
■ Dotacje na badania naukowe projektów badawczych 
ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych 
realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego 
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego mogą wspierać działania podejmowane w ramach 
wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finanso-
wego EOG, oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie 
dodatkowych obszarów priorytetowych m. in.: 
■ Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowa-
dzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla 
realizacji projektów inwestycyjnych, 
■ Polityka regionalna i działania transgraniczne.

  Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego 
projektu ze środków Mechanizmu Norweskiego 
i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 000 euro.

  Jeśli projekt finansowany jest z budżetu państwa lub jed-
nostki samorządu terytorialnego, wnioskodawca może 
uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 85% całkowi-
tych kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji 
projektu we współpracy z podmiotami prywatnymi, 
poziom współfinansowania z Mechanizmów Finan-
sowych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów 
kwalifikowanych.

  www.eog.gov.pl

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin: 

■ współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), 
■ współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferen-
cje, publikacje, badania), 
■ edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), 
■ wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne 
i kulturalne dla młodzieży i dzieci), 
■ współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, 
które znajdują się na granicy), 
■ promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, 
targi).

  Wsparcie finansowe Funduszu nie może przekroczyć 50% 
ogólnych kosztów projektu. Ogólny budżet powinien 
uwzględniać również ewentualny własny wkład wnio-
skodawcy w naturze i usługach oraz taki wkład innych 
partnerów, współfinansujących projekt. Kwota wsparcia 
projektów w ramach programu Małych Grantów wynosi 
do 4000 euro, natomiast Standardowych od ww. kwoty.

  www.visegradfund.org/grants.html

Karpaty są pasmem gór o największym w Europie poziomie 
bioróżnorodności. Puszcza Karpacka ma dla naszego konty-
nentu podobne znaczenie, co puszcze tropikalne dla świata. 
To tu znajduje się najwięcej parków narodowych w Polsce, 
rezerwatów przyrody czy terenów wpisanych i proponowanych 
do sieci Natura 2000. Dlatego tak istotne jest, aby obszar ten 
był chroniony i racjonalnie wykorzystywany.

Działając w duchu zrównoważonego rozwoju na 
terenie polskiej części Karpat, możemy starać się 
o dofinansowanie naszej inicjatywy. 

Polska proponuje pomoc poprzez kilka funduszy, m.in.:  
Narodowy Fundusz Ochrony (NFOŚiZW), Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych, 
Wojewódzkie Programy Operacyjne oraz EkoFundusz.  
Oprócz środków polskich istnieje szereg funduszy 
proponowanych przez Unię Europejską.

Warto inwestować w naturę i harmonijny rozwój wykorzystu-
jąc fundusze unijne. Do dziś Polska wykorzystała tylko 56,97% 
alokacji dostępnej na lata 2004–2006. W latach 2007–2013 
UE przeznaczyła ponad 67 mld. euro na realizację Narodowej 
Strategii Spójności w Polsce. Być może swoją działalność bę-
dziecie Państwo mogli dofinansować właśnie z tych źródeł.

Jeśli mamy pomysł na projekt zgodny z duchem zrównoważo-
nego rozwoju, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać te 
środki na ochronę i rozwój Karpat – jednego z najcenniejszych 
obszarów przyrodniczych w Polsce.

Na początku można czuć się zagubionym w gąszczu różnych 
Funduszy, ale wystarczy trochę dobrej woli, aby odnaleźć 
program obejmujący właśnie Państwa działalność.

Mamy nadzieję, że załączona tu lista źródeł finansowania 
pozwoli Państwu podjąć skuteczne starania o dofinansowanie.

fundusze dla karpat

Dlaczego warto się starać 
o dotacje?

Z jakich źródeł można uzyskać 
dofinansowanie?

W ramach jakiej działalności 
można pozyskać środki?

Gdzie zasięgnąć szczegółowych 
informacji? 
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fundusze unii europejskiej

Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW)
  Program: „Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013”
  Zakres: Zwiększenie konkurencyjności sektora rolniczego 

i leśnego, polepszenie stanu środowiska oraz poprawa jakości 
życia i dywersyfikacja aktywności ekonomicznej mieszkańców.

  Koszt współfinansowanego projektu: 4500–100 000 złotych.
  Dotacje mogą wynieść do 70% całkowitych kosztów 

kwalifikowanych.
  www.minrol.gov.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  Program: „Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013”
  Zakres: Wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego (regio-

nalnego i lokalnego) rozwoju gospodarczego, uruchamianiem 
i wzmacnianiem wewnętrznego potencjału poprzez programy 
skierowane na modernizację i dywersyfikację regionalnych 
struktur gospodarczych.

  Istnieje 16 Programów Operacyjnych. Po jednym dla każdego 
województwa.

  Finansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych może 
sięgać 85% kosztów projektu.

  www.kwalifikowalnosc.gov.pl

EFRR & Fundusz Spójności (EFRR I FS)
  Program Operacyjny: „Infrasturktura i Środowisko 2007–2013”
  Zakres: W ramach PO realizowanych będzie 17 osi prioryteto-

wych dotyczących m. in. różnych aspektów ochrony środowiska.
  Pokrywają od 30–85% kosztów projektu
  www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/Infrastruk-

tura+i+Srodowisko/
  www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE

LIFE + (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska)
  Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspól-

notowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochro-
ny środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań 
dla problemów dotyczących ochrony przyrody.

  Fundusz LIFE może wspierać tylko projekty, które nie mogą 
być finansowane przez inne fundusze UE.

  Preferuje się projekty o całkowitym koszcie w zakresie od 1 do 
5 mln. euro. Fundusz LIFE+ może pokryć do 50% wszystkich 
kosztów, a w przypadku projektów związanych z Naturą 2000 
dofinansowanie może wzrosnąć do 75% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych.

  www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE

Europejski Fundusz Rybacki (EFR)
  Program Operacyjny: „Zrównoważony rozwój sektora rybołów-

stwa nadbrzeżnych obszarów wiejskich”
  Zakres: m.in. ekoturystyka wodna, agroturystyka, ochrona różno-

rodności biologicznej ekosystemów wodnych.
  Dofinansowanie z Program Operacyjnego może wynosić 100% 

całkowitych kosztów kwalifikowanych.
  http://utnij.pl/3s72xf

Europejski Fundusz Socjalny (EFS)
  Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” 
  Zakres: rozszerzenie i zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 

wspieranie reform w zakresie zatrudnienia i integracji, zwiększanie 
adaptacyjności zawodowej pracowników i przedsiębiorstw, co prze-
kłada się m. in. na tworzenie zielonych miejsc pracy oraz rynku 
zbytu dla produktów ekologicznych.

  Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” może sięgać 85% kosztów na 
projekty związane z ochroną przyrody (maksymalne dofinansowa-
nie z programu operacyjnego wynosi 95% kosztów projektu na polu 
pomocy w samozatrudnieniu).

  www.efs.gov.pl , infolinia; 0 801 337 801 (0 801 EFS 801)

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego (7PR)
  Jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania 

badań naukowych na poziomie europejskim.
  Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy na-

ukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych 
m. in. środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), żywność, 
rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia.

  Fundusze zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską.
  Dofinansowanie sięga od 50 do 100% wszystkich kosztów związa-

nych z Programem badawczym.
  www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html

fundusze polskie

Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOSiGW)
  Programy priorytetowe planowane do finansowania w roku 2008 

1. Ochrona wód i gospodarka wodna 
2. Ochrona powierzchni ziemi, Gospodarowanie odpadami 
i Zasobami. 
3. Bezpieczeństwo ekologiczne 
4. Ochrona powietrza 
5. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw 
ekologicznych

  Pożyczki mogą być udzielane osobom indywidualnym lub 
instytucjom. Dotacje nie mogą być przyznawane przedsię-
biorstwom, bankom czy spółkom komercyjnym.

  www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) 
  Zakres dotacji analogiczny do NFOSiGW.
  Każde województwo posiada własny Program Operacyjny
  Pożyczki mogą być udzielane osobom indywidualnym lub 

instytucjom. Dotacje nie mogą być przyznawane przedsię-
biorstwom, bankom czy spółkom komercyjnym.

  małopolski www.wfos-krakow.eco.pl; 
  śląski: www.wfosigw.katowice.pl; 
  podkarpacki: www.wfosigw.rzeszow.pl 

EF (EkoFundusz)
  Fundusze pochodzą z Konwersji polskiego długu na ochronę 

środowiska.
  Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu uzyskać mogą je-

dynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych 
z ochroną środowiska (w ich fazie implementacyjnej), a w dzie-
dzinie ochrony przyrody również projekty nieinwestycyjne.

  EkoFundusz nie dofinansowuje projektów dotyczących 
prowadzenia badań naukowych, akcji monitoringowych, 
konferencji i sympozjów oraz innych form działalności 
edukacyjnej. Wyjątkami od tej reguły są zadania edukacyjne 
i szkoleniowe stanowiące integralną część projektów innowa-
cyjnych oraz projektów w dziedzinie ochrony przyrody.

  Ze względu na ponoszone koszty administracyjne dotacja 
EkoFunduszu dla pojedynczego projektu nie może być niższa 
niż 50 000 złotych. Dofinansowanie może wynosić do 80% 
kosztów całkowitych projektu.

  www.ekofundusz.org.pl

inne fundusze

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mecha-
nizm Finansowy
  Mechanizm Finansowy EOG przekazują swoje środki 

finansowe na realizację projektów w ramach określonych 
obszarów priorytetowych, m.in.: 
■ Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez 
między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie 
odnawialnych źródeł energii,  
■ Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze 
wykorzystanie i zarządzanie zasobami, w tym: 


