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MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 
- Pozaunijny program pomocowy 

- Darczyńcami są Islandia, Norwegia i Lichtenstein 

- Pomoc otrzymuje 12 krajów Europy Południowej i Środkowej               

- Funkcjonuje razem z Norweskim Mechanizmem Finansowym 

 
Cel: Przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych  

  i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
2 



 

 

 

 

 

MF EOG i NMF 2004-2009 

 
- W poprzedniej edycji MF EOG i NMF Polska otrzymała alokację 

w wysokości ponad 112 milionów euro, w tym w także na 

projekty związane z monitoringiem środowiska 

- Łączna liczba zakupionych urządzeń specjalistycznych (np. 

kontrolno-pomiarowych) związanych z ochroną środowiska: 350 

- Liczba gmin, dla których opracowano strefy zagrożenia 

powodziowego: 86 

- Łączna ilość przeprowadzonych kontroli/wizyt monitorujących: 

1148 

- Liczba wykonanych baz danych: 5 
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu 

środowiska oraz działań kontrolnych” 

 
Partner Programu: Norweska Agencja ds. Środowiska 

 

- Alokacja: 15 000 0000 EUR, w tym ponad 2 500 000 EUR 

wkładu własnego strony polskiej 

- Alokacja na otwarty konkurs: 897 625 EUR 

- Alokacja na projekty 4 predefiniowane (GIOŚ, GUGiK), tj. 

dofinansowane bez udziału w konkursie: 12 694 714 EUR, 

projekty w partnerstwie (Norweski Urząd ds. Kartografii, 

Norweska Agencja ds. Środowiska, Norweski Instytut Badań 

Powietrza)  
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu 

środowiska oraz działań kontrolnych” 

 
Nabór otwarty:  

- został ogłoszony 11 marca 2013 r., wnioski można było składać od 

18 marca do 10 maja 2013 r. 

- beneficjenci: jednostki  sektora finansów publicznych działające w 

obszarze ochrony środowiska 

-limity dofinansowania: od 170 000 EUR do 897 625 EUR na projekt, 

do 85% kosztów kwalifikowalnych 

- kryteria wyboru projektów: kryteria oceny formalnej oraz 

merytorycznej, według których eksperci NFOŚiGW oceniali wnioski 

zostały przyjęte przez Komitet Współpracy, a następnie przekazane do 

Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli 
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu 

środowiska oraz działań kontrolnych” 

 
Nabór otwarty:  

- Zainteresowanie: 10 wniosków 

- Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania: ponad 20 mln PLN 

(4,9 mln EUR) 

- Całkowite koszty: prawie 24 mln PLN (5,8 mln EUR) 

- Realizacja:  

 - lista podstawowa: 2 projekty najwyżej ocenione 

 - lista rezerwowa: pozostałe 8 projektów  

 - aktualnie 5 projektów: WIOŚ Olsztyn, UMG Kraków, WIOŚ 

    Poznań, Politechnika Łódzka, UAM w Poznaniu, 2 w partnerstwie 
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu 

środowiska oraz działań kontrolnych” 

 
Rezultaty 

1. Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie 

środowiska w odniesieniu do zintegrowanego planowania i kontroli; 

2. Poprawa informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów; 

3. Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu  

i trendów między Państwami Beneficjentami a innymi państwami; 

członkowskimi UE; 

4. Podwyższenie świadomości społecznej poprzez prowadzenie działań 

edukacyjnych i promujących monitoring środowiska oraz zintegrowane 

planowanie oraz kontrolę.  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
7 



 

 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 

 

Struktura organizacyjna  

ogram Operacyjny PL03 

Struktura Organizacyjna 

8 

NFOŚiGW 

Op. Programu (MŚ) 

Beneficjent 

KPK (MRR) 

Darczyńcy - KMF 

IC (MRR) IA (MF) 

Komitet Współpracy 



MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 

Program Operacyjny PL03 

Struktura Organizacyjna 

9 

Komitet Mechanizmów Finansowych 

(Państwa – Darczyńcy) 

 

- Monitoruje postęp w realizacji Programu;  

- Sprawdza osiąganie efektów. 

Darczyńcy - KMF 

Komitet Mechanizmów Finansowych 

(Państwa – Darczyńcy) 

 

- Monitoruje postęp w realizacji Programu;  

- Sprawdza osiąganie efektów. 
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KPK (MRR) 

Krajowy Punkt Kontaktowy  

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego): 
Koordynuje i nadzoruje wdrażanie MF EOG  

w Polsce; 

Reprezentuje Polskę wobec Darczyńców; 

Prowadzi promocję i udziela informacji               

nt. MF EOG. 

 

 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 



11 

IC (MRR) 

IA (MF) 

 

 

 

Instytucja Certyfikująca (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego): 

- Przedkłada do KMF raporty finansowe, 

prognozy; 

- Utrzymuje zapisy księgowe; 

- Zapewnia przekazywanie płatności do 

Operatorów. 

Instytucja Audytu (Ministerstwo 

Finansów): 

 - Przeprowadzanie audytu systemu 

zarządzania i kontroli oraz projektów; 

 - Raportuje do KMF. 

 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 
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Op. Programu (MŚ) 

Operator Programu  

(Minister Środowiska): 

- Ustalił termin i ogłosił nabór wniosków; 

- Powołuje Komitet ds. Wyboru Projektów i 

zatwierdza listy rankingowe; 

- Sprawdza informacje o 

nieprawidłowościach; 

- Monitoruje i weryfikuje działania NFOŚiGW; 

- Gromadzenie danych statystycznych; 

- Prowadzenie systemu informatycznego; 

- Informacja i promocja. 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 
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NFOŚiGW 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

- Opracowywanie kryteriów oceny i ocena 

wniosków; 

- Zawieranie umów z beneficjentami; 

- Dokonywanie płatności na rzecz 

beneficjentów; 

- Kontrola i audyt beneficjentów; 

- Sprawowanie nadzoru nad beneficjentami; 

- Odzyskiwanie nienależnych kwot; 

- Usuwanie nieprawidłowości; 

- Informacja i promocja. 

 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 
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Komitet Współpracy 

Komitet Współpracy: 

- Analiza stanu wdrażania MF EOG; 

- Głos doradczy w zakresie całego Programu,    

a w szczególności współpracy dwustronnej. 

 

 

MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 
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MF EOG i NMF 2009-2014     

Program Operacyjny PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska 

oraz działań kontrolnych” 

Procedura 6.9 – zagospodarowanie wygenerowanych oszczędności - 

aktualnie ok. 78 771 EUR (326 208,50 PLN) 

     

 
- beneficjenci Projektów nie zakończonych, które otrzymały 

finansowanie  w  ramach  Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie 

monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych. Projekt nie zakończony to taki, 

dla którego nie został zatwierdzony przez NFOŚiGW raport końcowy z realizacji 

Projektu 

 

- kwota dofinansowania może być przyznana wyłącznie na realizację 

rozszerzonego zakresu Projektu, który przyczynia się do realizacji celów projektu  

i spowoduje wzrost zakładanego efektu ekologicznego lub jego utrzymanie na  

zakładanym w umowie/porozumieniu ws. projektu poziomie. 
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Fundusz Współpracy Dwustronnej 
na poziomie programu 

• Specjalny fundusz na poziomie programu przeznaczony na 

wspieranie współpracy międzynarodowej 

 

• Cel: usprawnienie wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii  

i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami  

z Państw-Darczyńców 

 

• Poziom dofinansowania: 85% (15% wkładu własnego beneficjenta) 

 

• Kwota dofinansowania: 

  max 160 000 euro (średnio 40 000 euro na projekt 

predefiniowany) 

  max 40 000 euro na wszystkich wnioskodawców z naboru 

otwartego 
17 
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Fundusz Współpracy Dwustronnej 
na poziomie programu Trzy komponenty: 

 

-inicjatywy Operatora we współpracy z organizacjami z Państw- 

Darczyńców 

 

- inicjatywy beneficjentów projektów predefiniowanych  

 

- inicjatywy beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie  

w naborze otwartym 
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Fundusz Współpracy Dwustronnej 
na poziomie programu 

Wizyta studyjna „Odory i zapobieganie uwalnianiu substancji 

uciążliwych zapachowo” (pierwszy komponent) 

 

Termin: kwiecień 2015 r. 

Uczestnicy: przedstawiciele WIOŚ, GIOŚ, NFOŚiGW i MŚ 

 

Program: 

- spotkanie z przedstawicielami Fundacji Environment Lillehammer 

i  Norweskiej Agencji Ochrony Środowiska 

- wizyta w GLØR – firma przetwarzająca mokre odpady organiczne  

z 75 tys. gospodarstw domowych w regionie Lillehammer 

-wizyta w firmie Lindum - projektowanie rozwiązań w zakresie 

gospodarki odpadami firmy, przetwarzania odpadów do produktów 

komercyjnych, biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów 

- Wizyta w Haraldrud – największej sortowni odpadów w Oslo 
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Fundusz Współpracy Dwustronnej 
na poziomie programu 

Kwalifikowalność wydatków: 

 

• Wydatki kwalifikowalne: konferencje, seminaria, warsztaty, wizyty 

studyjne, badania, konsultacje, działania informacyjne 

 

• Wydatki niekwalifikowalne: koszty kapitału początkowego, 

(poszukiwanie partnera z Państw-Darczyńców) oraz koszty 

przygotowania wniosku aplikacyjnego 
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Fundusz Współpracy Dwustronnej 
na poziomie programu 

Wizyta studyjna „Odory i zapobieganie uwalnianiu substancji 

uciążliwych zapachowo” (pierwszy komponent) 



 

 

Dodatkowe informacje 
 

www.eeagrants.org 

www.eog.gov.pl 

www.mos.gov.pl 

www.nfosigw.gov.pl 

 

 

mfeog@mos.gov.pl 
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30.09.14 

 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 

 

   
 

 

 

 



Progress in the Programme implementation: 

 
-May 2015:  Programme agreement has been amended 

 

-The PO has decided to transfer part of programme 

management costs and whole reserve for exchange rate losses 

to PL03 outcomes 

 

-Contracts with WIOS Poznan and Lodz Technical University 

have been signed 
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Progress in the Programme implementation (2): 

 
-In total 8 projects implemented  

 

-April 2015: study visit of Polish experts on odours 
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Pre-defined projects implemented 

under Programme 
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Projects implemented under Programme 

 

Monitoring the implementation of the project PL0100 

“Increasing the efficiency of the Chief Inspectorate for 

Environmental Protection activity on the ground of the 

Norwegian experiences” 

 

Project promoter: GIOS 

Project partner: Norwegian Environment Agency 

  

 

Expenditures incurred and reported so far:   

- 2.5 million PLN (38% of original EEA Grant) 
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Projects implemented under Programme 

 

 

Strengthening the air quality assessment system in 

Poland on the basis of Norwegian experience 

 

Project promoter: GIOS 

Project partner: Norwegian Institute for Air Research (NILU) 

 

 

 

 

Expenditures incurred and reported so far:   

- 3.1 million PLN (61% of original EEA Grant) 
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Projects implemented under Programme 

 

Strengthening the technical capacity of the Chief 

Inspectorate for Environmental Protection through the 

purchase of measurement devices, laboratory 

equipment and IT tools 

 

Project promoter: GIOS 

Project partner: Norwegian Institute for Air Research (NILU) 

 

 

 

Expenditures incurred and reported so far:   

- 22.4 million PLN (92% of original EEA Grant) 
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Projects implemented under Programme 

 

Data model and database management system with 

spatial information on natural environment in aspect 

of thematic mapping 

 

Project promoter: GUGiK 

Project partner: Norwegian Mapping Authority (Kartverkert) 

 

 

Expenditures incurred and reported so far:   

- 1.3 million PLN (9% of original EEA Grant) 
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Conclusions 

 

- Implementation of pre-defined projects is in general 

advanced (with the exception of GUGiK project)  

 

- No significant risk related to feasibility within eligibility 

date has been identified 

 

- Overall spending at Programme level (including 

management costs, Fund for bilateral relations, etc.) 

amounts currently to EUR 11.2 million, which is almost 

75% of the EEA grant for PL03  
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Open call projects implemented 

under Programme 
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Projects implemented under Programme 

 

Integrated spatial data monitoring system for the 

improvement of air quality in Kraków 

 

Project promoter:  

Kraków Municipality 

 

Expenditures incurred and  

reported so far:   

-0.75 million PLN  

(26% of original EEA Grant) 
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Projects implemented under Programme 

 

Strengthening of the air quality measurement system in 

the warmińsko-mazurskie voivodeship 

 

 

Project promoter: WIOS Olsztyn 
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Projects implemented under Programme 

 

Strengthening of monitoring and control efficiency and 

effectiveness of programs aimed at reducing nitrogen 

outflow from agricultural sources in the Wielkopolskie 

voivodeship 

 

Project promoter: Voivodeship Inspectorate for Environmental 

Protection in Poznań 

 

Project agreement signed: May 2015 

 

Total project cost: 0.97 million PLN  

EEA Grant: 0.8 million PLN 
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Project background: 

 

-VIEP in Poznan conducts surface water and groundwater 

monitoring. As a result a need to reduce the negative impact 

of the agricultural sector on the status of water has been 

identified. 
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Project activities and goals: 

 

-Preparation of guidelines for the control based on the 

experience gained from the implementation of the Nitrates 

Directive (91/676/EEC) in nitrate vulnerable zones in the 

Wielkopolska region 

 

-Training of VIEP and the Agency for Restructuring and 

Modernisation of Agriculture employees – as a tool for 

improved control 

 

-Wide-ranging educational campaign and awareness of the 

impact of agricultural activities on the final status of water 

 

-Purchase of specialized equipment , so that will be possible 

to assess the effect of manures on the environment 
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Projects implemented under Programme 

 

Analysis of factors affecting the ecological status of 

waters of the Sulejów Reservoir based on continuous 

monitoring and an integrated 3D model of the Reservoir 

(MONSUL project) 

 

Project promoter: Łódź Technical University 

Project partner: Norwegian Institute for Water Research 

(NIVA) 

 

Project agreement signed: June 2015 

 

Total project cost: 1.75 million PLN  

EEA Grant: 1.5 million PLN 
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Project activities and goals: 

 

-Purchase of measurement system for water quality in the 

Sulejow Reservoir 

 

-Analysis the impact of anthropogenic threats to the 

ecological condition of the reservoir 
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Challenges: 

 

-Completion of all projects within eligibility period 

-Efficient management of savings occuring in the programme 

(at the moment: 1.2 milion PLN) 
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Possible options: 

 

-Extensions of scope of currently implemented projects 

-Reallocation between project under Article 6.9 

-Signing of new projects agreements (reserve list projects)  
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Article 6.9: 

 

1. Project grants that have upon project closure not been 

fully utilised, as well as project grants that have been 

cancelled due to irregularities or for other reasons, may, 

subject to paragraph 2 of Article 12.2, be reallocated to 

future calls for proposals within the same programme or 

to additional activities of already approved projects, 

provided that these additional activities contribute to the 

objectives of the projects receiving the additional funds. 
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Article 6.9: 

 

2. Any decision to reallocate project grants to already 

approved projects shall be based on recommendations by 

the Selection Committee. The Selection Committee shall 

base its recommendations on transparent and objective 

criteria. By applying these criteria, the Selection Committee 

shall ensure equal treatment of all Project Promoters but may 

in justified cases give priority to: 

(a) certain geographical regions lagging behind; and 

(b) a clearly defined group of less privileged Project Promoters. 
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Recommendations of the Selection Committee – proposal 

of the PO (1): 

 

Conditions that need to be fulfilled if project is about to 

receive additional funds: 

-Additional activities contribute to the objectives of the project 

-Additional activities do not result in project being not in line 

with project selection criteria or other document forming legal 

basis for EEA Grants 2009-2014 implementation 

-Additional activities result in increase of project’s ecological 

effect or maintaining it at the level forecasted in project 

agreement 
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Recommendations of the Selection Committee – proposal 

of the PO (2): 

 

Conditions that need to be fulfilled if project is about to 

receive additional funds: 

-Additional activities do not cause that score that project has 

received during assessment will drop to the level of projects 

from reserve list 

-Implementation of additional activities does not jeopardise 

completion of the project within eligibility period  
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Recommendations of the Selection Committee – proposal 

of the PO (3): 

 

The way that additional funds are granted: 

-All applications that are in line with the criteria presented 

are eligible for additional funding 

-Funding is granted on a first come first served basis 

-Exception: when two or more applications are submitted at 

the same time the cost effectiveness of increased ecological 

effect is taken into account  
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Reserve list projects: 

 

-Complex development of air quality monitoring methods 

including information and education at the Różany Potok 

Environment Monitoring Station (project promoter: Adam 

Mickiewicz University in Poznań) 

-Strengthening of the technical capacity of the Inspectorate 

regarding environment monitoring and control (project 

promoter: WIOŚ in Szczecin) 

-Landscape monitoring (project promoter: Agricultural 

University of Cracow)  
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Complex development of air quality monitoring methods 

including information and education at the Różany Potok 

Environment Monitoring Station 

 

Project promoter: Adam Mickiewicz University in Poznań 

 

Project description: 

-Organization of Różany Potok Environmental Monitoring 

Station (purchase of equipment) 

-Measurement of air quality and further analysis 

 

Total project cost: 4.3 million PLN  

EEA Grant: 3.7 million PLN 
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Thank you for your 

attention 
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