
OGŁO SZE NIE  O NABOR ZE  WNIO SKÓW  

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu” w dniu 10.12.2019 ogłosił I nabór wniosków  
o dofinansowanie Projektów bilateralnych finansowanych ze 
środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę  
150 000 euro, tj. 646 702,50 zł. 

CEL  NABO RU  
Celem naboru jest dofinansowanie projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie  
i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-
Darczyńców. 
Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się  
o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i  Zmiany Kl imatu . 
 

RODZ AJ  P ROJEK TÓW KW AL IFI KUJ ĄCYC H S IĘ  DO  D O FINANSO W ANIA  
Do dofinansowania kwalifikują się Projekty bilateralne złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-
Darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych: 

  Energia odnawialna,  efektywność energetyczna, bezpieczeństwo 
energetyczne;  

  Łagodzenie zmian kl imatu i  adaptacja;  
  Środowisko i  ekosystemy.  

B I LATE R ALNY C HAR AK TER  PROJE KTÓW  
Projekty kwalifikujące się do dofinansowania muszą mieć charakter bilateralny oraz nieinwestycyjny. 
Zakres przedmiotowy Projektów bilateralnych polegać może na udziale lub/i organizacji wizyt 
studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub 
wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-
Darczyńców. 
Warunkiem akceptacji wniosku o dofinansowanie jest aktywny udział Wnioskodawcy w planowanym 
wydarzeniu, rozumiany jako wygłoszenie prezentacji, referatu lub wykładu w tematyce związanej  
z zakresem tematycznym Programu. 
 

ZAK RE S FI NANSOW ANI A P ROJEK TÓW BIL ATE RALN YC H OBEJM UJE  
 wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców,  

a podmiotami z Polski; 
 poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców 

przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie, 
 rozwój ww. partnerstw oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu 

partnerskiego z podmiotami z Państw-Darczyńców; 
 tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy 

podmiotami z Polski a podmiotami z Państw-Darczyńców. 

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw 

Darczyńców, Operator Programu zachęca do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na 

stronach internetowych: Krajowego Punktu Kontaktowego i oficjalnej stronie poświęconej 

Funduszom Norweskim (strona w języku angielskim). 

 

http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/
https://eeagrants.org/partnership-opportunities
https://eeagrants.org/partnership-opportunities


KWOT A ŚROD KÓW PRZE Z NA CZO NA NA NABÓ R PRO JE KTÓW  BIL ATER AL NY C H  
Na wsparcie Projektów bilateralnych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej przeznaczona 
została kwota 150 000 euro, tj. 646 702,50 zł. 
 

POZIOM DOFINANSOW ANI A  P ROJEK TÓW  BIL ATER AL NYC H  
Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych 
Projektów bilateralnych. 
 

MAKSYMAL NA I  MI NIM AL N A KW OT A DO FI NANSOW AN I A  
W naborze wniosków o dofinansowanie Projektów bilateralnych minimalna kwota dofinansowania  
to 1 000 euro tj. 4 311,35 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 20 000 euro tj. 86 227 zł. 
 

KOSZ TY KW ALI FI KOW AL N E  I  NIEK WAL IF IKO WAL N E ,  WKŁAD RZECZOW Y  
Koszty kwalifikowane obejmują: 

 Koszty podróży krajowych i zagranicznych (w klasie ekonomicznej); 
 Zakwaterowanie i diety w wysokości limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej; 

 Opłaty za udział w konferencjach, seminariach (jeśli dotyczy); 
 Koszty pośrednie i wkład rzeczowy nie są kosztem kwalifikowanym w Projektach 

bilateralnych. 
 

TERMI N I  SPO SÓB SKŁA D ANI A W NIOSKÓW  
Termin ogłoszenia naboru wniosków – 10 grudnia 2019 r. 
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców  –   10 stycznia 2020 r. 
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30 września 2020 r., godz. 15:00. 
 

SPO SÓB SKŁAD ANIA  W NIO SKÓ W  
Wniosek o dofinansowanie sporządza się wyłącznie przy użyciu Generatora Wniosków  
o Dofinansowanie (GWD). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie Projektów  
za pośrednictwem GWD określa Regulamin. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Generator 
Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnej na stronie internetowej NFOŚiGW. 
Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny do pobrania wraz z instrukcją wypełniania wniosku  
na stronie internetowej NFOŚiGW. 
Wszelkie informacje o funduszach wraz z dokumentami, można znaleźć na stronach: Ministerstwa 
Klimatu (zakładka dot. MF EOG) i Krajowego Punktu Kontaktowego. 
Operator Programu dopuszcza złożenie więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę na 
różne zakresy rzeczowe. 

L INKI  DO M ATE RI AŁÓW  
Podręcznik dotyczący partnerstwa 
Template for the Partnership Agreement (wzór umowy o partnerstwie w języku angielskim)  
Template for the Letter of Intent (wzór listu intencyjnego w języku angielskim)  
Karta oceny wniosku bilateralnego (wg kryteriów formalnych)  
Karta oceny wniosku bilateralnego (wg kryteriów merytorycznych) 
Regulamin naboru 

 
Opracowanie: 
Joanna Drozd 
Biuro Projektów Europejskich 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie
http://www.gov.pl/klimat/mf-eog
http://www.gov.pl/klimat/mf-eog
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/srodowisko-energia-zmiany-klimatu/
https://www.gov.pl/attachment/28ae5c85-f942-4db9-a62f-43fb914c207a
https://www.gov.pl/attachment/28ae5c85-f942-4db9-a62f-43fb914c207a
https://www.gov.pl/attachment/a4e53f57-d833-462c-b335-c470a5984a9c
https://www.gov.pl/attachment/a4e53f57-d833-462c-b335-c470a5984a9c
https://www.gov.pl/attachment/dec285f0-b03c-464e-b487-3f09de2546cc
https://www.gov.pl/attachment/dec285f0-b03c-464e-b487-3f09de2546cc
https://www.gov.pl/attachment/783f1465-a5d7-41ad-97e1-ab671ca3f34a
https://www.gov.pl/attachment/783f1465-a5d7-41ad-97e1-ab671ca3f34a
https://www.gov.pl/attachment/fcb42abc-6e59-463f-883f-74977dc67434
https://www.gov.pl/attachment/a01216e7-9cbd-457b-8d91-515a90784482

