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I. Wstęp 

Niniejszy dokument ustanawia ramy funkcjonowania Funduszu Współpracy Dwustronnej  

na poziomie programu dla Programu PL02 “Ochrona różnorodności biologicznej  

i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014. 

Strategia została opracowana przez Operatora Programu w ścisłej współpracy z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również we współpracy  

oraz w konsultacji z Norweskim Ministerstwem Środowiska, Norweskim Dyrektoriatem  

ds. Zarządzania Przyrodą oraz Krajowym Punktem Kontaktowym.  

Fundusz Współpracy Bilateralnej na poziomie programu został ustanowiony w celu 

ułatwienia i wzmocnienia współpracy zarówno pomiędzy beneficjentami projektów, którym 

przyznano dofinansowanie w ramach ww. programu i ich partnerami lub innymi instytucjami 

z Państw-Darczyńców, jak i pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami.  

II. Podstawy prawne. 

Niniejsza Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej jest zgodna z następującymi 

dokumentami: 

1. Memorandum of Understanding uzgodnionym pomiędzy Państwami-Darczyńcami 

(Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii) i Państwem-

Beneficjentem (Rzeczpospolitą Polską), podpisanym 17 czerwca 2011 roku;  

2. Regulacjami w sprawie wdrażania MF EOG 2009-2014, zatwierdzonymi przez Stały 

Komitet EFTA 18 stycznia 2011 roku; 

3. Umową w sprawie programu dla PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej  

i ekosystemów" w ramach MF EOG 2009-2014; 

4. Wytycznymi dla umocnienia współpracy dwustronnej.  

Zarówno wybór partnera w ramach projektu jak i usług świadczonych przez partnera oraz 

potencjalnego transferu technologii powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa regulujących 

udzielanie zamówień publicznych.  

III. Plan wykorzystania Funduszu Współpracy Dwustronnej 

Fundusz Współpracy Dwustronnej ma za zadanie usprawnić wymianę doświadczeń, wiedzy, 

technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-

Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji). 

Propozycje obszarów tematycznych dla współpracy dwustronnej przedstawione przez 

Norweskie Ministerstwo Środowiska zostały uszczegółowione przez Operatora Programu,  

a następnie uzgodnione przez obie strony.  
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W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej występują dwa komponenty: jeden – 

przeznaczony dla inicjatyw Operatora we współpracy z przedstawicielami Państw-

Darczyńców i drugi – przeznaczony na działania dwustronne beneficjentów poszczególnych 

projektów.  

1. Komponent z działaniami zaproponowanymi przez Operatora Programu dotyczy 

następujących obszarów tematycznych powiązanych z następującymi rezultatami 

Programu: 

W ramach działań zaproponowanych przez Operatora Programu przewiduje  

się zorganizowanie 3 ogólnopolskich konferencji/warsztatów i jednej wizyty studyjnej  

w Norwegii ukierunkowanych na wymianę doświadczeń z norweskimi partnerami.  

Wydatki związane z planowaniem wizyty studyjnej i udziałem w warsztatach norweskich  

i polskich instytucji oraz ekspertów będzie sfinansowane z Funduszu Współpracy 

Dwustronnej.  

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000 

 – wizyta studyjna.  

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami  

w zakresie ochrony gatunków zagrożonych (roślin i zwierząt) i siedlisk naturalnych.  

Operator jest zainteresowany norweskim podejściem, metodami ochrony, konkretnymi 

projektami i wdrożonymi strategiami, które mogłyby być wdrożone w Polsce.  

Operator jest gotowy podzielić się z norweskimi organizacjami częścią polskich osiągnięć  

w tej dziedzinie, jak np. ochrona rysia – program “born to be free”.  

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych 

– ogólnopolska konferencja/warsztaty (dwudniowe wydarzenie). 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami  

w zakresie ochrony rodzimych ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi. Operator 

jest zainteresowany metodami inwentaryzacji, monitorowania i zwalczania. Idealnie byłoby 

znaleźć te same gatunki obce występujące w obydwu krajach lub pochodzące z tej samej 

rodziny.  

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000  

- ogólnopolska konferencja/warsztaty (dwudniowe wydarzenie).  

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami  

w zakresie ochrony obszarów podmokłych. Zarówno Norwegia jak i Polska  

są zainteresowane wymianą doświadczeń w zakresie planów zarządzania i zrównoważonego 

korzystania z różnorodności biologicznej obszarów podmokłych, krajowej strategii, metod 

ochrony, konkretnych projektów lub wdrożonych strategii, turystyki i tworzenia miejsc pracy, 

dobrych przykładów, które mogłyby być wdrożone w Polsce/Norwegii i zastosowane  

na obszarach Natura 2000.  
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Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000  

- ogólnopolska konferencja/warsztaty (dwudniowe wydarzenie). 

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami  

w zakresie ochrony obszarów morskich. Operator jest zainteresowany planami zarządzania, 

norweskim podejściem, metodami ochrony, konkretnymi projektami lub wdrożonymi 

strategiami, które można by wdrożyć w Polsce i zastosować na obszarach Natura 2000 

zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim oraz potencjalnymi problemami i metodami  

ich rozwiązywania.  

2. Komponent z działaniami zaproponowanymi przez beneficjentów projektów 

dotyczący między innymi następujących obszarów tematycznych powiązanych  

z następującymi rezultatami Programu: 

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000.  

1) zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe 

(instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);  

2) gatunki zagrożone i siedliska naturalne; 

3)  bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych 

ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty 

różnorodności biologicznej; 

4) krajowe prawodawstwo;  

5) zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami 

przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; 

instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje 

pozarządowe, inne organizacje;  

6) tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu 

krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego 

korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; centralne i lokalne 

instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne;  

7) merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. 

Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi; 

8) różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).  

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych  

Inwazyjne gatunki obce stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt.  

W ostatnich latach została zwrócona większa uwaga na gatunki obce. Doświadczenia  

w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy (agencje rządowe, 

administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni). 

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej 

dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. 

1) Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania 

złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, 
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jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, 
parki narodowe.  

2) System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje 

roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.  

3) Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności 

biologicznej dla szkół i gimnazjów.  

4) Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagnoi.  

IV. Schemat funkcjonowania Funduszu Współpracy Dwustronnej 

1. Kwalifikowalność działań 

Koszty dodatkowych działań takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, 

działania informacyjne są kwalifikowalne.  

Koszty kapitału początkowego, tj. środków przeznaczonych na pomoc w poszukiwaniu 

partnera projektu z Państw-Darczyńców przed lub w trakcie przygotowywania wniosku 

aplikacyjnego oraz koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu realizowanego 

w partnerstwie z partnerem z Państw-Darczyńców nie są kwalifikowalne.  

2. Kwalifikowalność wnioskodawców 

Istnieją trzy grupy potencjalnych kwalifikowalnych wnioskodawców.  

Operator Programu – dla części środków przeznaczonych na realizację działań 

horyzontalnych koordynowanych przez Operatora.  

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu 

(nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) i którzy w trakcie otwartego naboru 

złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie
1
 z podmiotem z Państw-Darczyńców 

– dla części środków przeznaczonych dla wnioskodawców.  

Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu 

(nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) i którzy w trakcie otwartego naboru  

nie złożyli wniosku aplikacyjnego w formalnym partnerstwie z podmiotem z Państw-

Darczyńców, jednak zdecydowali się rozpocząć współpracę dwustronną w późniejszym 

terminie – dla części środków przeznaczonych dla wnioskodawców. 

3. Poziom dofinansowania 

W części Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczonej dla Operatora, dotacja z MF 

EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych, a wymagane współfinansowanie ze strony 

Operatora wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych. 

                                                           
1
 List intencyjny lub umowa partnerska  
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W części Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczonej dla wnioskodawców, 

dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Dotacja z MF EOG stanowi 85% 

kosztów kwalifikowalnych, a wkład Operatora Programu wynosi 15% kosztów 

kwalifikowalnych. 
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4. Wysokość dofinansowania 

W części Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczonej dla wnioskodawców, minimalna 

wysokość dotacji wynosi 2 000 EUR, a maksymalna wysokość dotacji wynosi 10 000 EUR.  

 

5. Procedura selekcji 

Beneficjenci projektów mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe ze środków 

Funduszu Współpracy Dwustronnej dla działań towarzyszących powyżej budżetów ich 

projektów w celu zawiązania i rozwoju współpracy dwustronnej z podmiotami z Państw-

Darczyńców.  

W celu udostępnienia wnioskodawcom środków finansowych, Operator Programu 

zorganizuje otwarty nabór wniosków na poziomie Programu. Nabór zostanie ogłoszony  

po zakończeniu głównego naboru wniosków i naboru do Funduszu Małych Grantów  

oraz po ogłoszeniu listy projektów, którym przyznano dofinansowanie. Nabór nie będzie 

ograniczony czasowo i pozostanie otwarty do wyczerpania przyznanych środków.  

Równolegle z naborem, Operator Programu ogłosi na swojej stronie internetowej uzgodnione 

z Norweskim Ministerstwem Środowiska potencjalne obszary współpracy bilateralnej  

w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Jednocześnie, Norweskie Ministerstwo 

Środowiska i Norweski Dyrektoriat ds. Zarządzania Przyrodą rozpowszechnią informacje  

o Funduszu wśród odpowiednich norweskich instytucji i organizacji.  

Wnioskodawcy, we współpracy ze swoimi partnerami, wypełnią uproszczone wnioski 

bilateralne w języku polskim i przedłożą je Operatorowi do oceny i zatwierdzenia  

wraz z umową partnerską lub listem intencyjnym. Wniosek będzie traktowany jako złożony  

w partnerstwie, jeżeli w momencie jego składania podpisana będzie umowa partnerska lub list 

intencyjny pomiędzy beneficjentem projektu i ich partnerem z Państw-Darczyńców.  

Złożone wnioski bilateralne będą oceniane przez ekspertów wyznaczonych przez Operatora 

Programu pod kątem zgodności z kryteriami formalnymi i merytorycznymi w trybie ciągłym. 

Eksperci podpiszą oświadczenie o bezstronności i poufności.  

Ocena formalna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a ocena 

merytoryczna zakończy się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny 

formalnej.  

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie oraz ich partnerów bilateralnych 

może być konsultowana z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce przed podaniem  

do publicznej wiadomości. 

Lista wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Współpracy 

Dwustronnej będzie opublikowana na stronie internetowej Operatora i będzie stopniowo  

i regularnie przez niego aktualizowana.  

Wnioskodawcy, którym przyznano dofinansowanie, zostaną poinformowani przez Operatora 

o przyznaniu dotacji i zaproszeni na podpisanie umowy w sprawie projektu bilateralnego. 

Umowy w sprawie projektów bilateralnych zostaną podpisane w języku polskim, a wysokość 
dofinansowania zostanie wyrażona w PLN.  
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6. Kryteria selekcji 

Następujące kryteria formalne będą stosowane przy ocenie wniosków bilateralnych:  

• wniosek został przedłożony po ogłoszeniu naboru do Funduszu Współpracy 

Dwustronnej  

• kompletność wypełnionego wniosku, w tym ważność podpisu  

• załączona umowa partnerska lub list intencyjny  

• kwalifikowalność wnioskodawcy  

• kwalifikowalność działań 

• kwalifikowalność kosztów 

• okres wdrażania wniosku bilateralnego wpasowuje się w okres kwalifikowalności 

Programu  

• wnioskowane dofinansowanie mieści się w limitach podanych w strategii bilateralnej  

Następujące kryteria merytoryczne będą stosowane przy ocenie wniosków bilateralnych: 

• dokładność, precyzja i wykonalność budżetu projektu bilateralnego  

• uzasadnienie wybranych działań w kontekście rezultatów i celów Programu  

• zgodność z celami współpracy dwustronnej. 

 

7. Kwalifikowalność kosztów 

Następujące kategorie wydatków opisane w Artykule 7.7 Regulacji są kwalifikowalne  

w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej:  

(a) opłaty i koszty podróży związane z udziałem w konferencjach, seminariach, kursach, 

spotkaniach i warsztatach; 

(b)  koszty podróży podczas wizyt studyjnych; 

(c) koszty podróży i wynagrodzenia związane z wizytami ekspertów;  

(d) koszty konferencji, seminariów, kursów, spotkań i warsztatów. 

Koszty podróży zawierają diety zgodnie z par. 1(b) Artykułu 7.3.  

Koszty poniesione przez partnerów z Państw-Darczyńców są kwalifikowalne, jednak wnioski 

o ich refundację mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem wniosków o płatność 
pośrednią przedkładanych przez beneficjentów. W przypadku uznania kwalifikowalności 

kosztów, zostaną one zrefundowane beneficjentom.  

Wszystkie zasady niekwalifikowalności kosztów mają zastosowanie. Norwescy partnerzy 

muszą zawrzeć swoje koszty we wniosku składanym przez beneficjenta projektu.  
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V. Budżet Funduszu 

Budżet Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL02 wynosi 352 941 euro, tj. 

1.5% wszystkich wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na Program.  

300 000 euro pochodzi z dotacji z MF EOG, a pozostałe 52 941 euro zapewnia Operator 

Programu z własnych środków.  

 


