Ministerstwo Gospodarki i Pracy

wyst puj ce jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
ogłasza rozpocz cie naboru wniosków o dofinansowanie
pojedynczych projektów oraz programów (grup projektów)
ze rodków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
dla alokacji 2004-2005
w ł cznej kwocie 175 660 000 euro.
Do udziału w konkursie zaprasza si :
instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarz dowe utworzone w prawny
sposób w Polsce i działaj ce w interesie publicznym. W szczególno ci wnioskodawcami mog
by : organy administracji rz dowej i samorz dowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i
badawcze, instytucje bran owe i rodowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty
partnerstwa publiczno-prywatnego
zgodnie z nast puj cymi zasadami dofinansowania:
Wnioskowane dofinansowanie nie mo e przekracza 60% całkowitych kwalifikowalnych
kosztów projektu. Wyj tkami s :
a) pojedyncze projekty oraz programy (grupy projektów), których współfinansowanie z bud etu
pa stwa lub bud etu jednostek samorz du terytorialnego jest wi ksze lub równe 15%, wówczas
wkład rodków finansowych pochodz cych z Mechanizmów Finansowych nie mo e przekracza
85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
b) pojedyncze projekty oraz programy (grupy projektów) organizacji pozarz dowych (NGOs),
dla których dofinansowanie mo e si ga 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu
lub powy ej, jednak nie wi cej ni 90%, w przypadku projektów składanych w ramach jednego
z priorytetów finansowanego ł cznie z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Wnioski aplikacyjne wraz z wymaganymi zał cznikami nale y składa osobi cie, kurierem lub
przesyła poczt (w przypadku nadesłania wniosku poczt b dzie brana pod uwag
data wpłyni cia dokumentów, a nie data stempla pocztowego)
od dnia 5 wrze nia 2005 roku do dnia zako czenia naboru 30 listopada 2005 roku

w zakresie nast puj cych obszarów priorytetowych i rodków finansowych do wskazanych
poni ej instytucji:
Ochrona rodowiska, w tym rodowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcj zanieczyszcze i
promowanie odnawialnych ródeł energii – 36 120 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mos.gov.pl/mfeog, www.nfosigw.gov.pl oraz www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo rodowiska, Departament
Instrumentów Ochrony rodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 122 w godz. 8.30 – 16.00.
Osoby do kontaktu: El bieta Pietraszko ( tel. 0 22 579 22 13, e-mail:
elzbieta.pietraszko@mos.gov.pl), Iwona Siedlecka (tel. 0 22 579 27 79, e-mail:
iwona_siedlecka@mos.gov.pl)
Promowanie zrównowa onego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarz dzanie
zasobami – 3 200 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mos.gov.pl/mfeog, www.nfosigw.gov.pl oraz www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo rodowiska, Departament
Instrumentów Ochrony rodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 122 w godz. 8.30 – 16.00.
Osoby do kontaktu: El bieta Pietraszko ( tel. 0 22 579 22 13, e-mail:
elzbieta.pietraszko@mos.gov.pl), Iwona Siedlecka (tel. 0 22 579 27 79, e-mail:
iwona_siedlecka@mos.gov.pl)
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa
miast - 28 000 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mk.gov.pl/eog oraz www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo Kultury, Departament
Strategii Kultury i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17, 00-071 Warszawa,
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 117 w godz. 9.00-16.00.
Osoby do kontaktu: Dorota Jakubowska (tel. 0 22 421 02 71, e-mail: djakubowska@mk.gov.pl),
Magdalena Czarkowska (tel. 0 22 421 02 72, e-mail: mczarkowska@mk.gov.pl), Piotr Giemza
(tel. 0 22 421 01 05, e-mail: pgiemza@mk.gov.pl), Marcin Skrycki (tel. 0 22 421 05 23, e-mail:
mskrycki@mk.gov.pl)
_____________________________________________________________________________
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkole , wzmacnianie
w samorz dzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub słu by publicznej,
a tak e wzmacnianie wspieraj cych go procesów demokratycznych -11 840 000 euro

Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.ukie.gov.pl oraz na stronie www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Urz d Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 513 w godz. 8.15-16.15.
Osoba do kontaktu: Izabela Ptaszy ska (tel. 0 22 455 52 28, e-mail:
izabela_ptaszynska@mail.ukie.gov.pl)
_____________________________________________________________________________
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem – 16 920 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mz.gov.pl, www.bpz.gov.pl w zakładce Współpraca z EOG oraz na www.eog.gov.pl
w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Biuro do Spraw Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Instytucja Wspomagaj ca dla Ministerstwa Zdrowia)
Al. Jerozolimskie 155, 02 – 326 Warszawa
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 111 w godz. 9.00-16.00.
Osoby do kontaktu: Joanna Sienkiewicz (tel. 0 22 658 10 88, e-mail:
joanna.sienkiewicz@bpz.gov.pl), Krystyna Drogo (tel. 0 22 659 85 01, e-mail:
k.drogon@bpz.gov.pl), Izabela Sendla (tel. 0 22 658 14 58, e-mail: izabela.sendla@bpz.gov.pl).
_____________________________________________________________________________
Badania naukowe – 8 120 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mnii.gov.pl w zakładce Nauka/Finansowanie pozabud etowe oraz na stronie
www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
Departament Bada Naukowych, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 439 w godz. 8.15-16.15.
Osoba do kontaktu: Jacek Mazur ( tel. 0 22 529 24 82, e-mail: jmazur@mnii.gov.pl).
_____________________________________________________________________________
Wdra anie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen,
jak równie wzmacnianie s downictwa – 45 380 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach www.mswia.gov.pl oraz
www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo Spraw Wewn trznych i
Administracji, Departament Współpracy Mi dzynarodowej, ul. Domaniewska 36/38, 02-672
Warszawa
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 176 w godz. 8.15-16.15.
Osoby do kontaktu: Katarzyna Pruszy ska (tel. 0 22 601 17 72, e-mail:
pruszynska.k@mswia.gov.pl),
Agnieszka Jaworska (tel. 0 22 601 15 20, e-mail:
jaworska.a@mswia.gov.pl).

_____________________________________________________________________________
Ochrona
rodowiska, ze szczególnym uwzgl dnieniem wzmocnienia zdolno ci
administracyjnych do wprowadzania w ycie odpowiednich przepisów istotnych dla
realizacji projektów inwestycyjnych – 9 660 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronach internetowych
www.mos.gov.pl/mfeog, www.nfosigw.gov.pl oraz www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Ministerstwo rodowiska, Departament
Instrumentów Ochrony rodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 122 w godz. 8.30 – 16.00.
Osoby do kontaktu: El bieta Pietraszko ( tel. 0 22 579 22 13, e-mail:
elzbieta.pietraszko@mos.gov.pl), Iwona Siedlecka (tel. 0 22 579 27 79, e-mail:
iwona_siedlecka@mos.gov.pl)
Polityka regionalna i działania transgraniczne – 15 280 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronie internetowej
www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty.
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej,
Plac Trzech Krzy y 3/5, 00-507 Warszawa
lub składa osobi cie w Kancelarii Ogólnej pod ww. adresem w godz. 8.15-16.00.
Osoba do kontaktu: Przemysław Pierz (tel. 0 22 693 42 28, e-mail:
przemyslaw.pierz@mg.gov.pl).
_____________________________________________________________________________
Pomoc techniczna przy wdra aniu acquis communautaire – 1 140 000 euro
Lista zał czników do wniosku aplikacyjnego jest dost pna na stronie internetowej
www.ukie.gov.pl oraz na stronie www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty
Wnioski nale y przesyła poczt na nast puj cy adres: Urz d Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy, ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa
lub składa osobi cie pod ww. adresem w pok. 515 w godz. 8.15-16.15.
Osoba do kontaktu: Barbara Mrówka (tel. 0 22 455 52 24, barbara_mrowka@mail.ukie.gov.pl).
Szczegółowy opis wszystkich obszarów priorytetowych jest równie dost pny na stronie
internetowej www.eog.gov.pl, w Programie Operacyjnym dla wykorzystania rodków
finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego oraz w Aneksie B Memorandum of Understanding dla wdra ania Mechanizmu
Finansowego EOG i Aneksie B Memorandum of Understanding dla wdra ania Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Składany wniosek aplikacyjny musi spełnia nast puj ce wymogi formalne:
1. by zło ony w postaci wypełnionego zgodnie z instrukcj formularza aplikacyjnego (nie
zmodyfikowanego przez wnioskodawc ). Formularz i instrukcja jego wypełniania s dost pne na
stronie internetowej www.eog.gov.pl w zakładce: „Dokumenty”,

2. zawiera zał czniki wymagane dla danego obszaru priorytetowego i/lub typu projektu,
których lista jest dost pna na stronach internetowych wy ej wskazanych ministerstw oraz na
stronie www.eog.gov.pl. W przypadku, gdy liczba stron danego zał cznika przekracza 20, nale y
doł czy równie jego streszczenie,
3. by sporz dzony w j zyku polskim,
4. by zło ony w wersji papierowej w trzech egzemplarzach, oryginalnie podpisanych,
5. by zło ony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej, w dwóch egzemplarzach na
no nikach CD-ROM,
6. Koperta powinna by opatrzona napisem „Wniosek aplikacyjny do Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego– nabór 2005”.
Wniosek aplikacyjny podlega rejestracji po zło eniu. Po dokonaniu rejestracji wniosek nie mo e
by uzupełniany. Wniosek aplikacyjny, nie spełniaj cy wymogów formalnych, nie b dzie
rozpatrywany i zostanie zwrócony wnioskodawcy.
Opis systemu zarz dzania i wdra ania Mechanizmów Finansowych w Polsce, zawarty w
dokumencie „Program Operacyjny dla wykorzystania rodków finansowych w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego”, oraz
wytyczne dotycz ce pojedynczych projektów oraz
programów (grup projektów) dost pne s na stronie internetowej www.eog.gov.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak równie cała dokumentacja
odnosz ca si do procesu aplikacyjnego (jak wniosek aplikacyjny, instrukcja wypełniania
wniosku, przykłady wska ników oraz Zasady i Procedury, inne wytyczne) znajduj si na
stronach internetowych www.eog.gov.pl oraz www.eeagrants.org.
Krajowy Punkt Kontaktowy dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Tel.: (22) 693 58 93, (22) 693 59 28
Fax: (22) 693 40 95
E-mail: eog@mgip.gov.pl

