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W UNII EUROPEJSKIEJ
Wsparcie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Maciej Podemski*
Europejski Obszar Gospodarczy —
EOG (European Economic Area — EEA)
jest to strefa wolnego handlu obejmuj¹ca
kraje Unii Europejskiej i Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association — EFTA),
z wyj¹tkiem Szwajcarii. Porozumienie o
utworzeniu EOG podpisano 2 maja 1992
roku, a wesz³o ono w ¿ycie 1 stycznia
1994 roku. Na mocy tej umowy obywatele pañstw
nale¿¹cych do EOG mog¹ siê swobodnie przemieszczaæ,
osiedlaæ i nabywaæ nieruchomoœci na terenie tego obszaru.
W zamian EFTA ³o¿y na unijny Fundusz Spójnoœci.
Konsekwencj¹ cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej by³o przyst¹pienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG, zawartej
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i EFTA w dniu 14 paŸdziernika
2003 r., ustanowiona zosta³a pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu tworz¹cych
EOG dla najmniej zamo¿nych pañstw UE.
W paŸdzierniku 2004 r. polski rz¹d podpisa³ dwie umowy, które umo¿liwiaj¹ korzystanie z dodatkowych, obok
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej, Ÿróde³ bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Darczyñcami s¹ 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Przyznana Polsce kwota w wysokoœci
533,51 mln euro ma byæ wykorzystana w latach 2004–2009.
Realizacja przedsiêwziêæ przyczyniaj¹cych siê do
zmniejszenia ró¿nic ekonomicznych i spo³ecznych w obrêbie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieœnienie
wspó³pracy bilateralnej pomiêdzy Polsk¹ a pañstwami-darczyñcami s¹ g³ównym celem pomocy EOG i Norwegii.
Realizowane projekty powinny byæ zgodne z priorytetami polityki spo³eczno-gospodarczej kraju, jak te¿ z celami
odpowiednich polityk Unii Europejskiej. Œrodki Mechanizmów Finansowych bêd¹ pe³ni³y funkcje uzupe³niaj¹ce w
stosunku do dzia³añ realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci UE oraz bêd¹ s³u¿y³y realizacji
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013.
Obydwa mechanizmy zosta³y objête jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegaj¹ jednemu systemowi
zarz¹dzania i wdra¿ania w Polsce. Obecnie funkcjê koordynacyjn¹ w tym wzglêdzie pe³ni Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego. Wdra¿anie Mechanizmów Finansowych
w Polsce odbywa siê na podstawie Programu Operacyjnego przy uwzglêdnieniu wytycznych przygotowanych przez
pañstwa-darczyñców.
Program Operacyjny zawiera szczegó³owy opis priorytetów Mechanizmów Finansowych i dzia³añ jakie bêd¹
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mo¿liwe do realizacji w ich ramach, wskazuje ogólne kryteria i procedury naboru i wyboru projektów, rodzaje kwalifikuj¹cych siê kosztów oraz typy beneficjentów. Ponadto,
prezentuje ramy finansowe oraz zarys systemu zarz¹dzania
i wdra¿ania, w tym zasady monitoringu, kontroli finansowej i audytu. Program Operacyjny mo¿e ulec modyfikacji
w wyniku dokonywanego przegl¹du wdra¿ania Mechanizmów Finansowych w Polsce podczas corocznych spotkañ
z pañstwami-darczyñcami.
Œrodki finansowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego s¹ dostêpne na
realizacjê projektów w nastêpuj¹cych szeœciu obszarach
priorytetowych:
 ochrona œrodowiska, w tym œrodowiska ludzkiego,
poprzez m.in. redukcjê zanieczyszczeñ i promowanie
odnawialnych Ÿróde³ energii;
 promowanie zrównowa¿onego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarz¹dzanie zasobami;
 ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w
tym transport publiczny i odnowa miast;
 rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie
wykszta³cenia i szkoleñ, wzmacnianie w samorz¹dzie i jego
instytucjach potencja³u z zakresu administracji lub s³u¿by
publicznej, a tak¿e wspieraj¹cych go procesów demokratycznych;
 opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem;
 badania naukowe.
Œrodki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mog¹ wspieraæ dzia³ania podejmowane w ramach
wszystkich szeœciu priorytetów Mechanizmu Finansowego
EOG, oraz, na zasadach pierwszeñstwa, w zakresie nastêpuj¹cych dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:
 wdra¿anie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Dzia³ania z Schengen oraz wzmacnianie
s¹downictwa;
 ochrona œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem wzmocnienia zdolnoœci administracyjnych do wprowadzania w ¿ycie odpowiednich przepisów istotnych dla
realizacji projektów inwestycyjnych;
 polityka regionalna i dzia³ania transgraniczne;
 pomoc techniczna przy wdra¿aniu acquis communautaire.
Dla nas interesuj¹ce s¹ zw³aszcza priorytety dotycz¹ce
ochrony œrodowiska, ochrony europejskiego dziedzictwa
kulturowego i badañ naukowych. W zakresie ochrony œrodowiska szczególny nacisk k³adziony jest na redukcjê
zanieczyszczeñ i ich przemieszczania, zwiêkszanie udzia³u
energii ze Ÿróde³ odnawialnych, zapewnienie aglomeracjom odbioru i oczyszczania œcieków, a tak¿e na zagospodarowywanie segregowanych odpadów.
W ramach tego priorytetu budowana i modernizowana
jest infrastruktura ochrony œrodowiska ukierunkowana na
nastêpuj¹ce problemy:
 ograniczanie indywidualnych systemów ogrzewania
na rzecz zbiorczych, komunalnych sieci cieplnych;
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 zastêpowanie przestarza³ych Ÿróde³ energii cieplnej
Ÿród³ami nowoczesnymi, energooszczêdnymi i ekologicznymi;
 termomodernizacjê budynków u¿ytecznoœci publicznej;
 wykorzystanie energii wodnej (ma³e elektrownie
wodne do 5 MW), energii s³onecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych;
 budowê, przebudowê i modernizacjê komunalnych
oczyszczalni œcieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej;
 organizacjê selektywnej zbiórki i odzysku odpadów.
Celem priorytetu dotycz¹cego ochrony kulturowego
dziedzictwa europejskiego jest zachowanie i odbudowa
tego dziedzictwa wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski. Jeœli chodzi o wspieranie badañ
naukowych, to obejmuje ono projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych, zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ich zakres
mog¹ wchodziæ zarówno badania teoretyczne, jak i eksperymentalne. Nie s¹ natomiast wspierane przedsiêwziêcia
organizacyjne, monitoruj¹ce, zbieraj¹ce dane statystyczne,
szkolenia, prace projektowe, hodowlane, konstrukcyjne,
akredytacyjne, czy te¿ kontrola i certyfikacja wyrobów.
Dofinansowaniem mog¹ zostaæ objête wydatki poniesione na:
1. Prace przygotowawcze, w tym:
 koszty ekspertyz, prac studialnych, dokumentacji
technicznej, badañ geologicznych, przygotowanie studium
wykonalnoœci, raport oddzia³ywania na œrodowisko, przygotowanie audytu energetycznego, prace projektantów,
architektów, itp.;
 koszt przygotowania dokumentacji przetargowej,
koszty przygotowania przetargu, w tym publikacji og³oszeñ
przetargowych;
 zakup gruntu, który nie ma charakteru rolnego, jeœli
jest to nierozerwalnie zwi¹zane z realizacj¹ projektu.
2. Op³aty finansowe, podatki i koszty ogólne.
3. Prace inwestycyjne oraz prace zwi¹zane z procesem
inwestycyjnym.
4. Koszty informacji i promocji projektu.
Stosowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje dofinansowania:
a) dofinansowanie do 60%, z wyj¹tkiem sytuacji, do
jakich odnosz¹ siê punkty b) i c); wielkoœæ wsparcia nie
mo¿e przekraczaæ 60% ca³kowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
b) dofinansowanie do 85%; w przypadku, gdy 15% lub
wiêcej ca³kowitych kosztów kwalifikowalnych projektu
bêdzie wspó³finansowane z bud¿etu pañstwa lub bud¿etu
jednostek samorz¹du terytorialnego Mechanizmy Finansowe mog¹ zapewniæ finansowanie reszty kosztów,
c) dofinansowanie do 85% i powy¿ej; w celu dofinansowania projektów organizacji pozarz¹dowych (w tym
partnerów spo³ecznych) lub projektów Funduszu Kapita³u
Pocz¹tkowego oraz funduszu stypendialnego i szkoleniowego, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm
Finansowy mog¹ byæ ³¹czone w celu dofinansowania wy¿szego ni¿ opisane w punktach a) i b), ale generalnie nie
wiêkszego ni¿ 90%. Wspó³finansowanie przez podmiot
krajowy jest na ogó³ wymagane.
Œrodki finansowe dostêpne w ramach Mechanizmów
Finansowych mog¹ byæ wykorzystane na realizacjê nastêpuj¹cych projektów:

 pojedyncze projekty — wysokoœæ wnioskowanej
pomocy w ramach pojedynczego projektu nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 250 000 euro;
 programy (grupy projektów) — program sk³ada siê
z równorzêdnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osi¹gniêcie wspólnych przestrzennie/sektorowo/tematycznie celów. Grupy projektów maj¹ na celu
u³atwienie wdra¿ania ca³oœciowych i bardziej kosztownych strategii;
 granty blokowe — œrodki na realizacjê jasno zdefiniowanego dzia³ania, w celu u³atwienia finansowania
projektów, w których identyfikacja ostatecznego wnioskodawcy jest utrudniona.;
 Fundusz Kapita³u Pocz¹tkowego (Seed Money Facility) — specyficzna forma pomocy w ramach grantów blokowych), którego celem ma byæ u³atwienie procesu
przygotowywania projektów w ramach obu Mechanizmów
Finansowych.
O œrodki finansowe mog¹ ubiegaæ siê wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje
pozarz¹dowe. W szczególnoœci wnioskodawcami mog¹ byæ:
 organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
wszystkich szczebli;
 instytucje naukowe i badawcze;
 instytucje bran¿owe i œrodowiskowe;
 organizacje spo³eczne;
 podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.
Procedura oceny wniosków na dofinansowanie projektów trwa oko³o 8 miesiêcy. Przebiega ona w kilku etapach:
Etap I — weryfikacja przez Instytucjê Poœrednicz¹c¹
(jedn¹ z takich instytucji jest Ministerstwo Œrodowiska):
 wstêpna selekcja wniosków w oparciu o wymogi
formalne,
 ocena wniosków wed³ug kryteriów ogólnych i merytoryczno-technicznych,
 przed³o¿enie listy projektów Komitetowi Steruj¹cemu
do zatwierdzenia.
Etap II — prace Komitetu Steruj¹cego:
 zatwierdzenie, odrzucenie lub zmiana miejsca wniosku na liœcie rankingowej,
 w przypadku rozbie¿noœci, zlecenie dodatkowej oceny wniosku niezale¿nemu ekspertowi,
 przedstawienie listy zatwierdzonych projektów Krajowemu Punktowi Kontaktowemu.
Etap III — rola Krajowego Punktu Kontaktowego:
 weryfikacja wniosków,
 w przypadku oceny negatywnej, Krajowy Punkt
Kontaktowy zwraca wniosek z ocen¹ Instytucji Poœrednicz¹cej, która nastêpnie informuje o tym Komitet Steruj¹cy,
 przekazanie ostatecznej listy projektów do Biura
Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

ród³a: Program Operacyjny dla wykorzystania œrodków
finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego, zatwierdzony przez Radê
Ministrów w dniu 26 lipca 2005 roku, Warszawa, lipiec
2005 r. Umowa dotycz¹ca udzia³u Republiki Czeskiej,
Republiki Estoñskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Wêgierskiej, Republiki £otewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki
S³owenii i Republiki S³owackiej w Europejskim Obszarze
Gospodarczym, 2003; http://www.eog.gov.pl
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