
Najczęściej zadawane pytania 

1. Czy jedna gmina lub gminna jednostka organizacyjna może złożyć do konkursu więcej niż 
jeden projekt? 
 
Tak, o ile każdy projekt dotyczy innego pomysłu na innowację w zakresie efektywności 
energetycznej lub wykorzystania OZE. Nie będą natomiast przyjmowane dwa mikroprojekty 
dotyczące tego samego pomysłu na innowację. 
 

2. Czy do konkursu jako wnioskodawcy kwalifikują się także stowarzyszenia i związki 
samorządów lokalnych? 
 
Nie, do udziału w konkursie w charakterze wnioskodawców kwalifikują się jedynie gminy, 
gminne zakłady budżetowe oraz gminne jednostki organizacyjne (w tym zakłady budżetowe 
oraz spółki prawa handlowego, przy czym wśród tych ostatnich dofinansowanie mogą 
uzyskać jedynie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy). 
 

3. Czy posiadanie partnera norweskiego na etapie składania wniosku jest dodatkowo 
punktowane? 
 
Nie, posiadanie partnera norweskiego na etapie składania wniosku nie jest dodatkowo 
punktowane. Jeżeli wnioskodawca nie posiada partnera norweskiego, a jego wniosek 
zostanie wybrany do dofinansowania, w znalezieniu odpowiedniego partnera pomoże 
Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. 
 

4. Czy koszty udziału w wizycie studyjnej w Norwegii należy uwzględnić w budżecie 
mikroprojektu? 
 
Nie, koszty udziału jednego przedstawiciela gminy w wizycie studyjnej w Norwegii zostaną 
pokryte z budżetu projektu parasolowego. W budżecie mikroprojektu należy natomiast 
uwzględnić koszty związane z wizytą bilateralną u partnera norweskiego i/lub wizytą 
bilateralną partnera norweskiego w gminie. 
 

5. Czy konieczne są dwa spotkania bilateralne pomiędzy polskim i norweskim partnerem? 
 
Dwa spotkania bilateralne pomiędzy polskim i norweskim partnerem są zalecane w celu 
udanej realizacji mikroprojektu i zainicjowania długoterminowej współpracy. Z uwagi na 
specyfikę mikroprojektu można jednak ograniczyć liczbę spotkań do jednego (wizyta partnera 
polskiego w Norwegii lub wizyta partnera norweskiego w Polsce). 
 

6. Jak oszacować koszty wizyty bilateralnej w Norwegii? 
 
Koszty wizyty w Norwegii obejmują koszty przelotu, noclegu oraz diet pracowników 
uczestniczących w podróży. Z doświadczenia ZMP wynika, iż przy 4-dniowym pobycie w 
Norwegii koszt jednej osoby to około 1400 EUR. 
 

7. Czy zakup urządzeń pomiarowych niezbędnych do przeprowadzenia badań i analiz 
prowadzących do udanej realizacji właściwego projektu pilotażowego jest kosztem 
kwalifikowanym. 
 



Nie, w ramach mikrograntu możliwe jest sfinansowanie wyłącznie działań nieinwestycyjnych 
prowadzących do realizacji właściwego projektu pilotażowego. Tak więc zakup sprzętu nie 
jest kosztem kwalifikowanym. 
 

8. Czy harmonogram mikroprojektu ma stanowić osobny załącznik, skoro jest uwzględniony w 
formularzu wniosku. 
 
Nie, na liście kontrolnej wystarczy wpisać "Harmonogram mikroprojektu jest uwzględniony w 
formularzu wniosku". 
 

9. Czy wymagane jest wynajęcie firmy zewnętrznej w celu opracowania studium 
wykonalności i analizy finansowej, czy można wykonać to we własnym zakresie? 

Opracowania można wykonać we własnym zakresie. Wówczas rozliczenie mikroprojektu 
obejmuje refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 

10. Czy wymagane jest doradztwo zewnętrzne podczas realizacji mikroprojektu? 
 
Nie, jeżeli doradztwo zewnętrzne nie jest potrzebne, nie trzeba go zlecać. 


