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Program

Budżet z EFRR: 359 mln euro

Instytucja Zarządzająca:  

Region Hauts-de-France (FR)

Rezultaty współpracy (przykładowe):

- opracowanie koncepcji projektu do 

RPO, PO IŚ itp. 

- nowe metody oceny wniosków do 

RPO, nowe zapisy w programie 

- dodanie do strategii gminy nowego 

celu 

- zmiany w strategii województwa 

- aktualizacje planów 

niskoemisyjnych miast
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Uprawnieni do udziału w projektach

Stawki 
współfinansowania

W zależności od statusu i lokalizacji

85% EFRR Instytucje publiczne i podmioty prawa 

publicznego z UE

75% EFRR Prywatne podmioty non-profit z UE
(nie mogą być partnerami wiodącymi)

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 
(nie mogą być partnerami wiodącymi)
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Stan realizacji

- zatwierdzono 130 projektów 
- 1059 partnerów 
- rozdysponowano 175 mln euro z EFRR
- zaangażowane 77% regionów NUTS 2 
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Udział Polski
- 53 polskich partnerów w projektach zatwierdzonych w 2 naborach

- 2 polskich partnerów wiodących

- ponad 7 mln euro z EFRR
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Trzeci nabór w liczbach
alokacja: 147,4 mln euro z EFRR
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Wybrane projekty z polskim udziałem

na temat internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Partner wiodący: miasto Reggio Emilia (IT)

Partnerzy: PL (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w 

Gliwicach, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), IT, ES, UK, SE

Dofinansowanie z EFRR dla Agencji: ok. 95 tys. euro

Dofinansowanie z EFRR dla Urzędu: ok. 76 tys. euro

Instrument polityki (Agencja): Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 (priorytet konkurencyjność MŚP)

Instrument polityki (Urząd):Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014 – 2020

Korzyści dla regionów
Dzięki międzynarodowej współpracy - ulepszone rozwiązania dla otoczenia biznesu, 

dotyczące misji handlowych i efektywniejszego w nich udziału przedsiębiorców.
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Wybrane projekty z polskim udziałem

dotyczący przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną

Partner wiodący: miasto Lille (FR)

Partnerzy: PL (Główny Instytut Górnictwa z Katowic), FR, DE, IT, RO 

Dofinansowanie z EFRR dla polskiego partnera: ok. 187 tys. euro

Instrument polityki: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice

Korzyści dla regionu
Plan zawiera wykaz planowanych do złożenia przez Urząd Miasta Katowice 

projektów do RPO. Dzięki współpracy międzynarodowej Instytut przygotuje dla 

Katowic innowacyjne założenia do nowych projektów. 
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Wybrane projekty z polskim udziałem

na temat innowacji w designie wzmacniających konkurencyjność MŚP

Partner wiodący: Cardiff Metropolitan University, International Centre for Design 

and Research (UK)

Partnerzy: PL (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), BE, EL, LV, MT, ES 

Dofinansowanie z EFRR dla polskiego partnera: ok. 138 tys. euro

Instrument polityki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014 – 2020

Korzyści dla regionu
Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń opracuje nowatorski plan działania 

w obszarze designu, który umożliwi wprowadzanie nowych usług dla 

przedsiębiorców na Śląsku, przykładowo voucherów, mentoringu, doradztwa itp. 
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Tematyczne platformy learningowe

Dostęp: www.interregeurope.eu
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Tematyczne platformy learningowe
Bezpłatna oferta:
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Wybrane bezpłatne usługi:

• konsultacje mailowe - pomoc doradcza ekspertów tematycznych 

• analizy porównawcze (benchmarkig) – dostępne wyłącznie dla władz 

publicznych

• wzajemne oceny (peer reviews) na miejscu lub on-line – dostępne 

wyłącznie dla władz publicznych

• gromadzenie i udostępnianie zasobów wiedzy, w tym spoza programu 

Interreg Europa

• ogólnoeuropejska społeczność praktyków on-line
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� Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa

Ministerstwo Rozwoju

organizacja szkoleń i seminariów informacyjnych - pomoc doradcza -

telefonicznie, mailowo, w trakcie spotkań, konsultacje w Katowicach, po uprzednim

umówieniu terminu - pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych -
współpraca z punktami z innych państw, przesyłanie ofert do urzędów

marszałkowskich, formularz ofertowy dla polskich instytucji - pomoc w zakresie
listów poparcia - współpraca z urzędami marszałkowskimi – wystąpienia w

trakcie seminariów, konferencji, spotkań w regionach, projektowych – wparcie
instytucji realizujących projekty – współpraca ze Wspólnym Sekretariatem -

zapewnianie informacji po polsku i redagowanie strony www.ewt.gov.pl

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol (tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl)   

Wsparcie w Polsce
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�serwis Ministerstwa Rozwoju
Europejska Współpraca Terytorialna

www.ewt.gov.pl

wiadomości – wydarzenia – opisy wybranych
projektów – informacje o naborze – ulotki –
podstawowe pojęcia – prezentacje i inne!

Wsparcie w Polsce


