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LUBIĘ TU BYĆ!

Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, 

Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa 2021-2027

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Doświadczenia w realizacji projektów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Projekty EWT w latach 2004-2021

➢ 24 projekty
➢ 175 partnerów 
➢ 111 regionów 
➢ 29 państw 
➢ pozyskano 2,5 miliona € (EFRR)

Zakres tematyczny: 
• turystyka, 
• transport, 
• ochrona środowiska, 
• żywność (promocja i innowacje),
• badania i rozwój, 
• rozwój społeczny, 
• innowacje,
• gospodarka odpadami, 
• aktywizacja seniorów,
• kultura.



Projekt DIGITOURISM (IE)

➢ Całkowita wartość projektu: 1 957 745 EUR 

➢ Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 187 725 EUR

➢ poziom dofinansowania 85 %

➢ Termin realizacji: 01.06.2018 - 31.05.2023 

➢ 8 partnerów projektu z 7 krajów: Francja, Włochy, Hiszpania, 

Węgry, Norwegia, Polska i Holandia.

Projekt Digitourism wspiera innowacyjne zastosowania rzeczywistości wirtualnej w sektorze turystycznym.

Wykorzystanie nowinek technologicznych może znacząco wesprzeć samorządy w promocji zasobów dziedzictwa

kulturowego i naturalnego oraz zapewnić przedsiębiorcom w branży turystycznej przewagę w bardzo

konkurencyjnym sektorze gospodarki.

Rezultaty:

➢ Opracowanie Planu Działania, który określa główne kierunki zmian i działań 

przewidzianych do realizacji w drugiej fazie projektu

➢ Strategia budowy i promocji produktów turystycznych województwa kujawsko-

pomorskiego wykorzystując technologię rzeczywistości cyfrowych

➢ Zorganizowanie pierwszej wirtualnej wizyty studyjnej

➢ Raport podsumowujący działania projektu (e-book)



Projekt SURFACE (ICE)

Surface - Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów 

➢ Całkowita wartość projektu: 2 168 025 EUR 

➢ Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 180 895 EUR

➢ poziom dofinansowania 85 %

➢ Termin realizacji: 01.07.2017 - 30.06.2020 

➢ 10 partnerów projektu z  krajów: Austria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Niemcy, 

Węgry, Belgia, Republika Czeska i Polska + 10 partnerów stowarzyszonych

Rezultaty:

➢ cykl warsztatów pn. Kawiarenka Naprawcza REPERATKA

➢ najważniejszym/głównym efektem projektu było opracowanie koncepcji

przygotowania i działalności Kawiarenki Naprawczej STAJNIA – PUNKT

PONOWNEGO UŻYCIA oraz uruchomienie działalności Kawiarenki na terenie

Osady Leśnej na Barbarce w Toruniu

➢ w Kawiarence Naprawczej Stajnia zostało uruchomione miejsce przyjmowania i 

sprzedaży używanych przedmiotów oraz organizowane były cyklicznie 

bezpłatne warsztaty edukacyjne i naprawcze

➢ współpraca twinningowa



Projekt THREE T (IE)

Projekt ThreeT – Thematic Trail Trigger

➢ Całkowita wartość projektu 158 334 EUR 

➢ Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 23 750 EUR (85%)

➢ Termin realizacji: 01.06.2018 – 30.11.2022 

➢ 9 partnerów projektu z 8 krajów Europy: Włochy, Finlandia, Malta,

Polska, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Niemcy

Celem projektu jest popularyzacja mało znanych do tej pory lokalizacji poprzez tworzenie i rozwój szlaków na 

obszarach cennych przyrodniczo.

Rezultaty:
➢ Plan Działania (Action Plan) dla rozwoju produktów turystyki aktywnej na terenie 

parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim.
➢ Pilotażowy projekt „Obszary ciszy jako atrakcja turystyczna”
➢ Wyznaczenie i oznakowanie obszarów ciszy w parkach krajobrazowych
➢ Stworzenie oferty turystycznej i edukacyjnej uwzględniające walory przyrodnicze 

obszaru
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