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Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te
są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego
kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W
zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy
norweskich i EOG (lata 2009 - 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.
CELE
Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie
stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
PAŃSTWA-BENEFICJENCI
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Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE ; czyli 12 państw,
które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i
Chorwacja.
ALOKACJA
Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski
wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę
darczyńców oraz przez stronę polską. Więcej na temat wielkości alokacji dla Polski znajduje się w
zakładce ALOKACJA.
ODBIORCY WSPARCIA
Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź
niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak
również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie
ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Informacji należy
szukać w zakładkach OBSZARY WSPARCIA.
PROGRAMY (OBSZARY WSPARCIA)
W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W
ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG.
Przede wszystkim należy wymienić:ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo
kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy
Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w
pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się
też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w
zakresie rozwoju regionów.
Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w
danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia ; Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw.
Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują z podmiotami z
państw-darczyńców.
Wykaz programów znajduje się w zakładce PROGRAMY.
Charakterystyka programów (cele, tematyka, wnioskodawcy, kwoty dofinansowania itp.) znajduje się
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w zakładce OBSZARY WSPARCIA.
KONKURSY
Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów,
ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów. Ponadto realizowane są tzw.
projekty predefiniowane (projekty "z góry" wskazane do realizacji).
Więcej na temat wyłaniania projektów znajduje się w zakładce PROCEDURA WYBORU
PROJEKT&Oacute;W.
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