
Międzyregionalny Program 
Interreg Europa 



Zasięg terytorialny

• 28 państw Unii Europejskiej 
• Norwegia
• Szwajcaria 



Interreg Europa w skrócie

• Zasięg terytorialny: 28 państw UE, Norwegia, Szwajcaria
• Budżet: 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
• Język programu: angielski
• Instytucja zarządzająca: Region Nord-Pas de Calais we Francji
• Wspólny sekretariat: Lille we Francji
• Decyzje: Komitet Monitorujący
• Dofinansowanie: refundacja



Cel ogólny Programu

Wzmacnianie idei wymiany doświadczeń i rozpowszechniania dobrych praktyk
wśród polityk i programów odpowiedzialnych za rozwój regionalny, szczególnie
celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Takie podejście sprzyja unowocześnieniu polityk regionalnych oraz
efektywniejsze i lepiej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych.



Instrumenty polityki

Efektem końcowym projektu ma być zmiana lub/i polepszenie jakichkolwiek polityk, strategii, czy programów,
tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach JST oraz na szczeblu krajowym:
� Regionalna Strategia Innowacji
� Strategia Rozwoju Województwa
� Plan zagospodarowania Przestrzennego
� Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta
� Strategia Rozwoju Gminy

Przepisy opracowane i stosowane przez władze publiczne w odniesieniu do zakresu tematycznego programu:
� Uchwały
� Zarządzenia
� Akty prawa miejscowego



Instrumenty polityki

Programy funduszy strukturalnych:
• Programy celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

�Programy regionalne dla 16 województw 
�Krajowe programy operacyjne

• Programy celu Europejska Współpraca Terytorialna
�Transnarodowe: Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa 

Środkowa 



Przykłady wpływów projektów na instrumenty 
polityki

• Nowe projekty RPO/KPO: lepsza jakość, bogatsze o wiedzę i doświadczenia 

nabyte w trakcie realizacji projektów

• Zmiana w systemie zarządzania polityką/programem: nowe metody oceny 

wniosków, zmiany w systemie naboru projektów w RPO, itp.  

• Wprowadzenie do dokumentu zmian o charakterze strategicznym: np. 

dodanie nowego celu w strategii rozwoju gminy. 



Priorytety w Programie Interreg Europa

Badania i innowacje

Gospodarka 
niskoemisyjna 

Konkurencyjność MŚP

Środowisko i efektywne 
gospodarowanie zasobami 



Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje 

Cel szczegółowy 1.1

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności
programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych
przypadkach EWT związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem
zdolności, szczególnie w ramach Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

Cel szczegółowy 1.2

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności
programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych
przypadkach EWT wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące
działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej
specjalizacji” i szans innowacyjnych.



Priorytet 2: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy 2.1

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów

celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT

wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz

wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.



Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna 

Cel szczegółowy 3.1

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności

programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych

przypadkach EWT związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.



Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami 

Cel szczegółowy 4.1

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów
celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT w
obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Cel szczegółowy 4.2

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów
celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT
służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu
gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.



Kwalifikowalność i wysokość współfinansowania

Stawki współfinansowania W zależności od statusu i lokalizacji 

85% EFRR Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego UE

75% EFRR Prywatne podmioty non-profit z UE 

50% finansowanie norweskie Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i 
prywatne podmioty non-profit z Norwegii

Finansowanie szwajcarskie Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i 
prywatne podmioty non-profit ze Szwajcarii 



Proponowane działania w Programie 

Projekty współpracy międzynarodowej Platformy e-learningowe 



Projekty współpracy międzyregionalnej 
(definicja)

Projekt współpracy międzynarodowej to wymiana

wiedzy i doświadczeń między partnerami z różnych

państw, którzy razem pracują nad wspólnym

zagadnieniem polityki regionalnej.



Grupa docelowa

Instytucje zarządzające 

Władze regionalne i lokalne 

Agencje, instytuty, podmioty 
non-profit 

Dostęp do sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań, do 
zastosowania we własnych programach 

Dzielenie się i wdrażanie praktyk z całej Europy 

Możliwość współpracy z decydentami – przyczynianie 
się do poprawy realizacji polityk rozwoju regionalnego 

Wzajemne uczenie się w celu poprawy polityk 



Czas trwania projektu (etapy realizacji projektu) 

Etap 1
Międzynarodowe 

pogłębianie wiedzy 

Wymiana doświadczeń w zakresie 
polityk i przygotowanie do 
wdrożenia wniosków z podjętej 
współpracy (plan działania)

od 1 do 3 lat 

Etap 2
Monitorowanie wpływu 

współpracy

Monitorowanie realizacji działań 
zawartych w dokumencie 
Działania pilotażowe

2 lata 



Partnerstwo projektowe

• Minimum 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE 

(rekomendacja Wspólnego Sekretariatu: 5-10)

• Opcja partnera doradczego: możliwość współpracy z partnerami w postaci uczelni, instytutów, itp. z 

Polski lub innych państw, który wzbogaca merytorycznie cały projekt 

(rekomendacja Wspólnego Sekretariatu: 1 na projekt)

• Budżet projektu zgodnie z rekomendacją Wspólnego Sekretariatu: 1-2 mln euro z EFRR

• Przykładowe działania: wizyty na miejscu, międzynarodowe warsztaty i konferencje, wymiana 

personelu, badania/analiza porównawcza (benchmarking), wzajemne oceny regionów (peer reviews), 

itp. 



Budżet – refundacja poniesionych wydatków

Linie budżetowe:
• Koszty personelu
• Wydatki biurowe i administracyjne (ryczałt)
• Podróże i zakwaterowanie
• Eksperci zewnętrzni i usługi
• Wyposażenie 

Koszty przygotowawcze – ryczałt 15 tys. euro
Kwota automatycznie dodawana do budżetu partnera wiodącego na etapie składania wniosku 



Platforma e-learningowa

Ogólnoeuropejski zasób wiedzy w dziedzinach:

Badania i innowacje Konkurencyjność MŚP

Środowisko i efektywne 
gospodarowanie zasobami

Gospodarka niskoemisyjna

Odrębna platforma dla każdego z obszarów 



Platforma e-learningowa



Platforma e-learningowa - użytkownicy

instytucje zaangażowane w 
zarządzanie i wdrażanie 

programów celu Inwestycje 
na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia oraz EWT

instytucje 
zaangażowane w 
realizację polityk 

zbieżnych z zakresem. 
tematycznym programu

beneficjenci programów 
celu Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia 

oraz EWT



Platforma e-learningowa: 2 poziomy dostępności

Usługi dostępne dla wszystkich 

Usługi dla osób zarejestrowanych 

Bank wiedzy:
• Baza dobrych praktyk
• Zalecenia 
• Nowości unijne
• Badania tematyczne 

Możliwości nawiązywania kontaktów:
• Baza osób z doświadczeniem 
• Wydarzenia kojarzące potencjalnych 

partnerów
• Fora dyskusyjne
• Wydarzenia partnerskie 

Pomoc (techniczna) ekspertów:
• Doradztwo
• Pomoc w bazie danych 
• Analiza danych 
• Aktualne informacje 

Wsparcie eksperckie:
• Wzajemne oceny 
• Metody porównawcze
• Szkolenia tematyczne
• Spotkania rozwijające zdolności firm 



Rezultaty I i II naboru wniosków 

180 mln 
euro

472 przedłożonych 
130 zatwierdzonych
27.5% sukcesu

Alokacja budżetu:



Rezultaty I i II naboru wniosków 



III nabór wniosków

• Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017 r.
• Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017 r.
• Ocena formalna: lipiec – sierpień 2017 r.
• Ocena jakościowa: wrzesień – listopad 2017 r.
• Decyzja i powiadamianie: koniec 2017 r.
• Wypełnienie warunków: początek 2018 r.
• Data rozpoczęcia realizacji zatwierdzonych projektów: początek 2018 r.



III nabór wniosków – procedura wyboru

Procedura dwuetapowa (szczegółowy opis znajduje się w Podręczniku Programu w §5.3):

1. Ocena kwalifikowalności 

2. Ocena jakościowa  



III nabór wniosków – zasady kwalifikowalności

Wnioski aplikacyjne, które spełniają kryteria kwalifikowalności będą dalej ocenianie pod
kątem merytorycznym (nie ma możliwości poprawek), dlatego należy pamiętać:
• Czy wniosek on-line złożono we właściwym terminie?
• Czy wniosek jest kompletny?
• Czy cały wniosek wypełniono poprawnie i zgodnie z instrukcjami?
• Czy oświadczenia partnerów są poprawne?
• Jeśli dotyczy, czy listy poparcia są poprawne?
• Czy w projekcie uczestniczą partnerzy z co najmniej trzech krajów, spośród których co najmniej

dwóch partnerów pochodzi z państw członkowskich UE i otrzymuje finansowanie w ramach
programu Interreg Europa?

• Czy co najmniej połowa instrumentów polityki, które wskazały unijne regiony zaangażowane w
projekt, jest programami funduszy strukturalnych?



III nabór wniosków – ocena jakościowa 

• Możliwa dla wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną 
• Składa się z 2 etapów: 

� Ocena strategiczna
� Ocena operacyjna

• System oceniania: 0-5
• Decyzja podejmowana jest przez Komitet Monitorujący 

Ocena strategiczna:
Kryterium 1: znaczenie wniosku 
Kryterium 2: jakość rezultatów 
Kryterium 3: jakość partnerstwa 
Wnioski, które uzyskały odpowiedni poziom 
punktacji, zostają skierowane do oceny 
operacyjnej. 

Ocena operacyjna:
Kryterium 4: spójność wniosku i jakość podejścia
Kryterium 5: komunikacja i zarządzania
Kryterium 6: budżet i finanse
Wnioski, które uzyskały odpowiedni poziom punktacji, zostają 
skierowane do Komitetu Monitorującego, w celu ich 
dofinansowania. 



III nabór wniosków – przydatne linki 

Podręcznik Programu Interreg Europa 
www.interregeurope.eu/help/programme-manual/
Pakiet aplikacyjny
www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Aplikacja on-line/ system raportowy
www.iolf.eu/
Interreg Europe community
www.interregeurope.eu/account/dashboard/



Rekomendacje dla wnioskodawców
• Uważne zapoznanie się z Podręcznikiem Programu i sprawdzenie kryteriów ocen;

• Rozpoznać potrzeby;

• Upewnić się że podejmowany temat jest odzwierciedlony w podanym instrumencie

polityki;

• Poważnie potraktować proces uczenia się;

• Najpierw planowanie działań projektowych, następnie budżetu;

• Zwrócić uwagę na komunikację w projekcie.



Interregeurope

Dziękuję za uwagę ☺


