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Norweski Mechanizm Finansowy i 
Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego są formą 
bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Norwegię, Islandię i 
Liechtenstein nowym członkom Unii 
Europejskiej (UE).  

Odbiorcami Funduszy jest 16 krajów UE. 

 

Fundusze przyczyniają się do 
zmniejszania różnic ekonomicznych i 
społecznych w obrębie Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz 
wzmacniania stosunków dwustronnych. 

Fundusze Norweskie  
i Fundusze EOG 
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Pomoc w okresie 2009-14 

3 kraje 
darczyńcy 

 

15 krajów 
beneficjentów 

 
Fundusze EOG 

€ 1.8 mld  
(95% z Norwegii) 

 

Fundusze 
Norweskie 
€ 804 mln  

(100% z Norwegii) 
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Fundusze EOG i Fundusze Norweskie  
w Polsce 

 

Polska jest głównym odbiorcą Funduszy EOG i Funduszy 
Norweskich. 
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Innowacje w zakresie zielonych 
technologii  

(ang. Green Industry Innovation) 
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Program „Innowacje w zakresie zielonych 
technologii” (ang. Green Industry Innovation) 
realizowany w 8 krajach z Funduszy Norweskich 
na okres 2009–2014, skierowany był do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw.  

Celem projektów, które ubiegały się o 
finansowanie w ramach Programu miała być 
poprawa wyników przedsiębiorstw w zakresie 
działań proekologicznych firmy. 

 

Rolę operatora w Polsce pełniło Innovation 
Norway, norweska instytucja państwowa. 
Krajowym Punktem Kontaktowym w Programie 
było Ministerstwo Rozwoju. 

Innowacje w zakresie zielonych  
technologii 
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Ogłoszony w 2014 r. Program „Innowacje w 
zakresie zielonych technologii” spotkał się z 
bardzo dużym zainteresowaniem polskich firm.  

Całkowita kwota alokacji na współfinansowanie 
projektów w Polsce wynosiła 80 milionów zł, 
tymczasem wysokość wnioskowanych środków 
w 83 złożonych aplikacjach przekroczyła tę 
kwotę trzykrotnie.  

Innowacje w zakresie zielonych  
technologii w Polsce 
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Dzięki szerokiemu określeniu ram Programu firmy realizujące projekty 
reprezentowały różne branże gospodarki, zróżnicowana była także skala 
inwestycji.  

 

Budżet projektów wahał się od 1 miliona do ponad 27 milionów złotych, a 
kwota dotacji wynosiła od 700 tysięcy do 6 milionów złotych.  

 

Średni poziom dofinansowania w ramach programu wyniósł 45%.  

 

Udzielone wsparcie przyczyniło się do wygenerowania inwestycji o łącznej 
wartości ponad 190 milionów złotych. 
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28 firm beneficjentów 
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Rozmieszczenie i rodzaj 
działalności 
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Podstawowym efektem zielonym realizowanych projektów jest zmniejszenie 
emisji CO2 o 50 000 ton rocznie. Wynika to z zastosowania nowych urządzeń 
bądź technologii produkcyjnych, termomodernizacji obiektów, wykorzystania 
ciepła odpadowego, czy oświetlenia LED.  

Innym źródłem redukcji emisji CO2 jest wytwarzanie energii z jej 
odnawialnych źródeł, takich jak siłownie fotowoltaiczne, kotły opalane 
biomasą, mikroturbiny wiatrowe i pompy ciepła. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną przyniesie 
redukcję SO2 o 240, NOX ponad 120 i pyłu ponad 40 ton na rok.  

Efekt zielony Programu 

 

http://www.innovasjonnorge.no/Global/Logo/IN-Engelsk.jpg


 

 

Fundusze na okres 2014-2021 
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3 maja 2016 r. podpisano porozumienia między Unią Europejską a krajami 
darczyńcami w sprawie Funduszy Norweskich i Funduszy EOG na okres od 1 
maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

Polska pozostanie największym beneficjentem Funduszy Norweskich. Alokacja 
przewidziana dla Polski wynosi 809,3 mln EUR.  

 

Fundusze na okres 2014-2021 
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Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG będzie obejmowała 5 
priorytetów:  

 

• Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność  

• Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży, zmniejszenie ubóstwa 

• Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu, gospodarka nisko emisyjna 

• Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządzenie, podstawowe prawa 
i wolności  

• Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne 

Fundusze na okres 2014-2021 
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Polska negocjuje z państwami-darczyńcami umowę międzynarodową, która 
będzie określać, m.in. do jakich obszarów tematycznych planowanych 
programów nasz kraj przystąpi.  

Potem zostaną opracowane programy, które będą podstawą do późniejszego 
ogłoszenia konkursów.  

Ostatnim etapem będzie ogłoszenie konkursów (termin jeszcze nieznany).  

Informacji na ten temat należy szukać m.in na stronie Ministerstwa 
Rozwoju http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-
funduszach/nabory-wnioskow/  

 

Fundusze na okres 2014-2021 
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