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Uwaga: Tłumaczenie ma charakter pomocniczy.  

W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim. 

 4 marca 2019 

1. OGŁOSZENIE 

Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA (CE) zaprasza organizacje publiczne i prywatne z regionów Europy 
Środkowej do składania wniosków w ramach czwartego naboru. Szczegółowe warunki i termin naboru 
można znaleźć w „Podręczniku wnioskodawcy dla czwartego naboru”. Pakiet aplikacyjny stanowi 
integralną część niniejszego ogłoszenia i jest dostępny pod adresem www.interreg-central.eu/apply.  

Kluczowe elementy Programu Interreg CE (w tym cele programu, obszar współpracy, treść priorytetów 
finansowania, kwalifikujący się wnioskodawcy, budżet programu, struktury zarządzania i więcej) zostały 
szczegółowo opisane w dokumencie „Program Współpracy” Interreg EUROPA ŚRODKOWA, dostępnym do 
pobrania z www.interreg-central.eu/documents (zakładka „Dokumenty programu”). 

 „Program współpracy” (wersja 2 z 26.10.2016) stanowi podstawę prawną dla niniejszego naboru 
wniosków. W dniu otwarcia naboru przeprowadzana jest niewielka rewizja programu współpracy. Wersja 
po rewizji zatwierdzona przez Komisję Europejską (wersja 3) stanie się prawną podstawą trwającego 
naboru projektów. 

 

2. KONCENTRACJA TEMATYCZNA NABORU 

Czwarty nabór wniosków poświęcony jest wykorzystaniu produktów i rezultatów uzyskanych dzięki 
projektom finansowanym przez program Interreg EUROPA ŚRODKOWA w ramach pierwszych dwóch 
naborów.  

Projekty finansowane w ramach czwartego naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na 

dwa sposoby: 

 oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki 

sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i 

strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, 

regionalnym lub lokalnym.  

 odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą 

być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie 

produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i 

wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych 

sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom 

Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.  

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji. 

 

OGŁOSZENIE O CZWARTYM 
NABORZE WNIOSKÓW  

http://www.interreg-central.eu/apply
http://www.interreg-central.eu/documents
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Koncentracja tematyczna naboru ogranicza się do następujących siedmiu tematów uwzględnionych w 44 
projektach finansowanych w pierwszych dwóch naborach:  

 

Temat/klaster tematyczny 
 

Priorytet 
                  Cel szczegółowy 

I. Przemysł 
4.0/zaawansowana 
produkcja 

1 1.1 

Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami 
systemów innowacji w celu wzmocnienia 
regionalnej zdolności do innowacji w Europie 
Środkowej 

II. Przedsiębiorczość 
społeczna 

1 1.2 

Poprawa umiejętności oraz kompetencji 
przedsiębiorczych w celu rozwijania innowacji 
gospodarczych i społecznych w regionach Europy 
Środkowej 

III. Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w miastach 

2 2.1 

Rozwijanie i wdrażanie rozwiązań w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnej w 
infrastrukturze publicznej 

IV. Mobilność niskoemisyjna 
oraz jakość powietrza w 
miastach 

2 2.3 
Poprawa zdolności związanych z planowaniem 
mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych 
w celu zmniejszenia emisji CO2 

V. Dostosowanie się do 
zmian klimatu oraz 
zapobieganie 
zagrożeniom 

3 3.1 

Poprawa zintegrowanych zdolności zarządczych w 
zakresie środowiska w celu ochrony oraz 
zrównoważonego użytkowania dziedzictwa 
przyrodniczego i zasobów 

VI. Zagrożone dziedzictwo 
kulturowe (miejsca i 
budynki) 

3 3.2 
Poprawa zdolności do zrównoważonego 
użytkowania dziedzictwa kulturowego i zasobów 

VII. Dostępność dla regionów 
peryferyjnych i 
granicznych do 
sieci/węzłów TEN-T oraz 
CNC 

4 4.1 

Poprawa planowania i koordynacji regionalnych 
systemów transportu pasażerskiego dla lepszych 
połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami 
transportowymi 

 

W ramach czwartego naboru, wnioski mogą być składane tylko w ramach celów szczegółowych 
wymienionych powyżej. 

W Załączniku 1 do „Podręcznik wnioskodawcy dla czwartego naboru” dla każdego tematu znajduje się 
opis koncentracji tematycznej, podsumowanie wyzwań i ram prowadzenia polityki, oczekiwanych 
rezultatów, odniesienie do odpowiedniego celu szczegółowego programu. Ponadto, załącznik ten 
zawiera listę 44 projektów Interreg EUROPA ŚRODKOWA związanych z 7 tematami. 

Podręcznik wnioskodawcy dla czwartego naboru zwiera także ważne informacje o minimalnych 
wymaganiach, które wnioski muszą spełniać, aby mogły zostać uznane za kwalifikujące się do 
finansowania. Wymagania te dotyczą m.in.: 

 Wybranego tematu, na którym planuje się skoncentrować proponowany projekt 

 Koordynacji pomiędzy różnymi projektami, które będą wykorzystywane w ramach proponowanego 
projektu  

 Kwalifikujących się partnerów oraz składu partnerstwa 

 Wymagań dotyczących partnera wiodącego 

 Lokalizacji partnerów oraz działań w ramach projektu 

Wymóg Wyjaśnienie 
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A. Koncentracja 
tematyczna  

Propozycja projektu koncentruje się na jednym z 7 otwartych tematów 

B. Koordynacja Propozycja projektu koordynuje wykorzystanie produktów i rezultatów uzyskanych z: 

 przynajmniej dwóch projektów finansowanych przez Program Interreg EUROPA 
ŚRODKOWA i wymienionych w Załączniku 1 (nawet jeśli przyporządkowane zostały do 
różnych tematów) 

 przynajmniej jednego powiązanego tematycznie projektu finansowanego przez 
program bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską (np. Horyzont 
2020/Siódmy Program Ramowy, LIFE, instrument „Łącząc Europę”, Kreatywna Europa, 
...) 

Dalsze informacje nt. wymogów dotyczących wykorzystania i koordynacji są zawarte w 
Rozdziale 2.3 podręcznika wnioskodawcy. 

C. Partnerstwo Partnerstwo (zgodnie z listą w części 2 formularza aplikacyjnego) musi spełniać 
następujące minimalne wymagania: 

 przynajmniej 50% partnerstwa składa się z podmiotów zaangażowanych we wstępnie 
wybrane projekty Interreg EUROPA ŚRODKOWA (nawet jeśli przyporządkowane zostały 
do różnych tematów) (patrz Załącznik 1), których produkty i rezultaty mają zostać 
wykorzystane. 

 przynajmniej jeden partner  pochodzi z projektu finansowanego w ramach  programu 
bezpośrednio zarządzanego przez UE; wnosi on produkty i rezultaty, które zostaną 
wykorzystane przez partnerstwo. 

Dalsze informacje nt. wymogów dotyczących partnerstwa są zawarte w Rozdziale 3.2. i 6.1 
podręcznika wnioskodawcy. 

D. Obowiązkowa 
konsultacja 

Propozycja projektu musi zostać skonsultowana ze Wspólnym Sekretariatem w ramach 

„obowiązkowej konsultacji”. Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział 7 podręcznika 
wnioskodawcy.. 

E. Wielokrotne 
uczestnictwo 

Ten sam podmiot nie może być zaangażowany w więcej niż jeden wniosek w obrębie tego 
samego tematu.  

 

Niespełnianie wyżej wymienionych kryteriów może skutkować odrzuceniem wniosku. Dlatego też 
zaleca się uważne przeczytanie Podręcznika wnioskodawcy dla czwartego naboru.  

3. DOSTĘPNY BUDŻET EFRR 

Program przeznaczy na czwarty nabór wniosków ok. 10 mln EUR z EFRR. Środki te są uzależnione od 
dostępności oszczędności wygenerowanych przez projekty finansowane w ramach poprzednich 
naborów. 

4. STAWKI WSPÓŁFINANSOWANIA 

Obowiązują następujące stawki współfinansowania:  

 do 85% dla wnioskodawców z Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Słowacji, Słowenii; 

 do 80% dla wnioskodawców z Austrii, Niemiec, Włoch; 

 do 80% dla wnioskodawców zlokalizowanych w regionach poza obszarem Programu Interreg 
EUROPA ŚRODKOWA. 

W przypadku EUWT obejmujących obszary geograficzne, w których obowiązują różne stawki 
współfinansowania, do EUWT ma zastosowanie stawka kraju, w którym jest zarejestrowane. 
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5. CZAS TRWANIA PROJEKTU 

W ramach czwartego naboru wniosków, maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące, biorąc 
pod uwagę, że najpóźniejszą dopuszczalną datą zakończenia projektu jest 30 czerwca 2022. 

 

6. PARTNERSTWO I BUDŻET PROJEKTU 

Liczba partnerów oraz rozmiar finansowy projektu powinny odzwierciedlać jego zakres i być 
powiązane z działaniami przewidzianymi w planie pracy. W związku z tym nie ma zalecanej 
minimalnej lub maksymalnej wielkości partnerstwa1 lub budżetu projektu.  

Orientacyjne przykłady wielkości partnerstwa i budżetu przedstawiono w Rozdziale 4.3 podręcznika 
wnioskodawcy. 

 

7. SKŁADANIE WNIOSKÓW 

Czwarty nabór wniosków jest organizowany jako procedura jednoetapowa.  

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy 
elektroniczny system monitoringu (eMS) na stronie https://ems.interreg-central.eu. Pakiet aplikacyjny  
dla czwartego naboru zawiera również wzór formularza wniosku offline (wyłącznie dla celów 
informacyjnych).  

Propozycje projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego przez eMS najpóźniej do  

piątku, 5 lipca 2019, do godziny 13:00 CET. 

 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE I WSPARCIE 

Więcej szczegółów dotyczących Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, warunki składania propozycji 
projektów, ocena propozycji, pakiet aplikacyjny oraz inne stosowne informacje są dostępne na 
stronie: www.interreg-central.eu/apply 

Można się również skontaktować z przedstawicielami Krajowych Punktów Kontaktowych 
zlokalizowanych w każdym państwie członkowskim programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA lub ze 
Wspólnym Sekretariatem w Wiedniu. Informacje kontaktowe są dostępne na stronie internetowej 
programu. 

 

                                                           
1 Więcej informacji na temat minimalnych wymagań dla partnerstw zawiera rozdział 3.2 podręcznika wnioskodawcy dla 
czwartego naboru 

https://ems.interreg-central.eu/
http://www.interreg-central.eu/apply

