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ZAKRES:  
 
 
1. Dlaczego INTERREG? 
 
 
 
2. Co się udało w ramach programów EWT 2007 – 2013? 
 

 
 

3. Interreg 2014-2020 – pierwsze doświadczenia 
 
 
 

 



 

 

Dlaczego EWT / INTERREG? 
 
 
Dotychczas zaobserwowane korzyści (wybór):  
 
  możliwość współpracy z bardziej „rozwiniętymi”  
i doświadczonymi regionami  
 
 wsparcie dla regionalnych rozwiązań (dobre praktyki, „inni tak robią”)  

 
 otwarcie się na ponadregionalną perspektywę („mój problem nie jest 
tylko moim”) 

 
 

 
Wniosek – udział w projektach EWT 
 „otwiera” region i jego instytucje 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dlaczego EWT / INTERREG? 
 
 
Dotychczas zaobserwowane problemy (wybór):  
 
 w porównaniu z innymi programami w ramach FS, EWT/ INTERREG 
bez bezpośredniej interwencji w infrastrukturę i bez „twardych” 
inwestycji mają gorszą pozycję konkurencyjną  

 
 powiązanie rezultatów projektów z działaniami regionalnymi 
(dokumenty strategiczne, plany, rekomendacje, często bez określonego 
szczegółowo adresata)  
 
 
Wniosek – Interreg powinien być ściśle powiązany  
z potrzebami adresatów (np. regionów) 
 ￫ IZ, władze regionalne, policymakers 
 
 

 



 

 

Małopolska w programach EWT / INTERREG 
 
 
 
ZAŁOŻENIA   
 
 
 
1. Organizacyjne 

 
 
 
 

2. Tematyczne 
 
 

 

JAK? 

CO? 



 

 

Małopolskie założenia 
 
Organizacyjne:  
 
 EWT w Departamencie Polityki Regionalnej  
    (do 2014 łącznie z IZ MRPO!) 
 
 bliska współpraca z departamentami i jednostkami, których zakresy 
tematyczne są zbieżne z celami EWT / Interreg  
 
 powiązanie z RPO  
 
 samorząd regionalny otwarty na inne podmioty o kompetencjach, 
zainteresowaniach regionalnych (nauka i badania, think-tanki etc.) -  oddolna 
praca z projektem  
 
Wniosek: Interreg w ścisłym powiązaniu z polityką regionalną, programami 
operacyjnymi, „zapleczem” regionu 
 
 

 

JAK ? 



 

 

Małopolskie założenia 
 
Tematyczne:  
 
 
 wdrażanie projektów zgodnie z założeniami  
Strategii Rozwoju Województwa i celami wyznaczonymi przez Zarząd 
Województwa, np: 
     innowacje, środowisko, zmiany demograficzne, 
     zasoby naturalne i kulturowe, turystyka, obszary wiejskie 
   
 transfer wiedzy i know-how z projektów do polityki regionalnej 
 
 wspieranie udziału sektora NGO – otwarte konkursy ofert na przygotowanie 
propozycji projektowych do programów EWT / Interrreg 2014 – 2020 (2011 – 
EUWT, 2013, 2015), finansowanie z budżetu WM 
(podobieństwo do Seed Money Facility) 

 
Wniosek: problem najpierw  
- idea projektu „od problemu” nie z Programu  
 
 

 

CO? 



 

 

Małopolska w EWT 2007 - 2013 

9 projektów z 
bezpośrednim udziałem  

samorządu regionalnego 

 

27 ogółem w regionie 

 

 14 INTERREG IVC 

 

 9 Europa Środkowa 

 

 4 Region Morza 
Bałtyckiego 

IE 2014-2020 



 

 



 

 

SMART+ for SME Innovation and Promotion of RTD 

Wdrażanie: 2010 – 2013 

Cel: projekt wspierał działania na rzecz 
zwiększenia innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionach partnerskich, przede 
wszystkim poprzez finansowanie instytucji 
regionalnych w ramach podprojektów 

 

Zakres tematyczny 
• zwiększenie uczestnictwa firm z sektora MŚP w 
klastrach i sieciach współpracy 
• poprawa dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw do wyników badań i partnerów 
biznesowych 
• poprawa dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw do źródeł finansowania 



 

 

SMART+ for SME Innovation and Promotion of RTD 

Wpływ na politykę regionalną i FS 

 Regionalny Plan Wdrażania SMART + 

  

 Regionalna Strategia Innowacji (smart 
 specialization)  

 

 Regionalny Program Operacyjny 2014-
 2020  (przygotowania w r. 2013!) 

 



 

 

CLUE Climate Neutral Urban Districts in Europe 

Wdrażanie: 2012 - 2014 
 
Cel: zwiększenie możliwości/zdolności regionu do 
prowadzenia polityki rozwoju w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej z wykorzystaniem nowych rozwiązań i 
technologii na obszarach miejskich 
 
 określenie najlepszych dobrych praktyk mających na 
celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk rozwoju, 
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w obszarach 
miejskich  
 
 identyfikacja i ocena technologii, systemów  
i rozwiązań, a także narzędzi do raportowania  
i monitorowania dla rozwoju obszarów miejskich z 
zerową emisją gazów cieplarnianych 



 

 

CLUE Climate Neutral Urban Districts in Europe 

Wpływ na politykę regionalną i FS 
 
 
 Innowacyjny w skali regionu podręcznik 
”Małopolskie Inteligentne Miasta – kierunki 
rozwoju”  
 
 Wkład do Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020 CT 4 – Regionalna 
Polityka Energetyczna  

 

 



 

 

Małopolskie pierwsze doświadczenia 2014 - 2020 
 
 Małopolski Plan Inwestycyjny 2015 – 2023 
 
 
 Projekty INTERREG jako wsparcie dla polityki regionalnej  
 
 
Szczególne obszary tematyczne: 
 
 cyfrowa Małopolska 
 edukacja, dziedzictwo kulturowe, przemysły czasu wolnego 
 ochrona środowiska 
 zdrowie 
 transport 
 rynek pracy, polityka społeczna 
 polityka rozwoju, rozwój gospodarczy 

 
 
 

 



 

 

Małopolskie pierwsze doświadczenia 2014 - 2020  

 
 

 



 

 

Małopolskie pierwsze doświadczenia 2014 - 2020 
  
Projekty z udziałem podmiotów z Małopolski  
Interreg Europa (7) 
 
Adresowane do RPO (5) 
Adresowane do RSI (1) 
Adresowane do SRWM (1) 
 

Partnerzy: 
Woj. Małop. (2) 
Miasto Kraków (1) 
Gmina Niepołomice (1) 
MARR (1) 
FRDL MISTiA (1) 
Stowarzyszenie Energie Cites (1) 
 
 
 
 

INTHERWASTE 
SYMBI 

RATIO 
INNOBRIDGE 

SKILLS+ 

REGIO-MOB 
REBUS 



 

 

Małopolskie pierwsze doświadczenia 2014 - 2020 
  
 
REGIO-MOB 
 Temat: wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych w celu usprawnienia 

polityki związanej z mobilnością na szczeblu regionalnym, prowadzącej do 
rozwoju transportu niskoemisyjnego 

 Ważne: zaangażowanie obok samorządów, uczelni, także kolei, 
przewoźników autobusowych (w tym prywatnych) 

 
SYMBI 
 Temat: wspieranie polityk publicznych w regionach dążących do modelu 

gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez 
zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów 
cieplarnianych 

 Ważne: minimalizacja ilości powstających odpadów i jeszcze lepsze 
wykorzystanie surowców wtórnych powstających przy produkcji 
przemysłowej – wkład do RPO 

 
 
 

http://www.interregeurope.eu/intherwaste/
http://www.interregeurope.eu/symbi/
http://www.interregeurope.eu/innobridge/
http://www.interregeurope.eu/skillsplus/


 

 

Małopolskie pierwsze 
doświadczenia 2014 - 2020 
  
Projekty z udziałem 
podmiotów z Małopolski  
Interreg Europa Środkowa (6) 
 
 

Partnerzy: 
Woj. Małop. (1) 
Miasto Kraków (2) 
Krakowski Park Technolog. (1) 
Politechnika Krakowska (1) 
AGH (1) 
Krakowska Izba Przem-Handl. (1) 
Stowarzyszenie Energie Cities (1) 
Muzeum Archeologiczne (1) 
 
 
 
 

3DCentral 
CERIecon 

UGB 
COME-IN! 

GeoPLASMACE 
TOGETHER 



 

 

Małopolskie pierwsze doświadczenia 2014 - 2020 
  
UGB 
 Temat: opracowanie zintegrowanego modelu dla zrównoważonego 

zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu ze strategiami na 
poziomie regionalnym 

 Ważne: zaangażowanie kompetencyjnie różnych podmiotów 
  
COME-IN! 
 Temat: szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także 

wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. 

 Ważne: otwarcie się instytucji na nowe możliwości 
 
 

http://www.interregeurope.eu/intherwaste/
http://www.interregeurope.eu/symbi/
http://www.interregeurope.eu/innobridge/
http://www.interregeurope.eu/skillsplus/


 

 

Spostrzeżenia, rekomendacje 
  

 potrzeba integracji działań lokalnych i regionalnych, interesariusze z regionu 

na rzecz projektów i realnego wykorzystania efektów  – listy poparcia w Interreg 

Europa 

 projekty (szczególnie w Interreg Europa Środkowa i Region Morza 

Bałtyckiego) nie tylko dla urzędów marszałkowskich – zaangażowanie miast, 

agencji, uczelni, stowarzyszeń, nawet muzeum 

 tematyka skoncentrowana, ale istotna z punktu widzenia potrzeb regionu  

najważniejszym wyzwaniem jest umiejętne przełożenie efektów projektów do 

bieżącej polityki regionalnej /czyli do celu 1./ 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Polityki Regionalnej 

 

30-552 Kraków, ul. Wielicka 72 

tel. /12/ 29 90 700 

grzegorz.first@umwm.pl 

 


