
Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 

Memorandum of Understanding – Rzeczpospolita Polska 

 
ZAŁĄCZNIK B 

Ramy Wdrażania 
 

Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły 

następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku:  

 

1. Finansowe aspekty Ram Wdrażania 
 

Rzeczpospolita Polska 

Obszar programowy 

Środki Norweskiego 
Mechanizmu 
Finansowego 

Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 137 000 000 EUR 

Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego  3 112 000 EUR 

Dwustronna współpraca badawcza 36 830 000 EUR 

Dwustronny program stypendialny 5 000 000 EUR 

Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia  60 000 000 EUR 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 3 000 000 EUR 

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością 

transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi 

oraz migracjom grup przestępczych 

10 000 000 EUR 

Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości 

14 000 000 EUR 

Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000 EUR 

Pozostałe alokacje  

Fundusz Pomocy Technicznej dla Państwa - Beneficjenta (Art. 1.9) 4 362 000 EUR 

Fundusz współpracy dwustronnej na poziomie krajowym (Art. 3.5.1) 1 556 000 EUR 

Alokacja netto przyznana Rzeczypospolitej Polskiej 287 860 000 EUR 

 

2. Kwestie szczególne 

Stosunki dwustronne pomiędzy Norwegią a Rzecząpospolitą Polską będą wzmacniane w celu 

budowania długookresowej współpracy, w szczególności w ramach wymienionych poniżej obszarów 

programowych wdrażanych z partnerami programów z krajów darczyńców. Współpraca ta będzie 

również rozwijana poprzez nawiązywanie partnerstw na poziomie projektów we wszystkich 

dofinansowanych obszarach programowych.  

Podczas oceny propozycji programów zostaną wzięte pod uwagę kwestie poszanowania praw 

człowieka (wynikające m.in. z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz 

standardy dobrego rządzenia ustanowione przez Radę Europy (jak te monitorowane przez CPT, 

GRECO, GRETA, ECRI, itd.).  

 

3. Merytoryczne aspekty Ram Wdrażania 

Programy opisanie poniżej będą przygotowane i wdrażane w Państwie-Beneficjencie za zgodą 

norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
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A. Obszar programowy: Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) (obszar 
programowy nr 20) 

 

Program:  Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce 

Rezultaty:   Wychwycony i bezpiecznie zmagazynowany CO2 

Pogłębiona wiedza i międzynarodowa współpraca w obszarze 

technologii CCS  

 

Operator Programu:  Ministerstwo Gospodarki 

 

Partner programu  

z krajów darczyńców:  Gassnova 

 

Projekt(y) predefiniowane: wsparcie przede wszystkim budowy instalacji CCS w Elektrowni 

Bełchatów oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 

technologii CCS 

 
 
B. Obszar programowy: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (obszar 
programowy nr 22) 
 

Program: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 

Cel: Promowanie godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej między 

organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami 

publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i społecznego 

Rezultaty: Poprawa struktur i praktyk w zakresie dialogu społecznego i dialogu 

trójstronnego 

 Lepsze zrozumienie korzyści płynących z godnej pracy 

Lepszy dostęp do zatrudnienia i uczestnictwo na rynku pracy 

Większa koncentracja na wymiarze społecznym mobilności siły 

roboczej 

Wspieranie równości płci i zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy 

Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym  

Większe zdolności adaptacyjne i możliwości kształcenia ustawicznego 

pracownika 

Operator Programu: Innovation Norway 

 

 

C. Obszar programowy: Dwustronna współpraca badawcza (obszar programowy nr 23) 
 

Program:  Norwesko - Polska Współpraca Badawcza (program partnerski 

z darczyńcami) 

  

Operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 

 

Partner(-zy) programu  

z  krajów darczyńców: Norweska Rada Nauki 
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Kwestie szczególne: Wsparcie w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w 

tym badań polarnych, ochrony zdrowia i nauk społecznych, 

z uwzględnieniem tematyki migracji 

W ramach alokacji programu kwota 3 000 000 EUR zostanie 

przeznaczona na badania naukowe w obszarze „Promowanie 

równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym” 

 

 

D. Obszar programowy: Dwustronny program stypendialny (obszar programowy  nr 24) 
 

Program:   Norwesko - polski program stypendialny (program partnerski z  

    darczyńcami) 

Rezultaty: Zwiększona mobilność studentów oraz pracowników szkolnictwa 

wyższego pomiędzy Państwami - Beneficjentami a Norwegią 

Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna w sektorze 

szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwami - Beneficjentami a 

Norwegią  

Operator Programu:   Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

 

Partner(-zy) programu  Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie 

 z kraju darczyńców: Wyższym (SIU) 

  

Kwestia szczególna: Program będzie wdrażany łącznie z programem objętym 

finansowaniem w ramach obszaru programowego nr 19 Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

 

E. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia (Obszar programowy nr 27) 

 

Program nr 1:  Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno - epidemiologicznych 

Rezultaty: Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym 

opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa) 

 Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym 

opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak 

również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa 

 Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane 

ze stylem życia  

Operator Programu:  Ministerstwo Zdrowia 

Kwestie szczególne: Program będzie wdrażany łącznie z programem objętym 

finansowaniem w ramach Obszaru programowego 13 Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 Podział alokacji pomiędzy Programem nr 1 i Programem nr 2 w ramach 

Inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia zostanie uzgodniony na 

późniejszym etapie 
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Program nr 2: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski 

z darczyńcami) 

Rezultaty: Zmniejszone nierówności pomiędzy grupami społecznymi 

Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym 

opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się 

społeczeństwa) 

Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia 

Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym 

opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak 

również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze 

starzeniem się społeczeństwa 

Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane 

ze stylem życia  

Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia 

Partner(-zy) programu 

 z kraju darczyńców: Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia 

 

Kwestie szczególne: Podział alokacji pomiędzy Programem nr 1 i Programem nr 2 w ramach 

Inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia zostanie uzgodniony na 

późniejszym etapie 

Program będzie wdrażany jako program partnerski w partnerstwie z 

Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.  

 

  

F. Obszar programowy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 
(Obszar programowy 29) 

 

Program: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 

Rezultaty: Zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć  

Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie 

Operator Programu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Projekt(y) predefiniowane: Możliwość realizacji projektu/ów predefiniowanego/ych w 

partnerstwie z Norweskim Centrum Badań nad Przemocą i Stresem 

Pourazowym (NKVTS) oraz Radą Europy 

 

 

 G. Obszar programowy: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością 
transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych (Obszar programowy nr 30) 

 

Program: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością 

transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi 

ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 
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Rezultaty: Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego 

w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen 

Wzmacnianie współpracy między policją w państwach członkowskich 

strefy Schengen 

Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 

transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup 

przestępczych 

Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami 

zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy 

udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi 

Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z pomocą Władzy 

Wdrażającej Programy Europejskie  

Projekt(y) predefiniowane: Możliwa realizacja projektu/ów predefiniowanych w partnerstwie z 

Radą Europy  

  

  

H. Obszar programowy: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości (Obszar programowy nr 31) 

 

Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze 

wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru 

sprawiedliwości   

Rezultaty: Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup 

wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości) 

  Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów  

Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów 

związanych z prowadzeniem spraw sądowych 

Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa  

Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości  

Partner(-zy) programu  

z  krajów darczyńców: Norweska Krajowa Administracja Sądów (Norwegian National Courts 

Administration) 

Projekt(y) predefiniowane:   projekty mające na celu poprawę zdolności administracyjnych sądów, 

ułatwienie bieżącej pracy wydziałów sądów, poprawę sposobu 

zarządzania sądami, propagowanie alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów, wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych 

przestępstwem, intensyfikację polityki informacyjnej i edukacyjnej 

Ministerstwa Sprawiedliwości  

 

I. Obszar programowy: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych (Obszar 
programowy nr 32) 

 

Program: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 

Rezultaty: Częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary 

pozbawienia wolności 
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       Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej  

Operator Programu: Zespół ds. Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie Służby 

Więziennej  

Partner(-zy) programu  

z  krajów darczyńców: Norweskie Służby Więzienne  

 

Projekty predefiniowane: Projekty predefiniowane dotyczące podnoszenia kompetencji 

osadzonych, kadry Służby Więziennej, systemów bezpieczeństwa i 

komunikacyjno – informatycznych (ITC), probacji i pozawięziennych 

sankcji realizowane w ramach celu programu.   

 

 

                

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym  

Fundusz ma na celu ułatwienie działań w zakresie nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci 

współpracy pomiędzy Operatorami Programów i partnerami programów z Norwegii lub 

potencjalnymi partnerami projektów z Państw-Darczyńców, przed lub w trakcie przygotowania 

propozycji programu i w trakcie jego realizacji. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie zarządzał 

wykorzystaniem środków przedmiotowego Funduszu. Dla Funduszu będą alokowane środki na 

poziomie 0,5% alokacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które będą dostępne od momentu 

podpisania pierwszego Memorandum of Understanding przez ostatnią ze stron. 

 

 


