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Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci

dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm

Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG).

Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia

Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu –

czyli Państw Darczyńców. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy

korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Obecnie realizowana jest III edycja Funduszy EOG i norweskich zaplanowana na lata 2014-2021

Mechanizm finansowy



Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania

różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych

pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

CELE

Odbiorcami nowej edycji Funduszy norweskich i EOG (2014-2021) jest łącznie 15 krajów UE – czyli 13 państw, 

które przystąpiły do wspólnego rynku w 2004, 2007 i 2013 r. oraz Grecja i Portugalia.

PAŃSTWA - BENEFICJENCI

Źródło: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/cel-i-zasady-dzialania/



Źródło: eeagrants.org/about-us

https://eeagrants.org/about-us


Fundusze EOG i norweskie na lata 2014-2021 wdrażane są poprzez odrębne 
programy w następujących obszarach priorytetowych:
• Rozwój przedsiębiorczości i innowacje,
• Rozwój Lokalny,
• Badania naukowe,  
• Edukacja,
• Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,
• Kultura,
• Zdrowie,
• Sprawiedliwość,
• Sprawy Wewnętrzne,
• Fundusz Współpracy Dwustronnej,
• Pomoc Techniczna,

OBSZARY WSPARCIA

Źródło: www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/cel-i-zasady-dzialania/



Schematy:

• technologie przyjazne środowisku – Green Industry Innovation,

• innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth, 

• technologie poprawiające jakość życia – Welfare technology,

• schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet,

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE



Nazwa Programu: Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Schemat: Innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych - Blue Growth

Cel Schematu: 
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze 

wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez realizację działań 

prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług 

lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, 

w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia 

Budżet schematu: 10 mln EUR 

Intensywność pomocy w ramach schematu – do 70% wartości projektu.

Schemat - Blue Growth

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych



Dziękuję za uwagę!
https://ng.3birdsystems.com

Mail: norwaygrants@3birdsystems.com
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