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Statystyka naborów 

Rozporządzenia unijne (Parlamentu Europejskiego i Rady) 

Rozporządzenia wykonawcze i delegowane Komisji Europejskiej 

 

Programy współpracy – zatwierdzone przez Komisję 

 

Umowa partnerstwa 

 

Ustawa wdrożeniowa 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

 

 

 

 

 
Podstawy prawne  
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Programy transnarodowe 

 
 
 
 

 

 

Program międzyregionalny  
i programy transnarodowe 

INTERREG 
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INTERREG 
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Program międzyregionalny 
INTERREG Europa 
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Program międzyregionalny  
i programy transnarodowe 

Program międzyregionalny  
współpraca z dowolnie wybranymi instytucjami z obszaru UE, Szwajcarii, 

Norwegii wzmocnienie polityki spójności poprzez wymianę doświadczeń 

między regionami. 

Programy transnarodowe 
współpraca w ramach określonych obszarów geograficznych wzmocnienie 

współpracy za pomocą przedsięwzięć sprzyjających zintegrowanemu 

rozwojowi terytorialnemu powiązanemu z priorytetami polityki spójności. 
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Program międzyregionalny  
i programy transnarodowe 

Wspólne zasady programów INTERREG: Region Morza Bałtyckiego, 

Europa Środkowa i Europa 

 

• międzynarodowe partnerstwo w projektach  

• zasada partnera wiodącego  

• międzynarodowe struktury programów  

• wspólny budżet  

• dofinansowanie w formie refundacji – brak zaliczek 

• język angielski jest oficjalnym językiem programów 

• w komitetach monitorujących udział biorą przedstawiciele władz 

centralnych i regionów (Polskę reprezentują osoby wskazane przez MIiR i 

ZWRP, wsparcie doradcze zapewnia im Komitet Konsultacyjny) 

• możliwość skorzystania polskich partnerów wiodących z dofinansowania 

wkładu własnego z rezerwy budżetu państwa (jeśli procedura na dany rok 

to przewiduje) 
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Program międzyregionalny  
i programy transnarodowe 

Wspólne zasady programów INTERREG: Region Morza Bałtyckiego, 

Europa Środkowa i Europa 

 
Weryfikacja wydatków 

 
 wydatki poniesione w ramach projektów należy zweryfikować u kontrolera 

pierwszego stopnia 

 dla polskich partnerów projektów transnarodowych i międzyregionalnych 
kontrolerem jest:  

Centrum Projektów Europejskich 
Wydział Kontroli 

ul. Domaniewska 39a 
02-672 Warszawa 

www.cpe.gov.pl/1196,flc 
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Podsumowanie dotychczasowych naborów 

Program transnarodowy  Interreg Region Morza Bałtyckiego 
 

 
Pierwszy nabór 

1. etap naboru 2.12.2014-2.02.2015 
złożone wnioski (koncepcje projektów) 282 

w tym koordynowane przez polskie instytucje 42 
1. priorytet  - Innowacje 130 
2. priorytet  - Zasoby naturalne 96 

3. priorytet - Transport 56 
DECYZJA KM 28-29.04.2015 

projekty zaproszone do 2. etapu 81 
w tym koordynowane  przez polskie instytucje 4 

2. etap naboru do 14.07.2015 
złożone wnioski 78 

w tym koordynowane przez polskie instytucje 5 

1. priorytet  - Innowacje 24 
2. priorytet  - Zasoby naturalne 33 

3. priorytet - Transport 21 
DECYZJA o dofinansowaniu projektów 18-19.11.2015 
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Podsumowanie dotychczasowych naborów 

Program transnarodowy  Interreg Europa Środkowa 
  

Pierwszy nabór 

1. etap naboru 12.02-13.04.2015 

złożone wnioski (skrócone opisy projektów) 620 

w tym koordynowane przez polskie instytucje 72 

1. priorytet  - Innowacje 258 

2. priorytet  - Gospodarka niskoemisyjna 116 

3. priorytet - Zasoby naturalne i kulturowe 211 

4. priorytet - Transport 35 

DECYZJA KM 21-22.09.2015 

projekty zaproszone do 2. etapu 91 

w tym zarządzane przez PL instytucje 10 

2. etap naboru do 27.11.2015 

DECYZJA o dofinansowaniu projektów  kwiecień 2016  
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Podsumowanie dotychczasowych naborów 

Program międzyregionalny Interreg Europa 
 
  

Pierwszy nabór 

Nabór jednoetapowy 22.06-31.07.2015 

projekty złożone 261 

w tym zarządzane przez PL instytucje 5 

1. priorytet - Badania i innowacyjność 67 

2. priorytet - Konkurencyjność MŚP 81 

3. priorytet - Gospodarka niskoemisyjna 54 

4. priorytet - Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami 59 

Liczba PL partnerów w złożonych wnioskach 95 

DECYZJA o dofinansowaniu projektów 19-20 stycznia 2016 


