęcone było wymianie doświadczeń na temat programów 

prowadzonych dla osadzonych w polskich i norweskich zakładach karnych. Zrealizowano 4 wizyty 

studyjne w Norwegii, a 3 delegacje norweskie przyjęte zostały w Polsce. Działania te pozwoliły na 

wymianę doświadczeń 20 przedstawicielom strony polskiej oraz 8 przedstawicielom strony norweskiej w 

zakresie sposobów szkolenia z samoobrony i technik interwencyjnych w norweskiej i polskiej służbie 

więziennej, działań zapobiegających powstawaniu zdarzeń nadzwyczajnych, rozwiązywania sytuacji 

nadzwyczajnych, funkcjonujących w obu państwach systemów ochrony zdrowia funkcjonariuszy oraz 
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wykorzystania systemów informatycznych do zarządzania i organizacji szkolenia funkcjonariuszy i 

pracowników służby więziennej. Tym samym zakończono realizację 3 spośród 4 projektów 

dofinansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej ustanowionego na poziomie 

programu. Kolejny będzie wdrażany w 2015 roku. 

Opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu nr 7 stanowiło jedno z głównych ryzyk związanych z 

realizacją programu. Zaktualizowany harmonogram realizacji projektu powinien zagwarantować 

terminowe ukończenie zakładanych działań. 

* * * 

W ramach alokacji przyznanej Polsce realizowane są trzy programy zarządzane przez stronę darczyńców. 

Zgodnie z art. 5.13.5 Regulacji, w przypadku gdy program jest zarządzany przez BMF lub podmiot z 

państwa darczyńcy, państwo członkowskie nie ponosi odpowiedzialności za jego wdrażanie. 

 

Program PL05 - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych wdrażany jest przez Biuro Mechanizmów 

Finansowych, za pośrednictwem Fundacji im. Stefana Batorego. W okresie sprawozdawczym 

zrealizowano ostatni etap konkursu na projekty systemowe, w wyniku którego dotacje o łącznej 

wartości 13 831 207 zł uzyskało 9 wnioskodawców. Składanie wniosków na projekty systemowe 

odbywało się dwuetapowo. Na I etapie organizacje składały wnioski wstępne, poddane następnie ocenie 

formalnej i merytorycznej. Na II etapie organizacje wybrane w I etapie składały wnioski pełne 

(podlegające również ocenie formalnej i merytorycznej). Realizacja projektów systemowych, 

koncentrujących się na przygotowaniu i wdrożeniu systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu  

i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych gałęzi jest  

w toku. 

 

W 2014 r. rozstrzygnięto odpowiednio I i II edycję konkursu na projekty tematyczne, wyłaniając do 

dofinansowania łącznie 354 projekty. III edycja konkursu na projekty tematyczne, rozpoczęta w dniu 1 

września 2014 r., zostanie zakończona już w 2015 r. Wsparcie przyznawane było w ramach  

5 ścieżek tematycznych dotyczących angażowania obywateli w życie publiczne, sprawowania kontroli 

obywateli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych, walki z dyskryminacją, przeciwdziałania 

wykluczeniu oraz dotyczących problemów dzieci i młodzieży. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pierwsza 

ocena wniosków służyła wyłonieniu inicjatyw, które zaproszono do drugiego etapu konkursu. 
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Tabela nr 8. Wnioski złożone w ramach Programu PL05: „Fundusz dla Organizacji Pozarządowych” w 
podziale na nabory. 

 

Nabór na projekty: 

Liczba wniosków 

złożonych: 
zakwalifikowanych do II 

etapu: 
dofinansowanych: 

tematyczne (I) 1931 351 157 

tematyczne (II) 2076 422 197 

tematyczne (III) 2380 362 b.d. 

systemowe 287 39 9 

 

We wrześniu 2014 r. zakończony został konkurs na przygotowanie projektów współpracy dwustronnej - 

mających na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych między Polską a państwami-darczyńcami, 

transfer wiedzy i wymianę doświadczeń. Trwa konkurs na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy 

dwustronnej dla organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację na realizację projektu 

tematycznego lub systemowego, rozpoczęty w I kwartale 2014 r. (wnioski można składać na bieżąco, do 

1 dnia każdego miesiąca w okresie od 3 lutego 2014 r. do 1 grudnia 2015 r.). W ramach Ogólnopolskiego 

Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu 2014 r. zorganizowano spotkania dla organizacji i instytucji 

z państw-darczyńców i polskich organizacji pozarządowych, podczas których strony miały możliwość 

nawiązania współpracy i zainicjowania partnerstwa. 

 

W lutym 2014 r. operator nowego programu  PL18 Green Industry Innovation (Innowacje w zakresie 

zielonych technologii) -  Innovation  Norway podpisał umowę z darczyńcami, co umożliwiło ogłoszenie 

naboru wniosków dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zgodnie z umową, termin 

kwalifikowalności wydatków dla projektów został wyznaczony na 30 kwietnia 2017 roku. Do 

wykorzystania w ramach naboru udostępniono kwotę 17 783 000 EUR. Jednocześnie trwała intensywna 

kampania promująca program, w ramach której Operator odwiedził 6 polskich miast, organizując w nich 

seminaria informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. 

 

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich firm, czego efektem było złożenie 83 

wniosków na kwotę ok. 61 mln euro, w tym 18 projektów z partnerami z Norwegii. Do końca roku 

sprawozdawczego zakończył się najważniejszy etap oceny wniosków aplikacyjnych, jednakże konkurs nie 

został jeszcze rozstrzygnięty. Operator planuje dokonać wyboru projektów do dofinansowania do końca 

lutego 2015 roku. 
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Wykres nr 14. Partnerstwo polsko-norweskie w projektach realizowanych w ramach programu PL18: 
“Green Industry Innovation (Innowacje w zakresie zielonych technologii)” 

 

 

 

Współpraca polsko-norweska była promowana w ramach programu poprzez umożliwienie finansowania 

kosztów podróży w celu nawiązania współpracy z partnerem z Norwegii oraz poprzez premiowanie 

projektów partnerskich podczas oceny wniosków aplikacyjnych (Fundusz Współpracy Dwustronnej). 

Ponadto strona polska ściśle współpracuje z Innovation Norway poprzez udział Krajowego Punktu 

Kontaktowego oraz wskazanych przez niego obserwatorów z innych instytucji, na forum Komitetu 

Współpracy, a także poprzez spotkania techniczne, które organizowane są w miarę potrzeb. 

 

Dalsze możliwości wykorzystania środków z Funduszu Współpracy Dwustronnej będą rozpatrywane w 

2015 roku. Wówczas rozpocznie się również okres intensywnego wdrażania projektów. 

 

Do końca grudnia 2014 r. trwało wdrażanie projektów w ramach programu pn. Fundusz na rzecz godnej 

pracy i dialogu trójstronnego (obszar programowy nr 22) zarządzanego przez Innovation Norway. W 

sumie zrealizowanych zostało 11 projektów. Cała alokacja dla Polski dostępna na projekty, tj. 3 065 320 

EUR, została zakontraktowana w ramach dwóch naborów wniosków (naboru głównego i 

uzupełniającego), przeprowadzonych w 2011 oraz 2012 r. Operator Programu poinformował, że do 

końca lutego 2015 r. potrwa proces składania końcowych raportów dla projektów. Niemniej jednak ze 

wstępnych szacunków Operatora Programu wynika, że cała dostępna alokacja zostanie przez 

beneficjentów wykorzystana. 

Celem dofinansowanych projektów było przede wszystkim wzmocnienie struktur i praktyk w zakresie 

dialogu społecznego i trójstronnego, jak również zwiększenie świadomości i zrozumienia korzyści 

65 (78%) 

18 (22%) 

Liczba projektów bez
partnera norweskiego

Liczba projektów
polsko-norweskich
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płynących z zapewnienia warunków do godnej pracy. Przedmiotowe cele realizowane były m.in. poprzez 

przeprowadzenie badań odnoszących się do tematyki godnej pracy, w tym poruszano problem udziału 

kobiet w życiu zawodowym, również na stanowiskach kierowniczych, godzenia pracy zawodowej z 

życiem prywatnym. Ponadto, w ramach projektów zorganizowano szereg szkoleń, konferencji, 

seminariów, warsztatów dla pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. 

Tematyka tych przedsięwzięć odnosiła się głównie do kwestii związanych z: zachowaniem równowagi 

pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, przeciwdziałaniem dyskryminacji, bezpieczeństwem i 

higieną w miejscu pracy. Wzmacnianie świadomości oraz wiedzy w przedmiotowym zakresie 

prowadzone było również przy pomocy kampanii informacyjnych. Wykorzystywano do tego celu różne 

kanały informacji, w tym: radio (audycje), Internet (strony internetowe) oraz przygotowano publikacje, 

które były dystrybuowane wśród zainteresowanych podmiotów. Należy również wspomnieć, że 

zakończony Program przyczynił się do wzmocnienia stosunków bilateralnych pomiędzy polskimi 

podmiotami oraz stroną norweską. W wyniku nawiązanej współpracy 4 projekty zostały zrealizowane w 

partnerstwie. Ze strony norweskiej we współpracę zaangażowały się takie podmioty jak Konfederacja 

Przedsiębiorców Norweskich, Norweska Konfederacja Związków Zawodowych, UNIO oraz Norweski 

Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Strona polska poznała rozwiązania, które stosowane są w 

Norwegii, w zakresie tematyki dialogu społecznego oraz w jaki sposób zapewniane są w Norwegii 

warunki godnej pracy. 
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4 ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 

4.1 System zarządzania I kontroli 

Znaczna część Opisów systemów zarządzania i kontroli (OSZiK) dla Operatorów Programów została 

przygotowana i zweryfikowana przez stronę polską w 2013 roku. Do końca 2013 r. do Biura 

Mechanizmów Finansowych przekazano OSZiKi  dla 8 instytucji oraz w sumie dla 11 Programów 

realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych 2009-2014.  

Natomiast w kwietniu 2014 roku Krajowy Punkt Kontaktowy przekazał do BMF kolejne 2 Opisy dla 

następujących Operatorów Programów: 

 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji , PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy,   

 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego.  

Zgodnie z postanowieniem art. 4.8.3 Regulacji Opisom systemu zarządzania i kontroli przedkładanym do 

BMF towarzyszyły opinia i raport Instytucji Audytu, z przeprowadzonego audytu zgodności, 

potwierdzające że systemy wdrażania ww. Operatorów są zgodne z Regulacjami oraz ogólnie przyjętymi 

zasadami rachunkowości. 

Odnośnie Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Programu PL15 Współpraca w obszarze Schengen 

oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi 

oraz migracjom grup przestępczych, KPK informował Biuro Mechanizmów Finansowych, że dokument 

ten zostanie przedłożony w terminie późniejszym. Zaistniała sytuacja wynika bowiem z faktu zmian 

systemowych u Operatora Programu PL15, tj. zmiany w wyznaczaniu instytucji wspomagającej dla MSW 

– zamiast Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej - do systemu wdrażania Programu powołane 

zostało Centrum Obsługi Projektów Europejskich (COPE). Przedmiotowe modyfikacje wymagały zawarcia 

odpowiednich aneksów do Memorandum of Understanding, jak również Umowy w sprawie Programu i 

Porozumienia w sprawie realizacji Programu. Na podstawie tych dokumentów 14 listopada 2014 r. MSW 

zawarło z COPE Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Programu PL15. Po sfinalizowaniu 

ustanawiania systemu wdrażania, w grudniu 2014 roku Operator Programu - MSW - we współpracy z 

COPE rozpoczął działania zmierzające do przygotowania Opisu systemu zarządzania i kontroli oraz 

Ścieżek audytu dla Programu PL15. Zakłada się, że OSZiK zostanie przekazany przez Operatora do 

konsultacji z KPK w lutym 2015 roku. Natomiast, ostateczny termin przekazania OSZiK do BMF 

uzależniony będzie od czasu niezbędnego dla Instytucji Audytu na przeprowadzenie audytu zgodności 

oraz sporządzenie raportu i opinii wymaganej art. 4.8.3 Regulacji. 

Ponadto w roku 2014 Operatorzy Programów dokonali aktualizacji Opisów w zakresie czterech 

programów: 
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 PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, 

dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 

 PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – 

epidemiologicznych, 

 PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 

 PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.  

Wprowadzane przez Operatorów Programów zmiany do Opisów wynikały przede wszystkim ze zmian w 

strukturze organizacyjnej instytucji co wymagało dokonania aktualizacji w zakresie opisach zawartych w 

OSZiK. 

 

Audyt systemu i audyt operacji przeprowadzony w 2014 r. przez Instytucję Audytu 

Zgodnie z art. 4.6 ust. 1 Regulacji w  2014 roku Instytucja Audytu (IA) przeprowadziła audyt dla każdego 

programu w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli. Ustalenia 

poczynione w trakcie audytu zostały zawarte w Sprawozdaniu z audytu systemów zarządzania i kontroli 

w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Wdrożenie rekomendacji zawartych w w/w Sprawozdaniu 

będzie przedmiotem sprawdzenia w ramach kolejnego audytu systemu zarządzania i kontroli. 

W wyniku prac audytowych system zarządzania i kontroli w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 

został oceniony w kategorii nr 2 - System działa, ale konieczne są usprawnienia w przypadku 

następujących programów: 

 PL06 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 

społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 

 PL10 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, 

 PL12 Polsko – Norweska Współpraca Badawcza, 

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

System zarządzania i kontroli w przypadku pozostałych programów: 

 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, 

 PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

 PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

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

 PL08 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, 
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 PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, 

 PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 

 PL16 Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ 

Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, 

 PL17 Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych, 

został oceniony w kategorii nr 1 – system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.  

 

Systemy Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Certyfikującej zostały ocenione w kategorii nr 1 

– system działa dobrze, tylko niewielkie usprawnienia są potrzebne.  

 

Ponadto, w 2014 roku Instytucja Audytu przeprowadziła na podstawie stosownej próby projektów audyt 

operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków w ramach projektów realizowanych  

w programie PL09 i PL10.  

W ramach audytu operacji, badaniem objęto wydatki o wartości 10 129 002,52 PLN. Stwierdzone w 

wyniku audytu wydatki niekwalifikowalne na kwotę 4 874,84 PLN wynikają z ustaleń dokonanych 

w obszarze zamówień publicznych i kwalifikowalności. Z uwagi na fakt, iż wykrycie wskazanych 

nieprawidłowości nastąpiło dopiero w IV kwartale 2014 r. zgłoszenie nieprawidłowości zostanie 

dokonane w I kwartale 2015 r. Instytucja Audytu w trakcie prowadzonego audytu operacji nie 

stwierdziła błędów systemowych. Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, IA wyraziła opinię, że 

system zarządzania i kontroli ustanowiony dla ww. Programów działał skutecznie, tak aby dostarczyć 

uzasadnione zapewnienie, że deklaracje faktycznie poniesionych wydatków przedstawione Komitetowi 

Mechanizmów Finansowych i Norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych są prawidłowe oraz w 

konsekwencji zasadne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są terminowe i zgodne 

z prawem. 

Zgodnie z zapisami art. 4.6.1 pkt. e Regulacji w dniu 19 grudnia 2014 r. Instytucja Audytu przekazała do 

Biura Mechanizmów Finansowych Roczny raport z audytów przeprowadzonych w ramach Mechanizmu 

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

 

4.2 Zgodność z prawem unijnym, krajowym oraz Memorandum of Understanding 

 

Wdrażanie oraz zarządzanie funduszami norweskimi i funduszami EOG jest zgodne z prawem UE, 

prawem krajowym oraz MoU. 
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Nieprawidłowości  

Zgodnie z rozdziałem 11 Regulacji, państwo beneficjent zobowiązane jest do raportowania o wykrytych 

nieprawidłowościach w realizacji Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2009-2014.  

W trakcie roku sprawozdawczego 2014 zaraportowano o dwóch nowych nieprawidłowościach 

wykrytych w dwóch projektach finansowanych w ramach programu PL09 Promowanie różnorodności 

kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nieprawidłowości te, 

zgodnie z art. 11.5 ww. Regulacji zostały zaraportowane stronie darczyńców w trybie raportowania 

regularnego. Powyższe nieprawidłowości dotyczyły naruszenia zapisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Suma nałożonych korekt finansowych w łącznej kwocie wyniosła 2 034 EUR. Beneficjenci 

projektów, w których stwierdzono nieprawidłowości dokonali rozliczenia nałożonych korekt 

finansowych.  

Instytucja Audytu przedstawiła stronie darczyńców również raporty z postępów związanych ze 

zgłoszonymi wcześniej nieprawidłowościami w ramach programu PL09.  

Ponadto, w trakcie roku sprawozdawczego nie wykryto przypadków nieprawidłowości, które powinny 

być zaraportowane w trybie natychmiastowym. 

 

4.3 Audyt, monitoring, przegląd oraz ewaluacja 

 

W 2014 r. monitoring realizacji poszczególnych programów odbywał się głównie poprzez 

sprawozdawczość okresową oraz wizyty monitorujące Krajowego Punktu Kontaktowego u Operatorów. 

Ponadto, w 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego na poziomie krajowym. 

 

Sprawozdawczość 

Do końca 2014 r. Operatorzy złożyli łącznie 90 Finansowych Raportów Okresowych, z czego 44 w 2014 r. 

Ponadto Operatorzy złożyli łącznie 18 raportów rocznych, w tym w roku 2014 przekazanych zostało 14 

raportów rocznych za rok 2013. 

 

Kontrole programów 

Ponadto, Krajowy Punkt Kontaktowy w roku sprawozdawczym przeprowadził cztery, z pięciu kontroli 

systemowych u Operatorów programów, ujętych w planie kontroli KPK na 2014 r. Weryfikacji poddani 

zostali Operatorzy programów: PL02 - Ministerstwo Środowiska, PL07- Ministerstwo Zdrowia, PL14 - 
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i PL15 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Natomiast kontrola 

programu PL16 z uwagi na zmianę opiekuna w KPK została przesunięta na 20 stycznia 2015 r. 

Przygotowując plan kontroli Operatorów programów na rok 2014 KPK wziął pod uwagę zasadę 

określoną w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli, że przynajmniej raz na dwa lata kontrolą powinni być 

objęci Operatorzy programów w zakresie kontroli prawidłowości realizacji programu oraz wydatkowania 

środków. Dodatkowo, podczas analizy stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych programów, 

wzięto również pod uwagę stopień wykorzystania Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

krajowym przez poszczególnych beneficjentów, pełniących również funkcję Operatorów Programów. 

W związku z powyższym, Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostały 

poddane w 2014 r. kontroli w zakresie wykorzystania Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

krajowym. Do tej kontroli został zakwalifikowany także Operator programu PL16 – Ministerstwo 

Sprawiedliwości – jednak z uwagi na przyczyny wskazane powyżej kontrola została przesunięta na I 

kwartał 2015 roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli u ww. podmiotów KPK nie stwierdził rażących 

uchybień. Rekomendacje dotyczyły w szczególności podejmowania przez Operatorów działań mających 

na celu pełne wykorzystanie dostępnego budżetu oraz odpowiednio wczesnego sygnalizowania 

pojawiającego się ryzyka i problemów w realizacji programów. 

 

Ponadto, z uwagi na początkowy okres wdrażania samych programów, niemożliwe było wytypowanie do 

kontroli na 2014 rok poszczególnych projektów, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego 

EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. W związku z tym, KPK zdecydował, iż 

w 2015 roku obejmie planową kontrolą także wybrane projekty realizowane w ramach poszczególnych 

programów. 

Kontrola przeprowadzona u Operatora programu PL02, tj. Ministerstwa Środowiska wraz  

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wykazała, że Operator wypełnia 

warunki ogólne wynikające z Porozumienia ws. realizacji Programu. Zalecono jednakże monitorowanie 

wdrażania przedsięwzięcia w celu osiągnięcia wszystkich zakładanych wskaźników. Ze względu na 

przyrodniczy charakter projektów oraz zasadniczo krótki okres ich realizacji – do dnia 30 kwietnia 2016 

r., zalecono, aby OP w pierwszej kolejności rozpoczął zawieranie umów z beneficjentami tych projektów, 

które wymagają niezwłocznego podjęcia działań w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników. Ponadto w 

związku z faktem, że duża część otrzymanych środków nie została wykorzystana zalecono by przy 

wnioskowaniu o kolejne zaliczki Operator brał pod uwagę dotychczasowy stopień wykorzystania 

środków, tak aby planowane do wydatkowania kwoty odpowiadały realnemu zapotrzebowaniu na 

środki przez Operatora. KPK zalecił usprawnienie działań w zakresie sprawozdawczości. Zalecono także 

przygotowanie przez OP wniosku o realokowanie środków zawierającego szczegółowe informacje nt. 

planowanych realokacji z Rezultatu 1 oraz zmianach we wskaźnikach programu, a po zaakceptowaniu 
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ww. zmian przez Darczyńców niezwłoczne rozpoczęcie zawierania umów z beneficjentami z list 

rezerwowych, którzy mogą otrzymać dofinansowanie w wyniku przesunięć środków. 

W wyniku kontroli przeprowadzonej u Operatora programu PL 07 Ministerstwa Zdrowia stwierdzono, że 

Operator wypełnił wszystkie obowiązki zgodnie z warunkami przewidzianymi Umowie ws. Programu 

oraz Porozumieniu ws. realizacji programu. Jednakże wystąpiły opóźnienia we wdrażaniu projektów 

wyłonionych w ramach naboru otwartego, w związku z czym zalecono bieżące monitorowanie 

wdrażania projektów, regularną aktualizację harmonogramów oraz w razie potrzeby formułowanie 

działań zaradczych. Ponadto w związku z faktem, że duża część otrzymanych środków nie została 

wykorzystana zalecono by przy wnioskowaniu o kolejne zaliczki Operator brał pod uwagę 

dotychczasowy stopień wykorzystania środków, tak aby planowane do wydatkowania kwoty 

odpowiadały realnemu zapotrzebowaniu na środki przez Operatora. W odniesieniu do ryzyk wskazanych 

w propozycji programu zwrócono uwagę na opóźnienia zidentyfikowane w programie. Ze względu na 

przesuniecie w czasie rozpoczęcia wdrażania projektów, w opinii KPK istnieje ryzyko niezakończenia ich 

do 30.04.2016 r., w związku z czym zalecono Operatorowi prowadzenie dokładnego monitoringu 

projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego oraz stały kontakt z beneficjentami i 

monitorowanie postepowań przetargowych.  

Kontrola przeprowadzona u Operatora programu PL14 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

wykazała, że Operator Programu wypełnia warunki dofinansowania wynikające z Umowy ws. Programu. 

Program realizowany jest prawidłowo, zgodnie z harmonogramem, jednakże postęp finansowy był 

niższy niż zakładano i w związku z tym zalecono Operatorowi przy planowaniu wydatków na kolejne 

okresy sprawozdawcze uwzględnianie faktycznej rzeczowej i finansowej realizacji działań oraz 

racjonalnej potrzeby wnioskowania o kolejne środki. W kontekście zdefiniowanych ryzyk zalecono dalsze 

monitorowanie projektów, a w szczególności kwestii związanych z rekrutacją uczestników zajęć 

terapeutycznych oraz prawidłowości wyłaniania i realizacji umów przez wykonawców. Zalecono również 

ścisłą współpracę z Radą Europy w celu realizacji planowanych wizyt studyjnych. 

Kontrola przeprowadzona u Operatora programu PL 15 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

potwierdziła, że Operator spełnia warunki przyznania dofinansowania, o których mowa  

w Porozumieniu ws. realizacji Programu. Warunki wypełniane są sukcesywnie w miarę postępu realizacji 

programu. W programie wystąpiły opóźnienia na poziomie działań wdrażanych przez Operatora, głównie 

w zakresie związanych z zainicjowanym przez MSW zmianami w strukturze zarządzania programem. 

Zalecono ścisłe monitorowanie postępu rzeczowej realizacji projektów przez Operatora, m.in. przy 

pomocy prowadzonej sprawozdawczości z realizacji projektów i wizyt na miejscu ich realizacji oraz 

niezwłoczne podejmowanie działań zaradczych w przypadku zidentyfikowanych opóźnień/problemów w 

realizacji projektów. W związku z niskim procentowym wykorzystaniem otrzymanych zaliczkowo 

środków, zalecono planowanie wydatków na kolejne okresy sprawozdawcze z większą starannością, 
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uwzględniającą faktyczną rzeczową i finansową realizację działań. Ponadto dla zapewnienia bardziej 

przejrzystej identyfikacji, ponoszonych przez Operatora wydatków zalecono wyodrębnienie ewidencji 

księgowej dla FWD na poziomie krajowym oraz na wydatki związane z programem PL15. Mając na 

względzie krótki czas jaki pozostał do końca realizacji projektów determinowany terminem 

kwalifikowalności wydatków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wczesny etap 

zaawansowania projektów, zalecono prowadzenie przez Operatora ścisłego monitoringu rzeczowej i 

finansowej realizacji projektów w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka niezakończenia projektów w 

terminie. Ponadto zalecono pilne zakończenie prac nad Systemem Zarządzania i Kontroli oraz ścieżek 

audytu. 

Komitet Monitorujący 

W ramach działań monitoringowych na poziomie krajowym odbyły się w 2014 r. dwa posiedzenia 

Komitetu Monitorującego. Komitet ma na celu zapewnienie efektywności wykorzystania środków 

finansowych oraz monitorowanie realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 

Pierwsze posiedzenie w roku sprawozdawczym miało miejsce 12 marca 2014 r., w trakcie którego 

przedstawiono aktualne informacje nt. wdrażania Mechanizmów Finansowych. Dodatkowo,  

na niniejszym posiedzeniu zgodnie z zadaniami KM, podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu 

Raportów Strategicznych za 2013 r. 

Po raz drugi Komitet zebrał się 13 listopada 2014 r., a spotkanie było poświęcone zapoznaniu członków z 

aktualnym stanem realizacji Mechanizmów Finansowych. Ponadto, posiedzenie Komitetu było okazją do 

zaprezentowania przez przedstawiciela Ministerstwa Środowiska informacji na temat wdrażanych 

Programów Operacyjnych: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, PL03 Wzmocnienie 

monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie 

odnawialnych źródeł energii realizowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

 

4.4 Informacja I promocja 

 

Strategia Komunikacji zatwierdzona przez Darczyńców w październiku 2012 r. zakłada, że w 2014 i 2015 

r. działania informacyjno-promocyjne miały być skoncentrowane głównie na wzmacnianiu przekazu 

dotyczącego wdrażania projektów. Między innymi zakładano: 

· informowanie opinii publicznej o postępach we wdrażaniu, 

· promowanie pierwszych widocznych rezultatów projektów,  

· promowanie najlepszych praktyk, 
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· wzmacnianie kontaktów z mediami 

· event śródokresowy.  

 

Z racji początkowej fazy wdrażania projektów, KPK w roku 2014 r. skupił działania informacyjno-

promocyjne na budowaniu świadomości marki Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Podjęte działania 

miały służyć kreowaniu i utrwalaniu w świadomości odbiorców faktu istnienia funduszy, a także 

podtrzymywaniu ich pozytywnego wizerunku i wskazywaniu roli, jaką pełnią w Polsce poprzez realizację 

projektów. KPK informował także o pierwszych widocznych rezultatach projektów, głównie na stronie 

internetowej funduszy. 

 

Działania służące budowaniu świadomości marki podyktowane były wynikami badań rozpoznawalności 

marki Funduszy norweskich i EOG w Polsce przeprowadzonych w 2013 r. Pokazały one, że niespełna 14% 

społeczeństwa słyszało o Funduszach norweskich i EOG. Z przeprowadzonych badań wynikała także 

jasna rekomendacja skupienia działań informacyjno-promocyjnych na osobach młodych. Przemawiało za 

tym wiele powodów, m.in. fakt, iż młodzież jest grupą o największym potencjale rozprzestrzeniania 

informacji, a także z perspektywicznego punktu widzenia, w niedalekiej przyszłości stanie się częścią 

społeczeństwa podejmującą decyzje. 

 

W 2014 r. KPK zrealizował działania reklamowe, wizerunkowe, jak i eventy.  

Do działań reklamowych zaliczyć można dwie kampanie spotowe, wykorzystujące animowany film 

prezentujący w skrócie idee i cele Funduszy norweskich i EOG. Film przez blisko 3 miesiące stanowił bazę 

odsłonowej kampanii internetowej. Reklamy wyświetlane były na głównych portalach internetowych w 

Polsce, m.in. gazeta.pl, wp.pl, onet.pl czy także serwis Youtube. W sumie osiągnięto ponad 3 100 000 

odsłon. 

 

Ten sam film był wyświetlany w wagonach warszawskiego metra oraz autobusach miejskich. W czasie 

trwania tej kampanii osiągnięto prawie 60 000 emisji filmu w autobusach oraz prawie 40 000 emisji 

filmu na monitorach zlokalizowanych w wagonach metra. 

 

Ważnym filarem promocji były także eventy. Jesienią 2014 r. odbyła się gra miejska przeznaczona dla 

młodzieży, ale także – jak się później okazało - rodzin w Warszawie. Była to lekka forma, poprzez którą 

uczestnicy mogli poznać obszary wsparcia funduszy, dowiedzieć się na czym polegają programy i jaki 

mają wpływ na rozwój Polski. Kilkadziesiąt drużyn wykonywało zadania terenowe skonstruowane w taki 

sposób, żeby każdy uczestnik wyniósł z nich jak największą porcję informacji o funduszach, a przy tym 

czerpał przyjemność z zabawy. 
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Kolejnym eventem był uruchomiony pod koniec roku konkurs fotograficzny pod nazwą Photo Grants 

Challenge. Przeznaczony był dla młodych amatorów fotografii, których zadaniem było wykonanie i 

poddanie pod ocenę profesjonalnego jury zdjęć o tematyce nawiązującej do funduszy. Konkurs ten 

odbywał się na skalę ogólnopolską. Uczestnicy, którzy przeszli pierwszą selekcję, mieli okazję do 

wykonywania zadań pod okiem profesjonalnych trenerów fotografii w 6 polskich miastach – Warszawie, 

Lublinie, Białymstoku, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku. 

 

KPK opracował również foldery i materiały informacyjne, w tym „Przewodnik po programach”, które 

przekazał także Operatorom. Materiały te posłużyły m.in. do promocji wizerunkowej, np. podczas 

konferencji „Polacy w Norwegii”, która odbyła się w listopadzie 2014 r. w Oslo.  

Do promocji wizerunkowej zaliczyć można także udział w konkursie „Polska Pięknieje”, do którego 

zakwalifikowane były projekty finansowane ze środków Funduszy norweskich i EOG. Celem konkursu 

było wyłonienie najciekawszych projektów turystycznych i rekreacyjnych. 

 

KPK zorganizował szkolenie dla Operatorów, którego celem było doskonalenie umiejętności osób 

odpowiedzialnych za działania informacyjno-promocyjne w zakresie komunikowania w jasny i 

przystępny sposób rezultatów projektów. Do tego celu wykorzystana była metoda storytellingu.  

 

Oprócz powyższych przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. KPK prowadził stronę internetową 

www.eog.gov.pl, na której na bieżąco informował o aktualnościach, a także o zbliżających się terminach 

ostatnich naborów. Na stronie publikowano także wszystkie ważne informacje, również pochodzące od 

Operatorów Programów. Ponadto KPK obsługiwał infolinię oraz skrzynkę e-mail, na którą spływały liczne 

pytania od zainteresowanych.  

 

W odniesieniu do Art. 4.7 pkt 2 Regulacji, Operatorzy Programów wypełniają nałożone na nich 

obowiązki. Wszyscy Operatorzy realizują założenia Planów Komunikacji, które zostały przyjęte dla 

programów przez Biuro Mechanizmów Finansowych, prowadzą także strony internetowe szczegółowo 

informujące o programach. 

  

http://www.eog.gov.pl/
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4.5 Plan działań 

 

2014 r. okazał się najbardziej złożony pod względem wielości, intensywności i różnorodności 

realizowanych działań. Poza (nielicznymi już) przypadkami przygotowania programów (PL18) i projektów 

predefiniowanych, otwarto 9 naborów wniosków, przeprowadzano ocenę złożonych propozycji 

projektów i rozstrzygnięto 18 konkursów. Równolegle trwało wdrażanie rozpoczętych już przedsięwzięć, 

a zatem i monitoring oraz zarządzanie nakierowane na efektywne wydatkowanie środków. 

 

W 2015 roku ogłoszony zostanie ostatni planowany nabór (PL10), nastąpi rozstrzygniecie pięciu 

konkursów w ramach programów PL04, PL05, PL10, PL15 oraz PL18, a operatorzy oraz Krajowy Punkt 

Kontaktowy dużą część aktywności poświęcą kontroli wdrażanych przedsięwzięć. 

 

Zakłada się, że 2015 r. będzie rokiem intensywnych działań związanych z wykorzystaniem środków 

funduszu bilateralnego na poziomie programów. Po zamknięciu naborów głównych w programach, 

potencjalni beneficjenci będą zainteresowani dodatkowym źródłem finansowania przedsięwzięć 

bilateralnych. Nabory wniosków na inicjatywy bilateralne będą ogłoszone m.in w sektorze środowiska 

czy zdrowia. 

 
W 2015 r. odbędą się spotkania „kick-off”, warsztaty, seminaria dla beneficjentów, wizyty studyjne, 

konferencje. Warto tu wyróżnić konferencje tematyczne przewidziane w programie dot. 

bioróżnorodności PL02 realizowane w parkach narodowych na terenie Polski, konferencje dot. OZE w 

programie PL04, czy też konferencja nt. ochrony klimatu i badań polarnych w programie badawczym 

PL12. 

 
W 2015 r. indywidualne projekty wkroczą w intensywną fazę wdrażania. Należy spodziewać się 

wizualizacji efektów projektów, a co za tym idzie wzrostu widoczności Mechanizmów Finansowych w 

Polsce. Rok 2015 r. to pierwszy rok kluczowy dla osiągnięcia zakładanych wskaźników i rezultatów. 

 
Pod kątem finansowania należy spodziewać się znacznego wzrostu zrealizowanych płatności zarówno na 

poziomie projektów, jak i programów. 

 
W roku 2015 r. będzie także prowadzony intensywny monitoring realizacji Programów poprzez kontrole 

Krajowego Punktu Kontaktowego u Operatorów programów, a także na projektach. Ponadto, Instytucja 

Audytu planuje audyt wybranych projektów. W 2015 roku planowane są także dwa posiedzenie 

Komitetu Monitorującego dla Mechanizmów Finansowych, w tym pierwszy w marcu. W pierwszej 

połowie 2015 r. zorganizowane zostanie także – w porozumieniu z darczyńcami - Spotkanie Roczne. 
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5 PODSUMOWANIE KWESTII OTWARTYCH ORAZ REKOMENDACJI 

 

Ogromne zaangażowanie instytucji wdrażających poszczególne programy w ramach Mechanizmów 

Finansowych w Polsce skutkujące intensyfikacją działań związanych z finalizacją naborów wniosków 

pozwala stwierdzić, że plany na 2014 r. zostały zrealizowane. 

 

Obecnie najczęściej sygnalizowanym ryzykiem, a jednocześnie największym wyzwaniem dla Operatorów 

i beneficjentów znaczącej liczby dofinansowanych projektów jest ich realizacja w terminie 

kwalifikowalności kosztów, tj. do 30 kwietnia 2016 roku. Dotyczy to zwłaszcza projektów pozbawionych 

rezerwy czasowej w harmonogramach (jak w przypadku m.in. PL04, PL08, PL13), wyłonionych w ramach 

dodatkowych naborów lub dofinansowanych wskutek ostatniej realokacji, a także tych 

infrastrukturalnych, warunkowanych zamówieniami publicznymi. Do grupy projektów, dla których 

osiągnięcie założonych wskaźników w okresie kwalifikowalności będzie dużym wyzwaniem, należy 

zaliczyć również część projektów predefiniowanych (m.in. w programie PL13, PL14, PL16) wdrażanych 

we współpracy z instytucjami darczyńców czy innymi partnerami – jak Rada Europy. Projekty te dotyczą 

często kwestii systemowych, których wypracowanie wymaga skomplikowanych i długotrwałych 

procesów. 

 

W związku z powyższym, Operatorzy coraz częściej sygnalizują rozważenie możliwości przedłużenia w 

uzasadnionych przypadkach okresu kwalifikowalności wydatków dla Programów. Przedłużenie realizacji 

pojedynczych projektów jest również rozwiązaniem podawanym analizie. 

 

W odniesieniu do analizy ryzyka za poziomie indywidualnych Programów, Krajowy Punkt Kontaktowy 

największe wyzwania postrzega w realizacji programów zdrowotnych – PL07 i PL13, programu 

środowiskowego dot. OZE – PL04, programu związanego z dużymi inwestycjami kulturalnymi – PL08, 

programu dotyczącego poprawy skuteczności wymiaru sprawiedliwości – PL16. O ryzykach związanych z 

tymi programami decyduje wielkość budżetu do zagospodarowania, bardzo napięte harmonogramy 

realizacji oraz systemowy charakter tych programów. Pełne wydatkowanie zależy od dobrze i sprawnie 

przeprowadzonych w ramach tych programów postępowań przetargowych. Wyłonieni wykonawcy 

powinni rzetelnie i zgodnie z dość restrykcyjnymi harmonogramami wykonać uzgodnione prace, 

dostarczyć sprzęt. Programy te są na bieżąco nadzorowane zarówno przez Operatora Programu, jak i 

KPK. 
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Kwestia pełnego wykorzystania dostępnej dla Polski w ramach Programów alokacji jest najistotniejsza z 

punktu widzenia celów strategicznych i ekonomicznych Polski. Na wykorzystanie środków ma wpływ nie 

tyko poziom wydatkowania w indywidualnych projektach, ale i wykorzystanie funduszy bilateralnych, 

zarówno na poziomie Programów, jak i na poziomie krajowym. Krajowy Punkt Kontaktowy i Operatorzy 

Programów podejmują wszelkie działania zmierzające do pełnej mobilizacji dostępnych zasobów 

finansowych, niemniej jednak warto zaznaczyć, że pełne wykorzystanie funduszy bilateralnych zwłaszcza 

w dużych programach (m.in. PL04) będzie znacznym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych 

instytucji. 

 

Operatorzy oraz KPK wciąż identyfikują konieczność korekty danych w systemie DoRIS, co pozwoli 

wyeliminować rozbieżności pomiędzy zawartością bazy a dokumentami z niej generowanymi (dot. m.in. 

rozbieżności pomiędzy kwotami wypłaconymi przez BMF na podstawie DoRIS, a kwotami wynikającymi z 

wersji pdf. IFR wygenerowanych z systemu) lub umowami ws. programów w zakresie wskaźników. 

 

6 ZAŁĄCZNIKI 

 

Załączniki wygenerowane z systemu DoRIS, zgodnie ze stanem na dzień 20 lutego 2015 r.: 

 

1. For each Programme, a table showing the breakdown in respect of applications received and 

projects selected / contracted, as well as the types of intervention supported. 

2. For each Programme, a table providing information in respect of donor partnership projects (names 

of Donor State entities, number and proportion of partnership projects). 

3. A summary table on Donor partnership projects on the Beneficiary State level.  

4. A list of irregularities detected at the Beneficiary State level and at Programme level during the 

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

irregularities. 

5. For each Programme, a list of irregularities detected at project level during the reporting period and 

financial corrections made. Provide an update on previously reported irregularities. 

 

Załączniki KPK: 

1. Zestawienie Programów NMF i EOG 2009-2014; 
2. Pomoc Techniczna; 
3. Finansowanie personelu; 
4. Plan monitorowania i zadań audytowych na rok 2015; 
5. Analiza ryzyka na poziomie krajowym; 
6. Analiza ryzyka w ramach programów. 
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