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31 sierpnia ogłoszony został nabór projektów do wszystkich priorytetów w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Nabór wniosków będzie trwał trzy miesiące i zakończy się 30 
listopada br. W pierwszej turze polscy beneficjenci mogą liczyć na pomoc w wysokości ponad 175 mln 
EUR (przez cały okres udzielania pomocy w latach 2004-2009 udzielona pomoc wyniesie ponad 530 
mln EUR). Wnioski w pierwszej kolejności ocenione zostaną przez Instytucje Pośredniczące, w których 
zostały złożone, a następnie trafią do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które pełni funkcję Krajowego 
Punktu Kontaktowego. W kolejnym etapie MGiP przekaże wnioski do krajów darczyńców, czyli rządu 
Norwegii lub komitetu mechanizmów finansowych, które podejmą ostateczną decyzję o przyjęciu lub 
odrzuceniu danego wniosku. Procedura podejmowania decyzji jest bardziej złożona niż w przypadku 
funduszy strukturalnych zwłaszcza, że wybrane przez stronę polską i przekazane do krajów darczyńców 
projekty, przedstawione zostaną również do zaopiniowania Komisji Europejskiej. Po stronie polskiej 
procedura powinna nie przekraczać trzech miesięcy, a po stronie darczyńców 3-4 miesięcy.
Beneficjentami pomocy mogą być organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, 
instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje pozarządowe i 
społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego. Formularz aplikacyjny i lista wymaganych 
załączników dostępne są na stronie internetowej www.eog.gov.pl w zakładce Dokumenty. Pod tym 
adresem internetowym znajdziecie Państwo więcej szczegółów dotyczących powyższych mechanizmów 
finansowych, wraz ze wskazaniem tematyki projektów podlegających dofinansowaniu.
Ogłoszony nabór projektów nie dotyczy małych grantów dla organizacji pozarządowych, dla których 
ustanowiony zostanie odrębny fundusz. Będzie to największy fundusz dostępny dla organizacji 
pozarządowych w Polsce i wyniesie ponad 37 mln EUR. Najpierw jednak wyłoniona zostanie jedna lub 
kilka organizacji pozarządowych, które będą operatorami tego funduszu i to one będą ogłaszały 
konkursy dla organizacji pozarządowych. W tej chwili przygotowany został i zaakceptowany przez 
darczyńców projekt procedury, która będzie służyła wyborowi takiej organizacji-operatora.
Równocześnie pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie z powyższego zakresu 
tematycznego, o czym szerzej na stronie 6 
Biuletynu.


