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Polityka spójności w Europie

W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi
działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej, społecznej i
terytorialnej.

W szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach
rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej
uprzywilejowanych.

Art. 174 Traktat z Lizbony (2010)



Zasięg terytorialny

Austria 
Chorwacja 
Czechy
Polska 
Słowacja 
Słowenia 
Węgry 
wybrane regiony Niemiec 
wybrane regiony Włoch



Interreg Europa Środkowa w skrócie

• Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia,
Węgry, wybrane regiony Niemiec, wybrane regiony Włoch

• Budżet: 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
• Język programu: angielski
• Instytucja zarządzająca: Miasto Wiedeń
• Wspólny Sekretariat: Wiedeń
• Dofinansowanie: 85% (Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry) i

80% (Austria, Niemcy, Włochy)



Cel ogólny Programu

Współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je
lepszymi miejscami do życia i pracy.

Projekty współpracy transnarodowej uwzględniają wyzwania, z którymi
pojedyncze państwa nie są w stanie skutecznie się zmierzyć samodzielnie
i które wymagają wspólnych działań partnerów z kilku regionów obszaru
objętego programem.



Priorytety w Programie Interreg Europa Środkowa

Innowacje

Energia 

Środowisko i kultura

Transport 



Priorytet 1: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności 

Cel szczegółowy 1.1

Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu

wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej.

Cel szczegółowy 1.2

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu

wspierania innowacji gospodarczej i społecznej.



Priorytet 2: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych 

Cel szczegółowy 2.1

Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

Cel szczegółowy 2.2
Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu.

Cel szczegółowy 2.3

Poprawa zdolności do planowania na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia 

emisji CO2.



Priorytet 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i 
kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego. 

Cel szczegółowy 3.1

Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego 

wykorzystywania zasobów dziedzictwa naturalnego. 

Cel szczegółowy 3.2
Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego.

Cel szczegółowy 3.3
Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich.



Priorytet 4: Współpraca na rzecz poprawy rozwiązań transportowych

Cel szczegółowy 4.1

Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu

utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi.

Cel szczegółowy 4.2

Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia

rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.



Kwalifikowalność i wysokość współfinansowania

Stawki współfinansowania W zależności od lokalizacji 

85% EFRR Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

80% EFRR Austria, Niemcy, Włochy



Grupa docelowa – kto może być partnerem?

Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego

Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, mające osobowość prawną

Organizacje międzynarodowe działające według prawa krajowego jednego z państw członków 
programu oraz, pod pewnymi warunkami, organizacje działające według prawa 
międzynarodowego

Instytucje prywatne:
• Mogą być partnerami wiodącymi we 

wszystkich priorytetach programu
• Muszą spełniać minimalne kryteria 

zdolności finansowej 



Proponowane działania w Programie 

Program wspiera głównie działania/projekty o charakterze miękkim, 

które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. 

Możliwa jest jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym

lub demonstracyjnym.



Proponowane działania w Programie 

Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne 

zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, 

studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla 

decydentów i praktyków w danej dziedzinie.



Czas trwania projektu 

Czas trwania projektu to 30–36 miesięcy 

(maksymalnie 42 miesiące + ewentualne 

przedłużenie do maksymalnie 6 miesięcy).



Partnerstwo projektowe

• Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej 3 partnerów wnoszących wkład 

finansowy z trzech krajów, z których co najmniej dwóch ma siedzibę na terenie państwa 

znajdującego się w obszarze programu

• Maksymalna wielkość partnerstwa – 12 podmiotów (w przypadkach uzasadnionych 

merytorycznie – dopuszczalna większa liczba partnerów)

• Istnieje także możliwość udziału w projektach w charakterze partnera stowarzyszonego



Partnerstwo projektowe – rola partnera 
wiodącego 

• Zawiera z Programem umowę o dofinansowanie

• Zawiera umowy partnerskie

• Jest odpowiedzialny za wdrażanie projektu 

• Jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację w projekcie 



Budżet – linie budżetowe 

Linie budżetowe:
1. Koszty osobowe
2. Koszty administracyjno-biurowe
3. Koszty podróży i zakwaterowania
4. Koszty usług oraz ekspertyz zewnętrznych 
5. Sprzęt
6. Wydatki związane z infrastrukturą i robotami budowlanymi 

Koszty przygotowawcze – ryczałt 15 tys. euro całkowitych wydatków kwalifikowalnych na projekt 



Cechy dobrego projektu

� znaczenie transnarodowe i terytorialne

� znaczenie i potencjał partnerstwa

� konkretne i mierzalne rezultaty odzwierciedlające zmianę

� trwałość produktów i rezultatów

� spójność podejścia (plan pracy)

� skuteczne działania promujące projekt

� efektywne zarządzanie projektem

� rozsądny budżet



Rekomendacje dla wnioskodawców
• Twój pomysł na projekt: wspólne wyzwanie i planowana zmiana

• Dołącz do społeczności IEŚ i skorzystaj z bazy pomysłów w poszukiwaniu podobnej koncepcji oraz

zarejestruj się, aby znaleźć partnerów

• Wyszukaj informacje o dofinansowanych projektach, żeby sprawdzić czym wyróżnia się Twój pomysł

• Sprawdź, czy Twój pomysł odpowiada na potrzeby programu. Odnieś się do wyzwań programowych,

zapisanych w Podręczniku Programu

• Budowanie partnerstwa

• Wsparcie oferowane przez program



Rezultaty I i II naboru wniosków 

I nabór:

• 620 wniosków

• 91 zakwalifikowanych do oceny 

• 35 projektów dofinansowanych 

• 70,5 mln euro z EFRR

• 53 partnerów z Polski, w tym 3 

partnerów wiodących

II nabór:

• 211 wniosków

• 50 projektów dofinansowanych 

• 90 mln euro z EFRR

• 68 polskich partnerów, w tym 5 partnerów 

wiodących  



III nabór wniosków 

Kolejny nabór zostanie otwarty 21 września 2017 roku 



Gdzie szukać informacji 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

https://europasrodkowa.gov.pl/

http://kujawsko-pomorskie.pl/wspolpraca-miedzynarodowa-international-cooperation



Dziękuję za uwagę ☺


