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Tematy prezentacji 

• Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 
• Współpraca partnerska 
• Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 2009-2014 

• Cele 
• Grupy docelowe 
• Działania 
• Rezultaty  

 
 



Mechanizm Finansowy EOG  
i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 
 

• Państwa-darczyńcy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein 

• cel strategiczny: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i 
społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 
Polską  

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji = Operator Funduszu 

• Budżet 10 mln €, z czego 9  mln € na dofinansowanie projektów 

 

 



Współpraca dwustronna 

• wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami 
i Polską  

• partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu 
• nawiązywanie współpracy oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy 

promotorami projektów i partnerami projektów z Państw-Darczyńców, 
przed i w trakcie przygotowania propozycji programu oraz w trakcie jego 
realizacji 

 
 



Norwegia - SIU 

Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Edukacji SIU  
The Norwegian Centre for International Cooperation in Education  

 
• Misją SIU jest promocja i wspieranie współpracy oraz mobilności, jak również 

przezwyciężanie barier kulturowych w komunikacji i wymianie w obszarze 
edukacji na poziomie międzynarodowym 

• Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” w perspektywie 
2007-2013, program Nordplus, programy w zakresie pomocy rozwojowej, 
programy bilateralne z innymi krajami w Europie i na świecie, programy 
prowadzące do powstania wspólnego programu studiów 

• Od 2008 punkt kontaktowy i informacyjny jako partner programu Fundusz 
Stypendialny i Szkoleniowy 

 

                                         www.siu.no  

http://www.siu.no/�


Islandia - RANNIS 

Islandzkie Centrum Badań RANNIS 
The Icelandic Centre for Research  
 
• Wspiera badania, postęp technicznych i innowację na Islandii  
• Koordynuje i promuje udział Islandii w projektach międzynarodowych 

w zakresie nauki i badań m.in. 7PR, Jules Verne, COST, ESF, EMBO, 
EMBL oraz ERA-Nets 

• Od 2012 punkt kontaktowy i informacyjny jako partner programu 
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy     

 
 

   www.rannis.is  
 

http://www.rannis.is/�


Liechtenstein - AIBA 

Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego AIBA  
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten 
 
• Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” w 

perspektywie 2007-2013 
• Agencja odpowiada też za wdrażanie w Krajowych Ram Kwalifikacji 
• Od 2008 punkt kontaktowy jako partner programu Fundusz 

Stypendialny i Szkoleniowy 
 
 

                           www.aiba.llv.li 
 
 
 
 

http://www.aiba.llv.li/�


Obszary wsparcia Funduszu 

• Udział w realizacji założeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego i Strategicznych Ram Europejskiej Współpracy w Dziedzinie 
Kształcenia i Szkolenia 2020  

  
 Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego  

 
 Wzrost międzynarodowej mobilności  

 
 Rozwój struktur  pozyskiwania funduszy  
 



Rezultaty Funduszu 

• Zwiększona mobilność studentów, pracowników szkolnictwa wyższego  
i sektora edukacji ze wszystkich poziomów kształcenia pomiędzy 
Polską a państwami- darczyńcami 
 

• Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna na wszystkich 
poziomach kształcenia (edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe,  

     kształcenie zawodowe i osób dorosłych) pomiędzy Polską a 
państwami- darczyńcami 

 



Grupy docelowe 

 Osoby indywidualne:  
 uczniowie 
 studenci 
 nauczyciele 
 pracownicy uczelni wyższych  
 naukowcy 
 eksperci 

 
 Instytucje: 

 szkoły 
 uczelnie wyższe 
 instytuty badawcze 
 instytucje edukacyjne zaangażowane w edukację formalną 

 
 



Działania Funduszu 

Wizyty Przygotowawcze 
 
Mobilność Studentów i Pracowników 
Uczelni Wyższych 
 
Współpraca Instytucjonalna 
 
Rozwój Polskich Uczelni 
 



Wizyta Pary Królewskiej w Polsce w maju 2012 

Jego Królewska Mość Harald V Król Norwegii  
Jej Królewska Mość Królowa Norwegii Sonja 



Więcej informacji 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 
www.fss.org.pl 

 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

www.eog.gov.pl 
 

Biuro Mechanizmów Finansowych 
www.eeagrants.org 
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