
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ  
I MIĘDZYREGIONALNEJ Z UDZIAŁEM POLSKI

Zasięg terytorialny 

Podstawowe zasady realizacji projektów

• Poziom dofinansowania w programach transnarodowych: maksymalny wkład EFRR dla polskich 
partnerów (refundacja) wynosi do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych. W programach nie ma zaliczek.

• Poziom dofinansowania w programie międzyregionalnym: maksymalny wkład EFRR dla wszystkich 
partnerów projektów (refundacja) wynosi do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych dla podmiotów publicznych  
i 75% dla prywatnych instytucji non-profit. W programie nie ma zaliczek.

• Liczba partnerów: w projektach transnarodowych i międzyregionalnych muszą ze sobą współpracować 
partnerzy z minimum trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE. 

• Język programów: w programach transnarodowych i międzyregionalnym oficjalnym językiem jest angielski. 

• Kontrola wydatków polskich partnerów: za kontrolę wydatków poniesionych przez polskich 
partnerów w projektach transnarodowych i międzyregionalnych (kontrola 1. stopnia, ang. First Level Control)  
odpowiada Centrum Projektów Europejskich. Kontrola jest bezpłatna. Więcej informacji na:  www.cpe.gov.pl 

INTERREG 
EUROPA ŚRODKOWA

INTERREG EUROPA



Transnarodowy 
Interreg Region Morza Bałtyckiego

Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej 

Monika Strojecka-Gevorgyan 
tel. 32 253 90 08 w. 16
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl  
 
Informacje po polsku: www.ewt.gov.pl 
Oficjalna strona programu: www.interreg-baltic.eu

• Zasięg terytorialny: Dania, Estonia, Finlandia, północno-wschodnia 
część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, część 
Rosji.
• Tematyka: potencjał dla innowacji, efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, zrównoważony transport.
• Program wspiera realizację Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
• Beneficjenci: instytucje publiczne i prywatne posiadające osobowość 
prawną.
• Projekty powinny dotyczyć kluczowych możliwości i wyzwań obszaru, 
którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa (np. sprzeczne 
interesy w zakresie korzystania z zasobów, negatywny wpływ żeglugi na 
środowisko itp.).
• Programem zarządza Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn. 
Wspólny Sekretariat mieści się w Rostocku i Rydze.
• Budżet programu ze środków EFRR wynosi 264 mln euro.

Transnarodowy 
Interreg Europa Środkowa

Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej 

Teresa Marcinów, Agnieszka Burda 
tel. 32 253 90 08  
e-mail: Teresa.Marcinow@mr.gov.pl,  
Agnieszka.Burda@mr.gov.pl 

Informacje po polsku: www.ewt.gov.pl
Oficjalna strona programu: www.interreg-central.eu  

• Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, 
Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.
• Tematyka: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie 
niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe.
• Beneficjenci: instytucje publiczne i prywatne posiadające osobowość 
prawną, organizacje międzynarodowe.
• Projekty powinny dotyczyć kluczowych możliwości i wyzwań obszaru, 
którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa (np. nie w pełni  
interoperacyjne systemy transportowe, brak równomiernego dostępu  
do infrastruktury badań i innowacji  itp.).
• Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat także mieści 
się w Wiedniu.
• Budżet programu ze środków EFRR wynosi 246 mln euro.

• Zasięg terytorialny: UE, Norwegia, Szwajcaria
• Tematyka: wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny 
i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia  
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, ochrona 
środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
• Beneficjenci: władze publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty 
prywatne o charakterze non-profit posiadające osobowość prawną.
• Projekty polegają na wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy wśród 
podmiotów regionalnych, celem jest poprawa polityk i programów roz-
woju regionalnego (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności,  
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.).
• Na stronie programu działają 4 tematyczne platformy learningowe,  
ogólnoeuropejski zasób wiedzy na temat polityk regionalnych. 
• Programem zarządza region Hauts-de-France, Wspólny Sekretariat 
mieści się w Lille (Francja).
• Budżet programu ze środków EFRR wynosi 359 mln euro.

Międzyregionalny 
Interreg Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej

Anna Stol
tel. 32 253 90 08 w. 17 
e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl 

Informacje po polsku: www.ewt.gov.pl
Oficjalna strona programu: www.interregeurope.eu 

PROGRAM PODSTAWOWE INFORMACJE


