
Program INTERREG EUROPA 2014-2020 
 

Kontynuacja programu międzyregionalnego INTERREG IVC 2007-2013  
 

• Zasięg terytorialny:   UE-28, Norwegia, Szwajcaria  

• Budżet:     359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

• Instytucja Zarządzająca:   Région Nord-Pas de Calais, Francja 

• Wspólny Sekretariat:   Lille, Francja 

• Beneficjenci:    władze i instytucje publiczne, podmioty prywatne o charakterze non   
                                                                                      profit 

• Partnerstwo:    partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 są państwami             
                                                                             członkowskimi 

• Dofinansowanie (refundacja):   dla polskich partnerów: władze i instytucje publiczne – do 85%, podmioty prywatne   
                                                                             o charakterze non  profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych 

                                                                                       

INTERREG EUROPA w POLSKIEJ UMOWIE PARTNERSTWA: 

Unowocześnienie polityk regionalnych oraz, dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejsze  
i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach 
regionalnych oraz krajowych. 
   

 INTERREG EUROPA 

o Wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy w następujących 
obszarach:  

 

 

 

 

 

o Zapewnia eksperckie i merytoryczne wsparcie w ramach tematycznych platform 
learningowych. 

 

INFORMACJE: 

� Prezentacje ze spotkania na temat zasad 1. naboru wniosków, Warszawa 6 maja 2015 
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/o-naborze-w-interreg-europa/   

� Prezentacje ze spotkań tematycznych (w tym nt. wybranych RPO, RIS), Poznań, Katowice, Toruń, marzec 2015:  
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/o-wspolpracy-transnarodowej-i-miedzyregionalnej-w-regionach-podsumowanie-wydarzen-w-
poznaniu-katowicach-i-toruniu/   

� po polsku - Krajowy Punkt Kontaktowy INTERREG EUROPA - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy 
Terytorialnej, osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl;  
serwis MIiR: www.ewt.gov.pl 

� po angielsku - Wspólny Sekretariat, e-mail: info@interreg4c.eu;  
strona programu: www.interregeurope.eu, w tym:  

-- 1. nabór wniosków - Pakiet dla aplikantów: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 
-- Bazy - poszukiwanie partnerów, pomysły na projekty itp.: http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/   

REZULTAT WSPÓŁPRACY (przykłady):  

• Koncepcja nowego projektu, metodologii lub narzędzia przewidziana do 
finansowania ze środków programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia (krajowe i regionalne programy operacyjne). 

• Zmiana w systemie zarządzania polityką/programem (np. wprowadzenie nowych metod 

oceny, zmiany w systemie naboru projektów w programie regionalnym, zmiany w otoczeniu prawnym).  

• Wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu etc.).  

Badania i innowacje  
 
infrastruktura badań i innowacji, 
podnoszenie zdolności, regionalne 
łańcuchy innowacji  

Konkurencyjność MŚP  
 
wspieranie MŚP w wypracowywaniu 
i osiąganiu wzrostu 
gospodarczego, wprowadzanie 
innowacji na wszystkich etapach 
cyklu życia 

 

Gospodarka 
niskoemisyjna 
 

wspieranie przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach 

Środowisko i efektywne 
gospodarowanie zasobami 
 
ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego;  wspieranie przechodzenia 
do efektywnej gospodarki zasobami, 
„zielony wzrost” i eko-innowacje 
 


