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Agenda / Tagesordnung

1. Główne założenia programu Interreg Polska –
Saksonia na lata 2021-2027 / Hauptgrundsätze des 
Kooperationsprogramms Interreg Polen – Sachsen
für die Jahre 2021-2027

2. Sesja pytań i odpowiedzi / Fragen und Antworten
auf die Fragen von Teilnehmern



Gdzie program będzie 
realizowany? 

Wo wird das Programm
umgesetzt? 



Mapa / Landkarte



Ile mamy środków? 

Wie viel Finanzmittel haben wir?



Budżet programu / Programmbudget

• 60,27 mln euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) / 60,27 Mio. 
Euro aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE)

• poziom dofinansowania z EFRR – do 80% 
wydatków kwalifikowalnych / Fördersatz aus 
dem EFRE − bis zu 80% der förderfähigen 
Ausgaben  



W co chcemy inwestować? 

Wo möchten wir investieren? 



Zdiagnozowane potrzeby / ermitteltes Bedürfnis

• Przeciwdziałanie degradacji środowiska / Aufhalten der 
Zerstörung natürlicher Umwelt

• Edukacja ekologiczna i poprawa świadomości ekologicznej / 
ökologische Bildung und Steigerung des Umweltbewusstseins 

• Zachowanie dóbr przyrody i krajobrazu dla przyszłych pokoleń 
/ Erhaltung der Natur und Landschaft für nachfolgende 
Generationen

• Poprawa działania służb ratunkowych na wypadek klęsk 
żywiołowych / Verbesserung der Arbeit von Rettungsdiensten 
im Falle der Naturkatastrophen 



Priorytet I / Priorität I

• Pogranicze przyjazne środowisku –
przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu 
/ Ein nachhalEger Grenzraum − Prävention 
und Anpassung an den Klimawandel

• Budżet – 12,65 mln euro EFRR (21% ) / das 
Budget − 12,65 Mio. Euro EFRE (21% vom 
gesamten EFRE-Budget)



Przykłady działań / Beispiele der Maßnahmen

• Analizy i strategie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom 
zmian klimatu oraz wypracowanie wspólnych działań adaptacyjnych 
do zmian klimatu / Analysen, Strategien, Programme zur Bewältigung 
negativer Folgen des Klimawandels und Erarbeitung gemeinsamer 
Klimaanpassungsmaßnahmen 

• Współpraca służb ratowniczych w zakresie ostrzegania, monitorowania 
i reagowania w sytuacjach kryzysowych, szkolenia, wspólne ćwiczenia 
/ Entwicklung eines Systems zur Kooperation der Einheiten zur 
Gefahrenabwehr im Bereich Warnung, Überwachung und Reaktion in 
Krisensituationen, Schulungen, gemeinsame Übungen 



Oczekiwane efekty / Zu erwartende Ergebnisse

• Wspólne strategie, rozwiązania i plany 
działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji 
do zmian klimatu / Gemeinsam entwickelte 
oder implementierte Strategien, Lösungen
und Aktionspläne für Prävention und 
Anpassung an den Klimawandel

• Wartość docelowa − 30 / Zielwert − 30



Zdiagnozowana potrzeba / ermitteltes Bedürfnis

• Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy podmiotami rynku 
pracy oraz placówkami szkolnictwa zawodowego / Stärkung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Arbeitsmarktakteuren 
und Berufsbildungsträgern

• Intensyfikacja współpracy w dziedzinach gospodarki, nauki i edukacji / 
Intensivierung der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Bildungskooperation

• Przeciwdziałanie odpływowi młodzieży z obszaru wsparcia / Verhinderung 
der Abwanderung der Jugend aus dem Fördergebiet

----------------------------------------------------------------------------------------------

• Ochrona i promocja dóbr kultury (materialnej i niematerialnej) oraz 
przyrody / Schutz und Förderung der Natur- und Kulturgüter (materiell 
und immateriell) 

• Rozwój turystyki w celu wzrostu gospodarczego / Entwicklung des 
Tourismus zum Zweck des Wirtschaftswachstums  



Priorytet II / Priorität II

• Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i 
turystykę / Ein lebenswerter Grenzraum –
Bildung, Kultur und Tourismus

• Budżet – 35,56 mln euro EFRR (59%) / das 
Budget 35,56 Mio. Euro EFRE (59%)  



Przykłady działań (edukacja) / Beispiele der Maßnahmen
(Bildung)

• Realizacja projektów włączających instytucje edukacyjne 
i naukowe (np. szkoły, szkoły zawodowe, szkoły wyższe), 
przedsiębiorstwa z obszaru wsparcia, organizacje 
otoczenia biznesu oraz inne podmioty rynku pracy, wraz 
z projektami kształcenia i doskonalenia zawodowego / 
Umsetzung von Projekten, die Bildungs- und 
Wissenschaftsinstitutionen, z. B. Schulen, 
Berufsschulen, Hochschulen, Unternehmen aus dem 
Fördergebiet, wirtschaftsnahe Organisationen und 
weitere Arbeitsmarktakteure einbeziehen, 
einschließlich Projekten zur Aus- und Weiterbildung



Oczekiwane efekty / Zu erwartende Ergebnisse

• Wspólne strategie i plany działania w dziedzinie 
edukacji / Gemeinsam entwickelte oder 
implementierte Strategien und Aktionspläne im 
Bereich Bildung

• Wartość docelowa −  12 / Zielwert − 12

• Uczestnictwa we wspólnych programach 
szkoleniowych / Teilnahme an gemeinsamen 
Ausbildungsprogrammen

• Wartość docelowa −  18 000 uczestników / Zielwert − 
18 000 Teilnehmer/innen



Przykłady działań (kultura i turystyka) / Beispiele der 
Maßnahmen (Kultur u. Tourismus) 

• Inwestycje zachowawcze i odtworzeniowe w zakresie 
dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) 
oraz naturalnego / Investitionen in die Erhaltung und 
Wiederherstellung von Werten des materiellen und 
immateriellen Kultur- sowie des Naturerbes

• Promowanie obszaru wsparcia jako terenu atrakcyjnego 
turystycznie i promocja turystyki z uwzględnieniem wymagań 
ochrony środowiska naturalnego / Vermarktung des 
Fördergebietes als eine attraktive Tourismusregion und 
Vermarktung des Tourismus unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des Umweltschutzes



Oczekiwane efekty / Zu erwartende Ergebnisse

• Wspólne strategie i plany działania w zakresie kultury i turystyki / 
Gemeinsam entwickelte oder implementierte Strategien und Aktionspläne 
im Bereich Kultur und Tourismus

• Wartość docelowa −  25 / Zielwert − 25

• Wsparte obiekty kulturowe i turystyczne / Unterstützte kulturelle und 
touristische Einrichtungen

• Wartość docelowa −  32 / Zielwert − 32

• Transgraniczne wydarzenia kulturalne i turystyczne / Grenzübergreifende
öffentliche Veranstaltungen im Bereich Kultur und Tourismus 

• Wartość docelowa −  110 / Zielwert − 110

• Wzrost liczby turystów / Erhöhung von Anzahl der Touristen

• Wartość docelowa − 320 000 odwiedzających / Zielwert − 320 000 
Besucher/innen



Zdiagnozowana potrzeba / ermitteltes Bedürfnis

• Budowanie trwałych więzi społecznych ponad 
granicami  w jak największej liczbie dziedzin / Aufbau 
dauerhafter sozialer Bindungen über die Grenze 
hinweg und in möglichst vielen Bereichen

• Integracja społeczna i budowanie zaufania / 
Integration der Gemeinschaft und Aufbau des 
Vertrauens

• Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk / Austausch 
von Erfahrungen und guten Praktiken



Priorytet III / Priorität III

• Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i 
instytucji / Ein dialogorientierter Grenzraum –
Kooperationen von Einwohnern und 
Institutionen

• Budżet – 12,06 mln euro EFRR (20%) / das 
Budget − 12,06 Mio. Euro EFRE (20%)



Przykłady działań / Beispiele der Maßnahmen

• Ochrona zdrowia, współpraca gospodarcza, mobilność pracowników, 
transport publiczny, planowanie przestrzenne, zwiększenie 
współpracy i zaufania, upowszechnianie wiedzy nt. kraju sąsiada, 
przezwyciężanie istniejących barier, w tym językowych i wzmacnianie 
wielojęzyczności, bezpieczeństwo publiczne, promowanie 
niedyskryminacji i równych szans / Gesundheitsschutz, 
wirtschaftliche Kooperation, Mobilität für Beschäftigte, öffentlicher
Verkehr, Raumordnung, Aufbau der Zusammenarbeit und des 
Vertrauens, Überwindung bestehender Barrieren, darunter der 
Sprachbarriere und Stärkung der Mehrsprachigkeit, Sicherheit, 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der 
Nichtdiskriminierung und der Chancengleichheit



Oczekiwane efekty / Zu erwartende Ergebnisse

• Wspólne strategie, rozwiązania i plany działania na rzecz 
współpracy mieszkańców i instytucji / Gemeinsam entwickelte 
oder implementierte Strategien, Lösungen und Aktionspläne
für Kooperationen von Einwohnern und Institutionen 

• Wartość docelowa −  14 / Zielwert − 14

• Rozwiązania dotyczące zmniejszania przeszkód prawnych lub 
administracyjnych w wymiarze transgranicznym / Lösungen 
für grenzübergreifende rechtliche oder administrative 
Hindernisse

• Wartość docelowa −  7 / Zielwert − 7



Kto może realizować projekt? /
Wer kann ein Vorhaben umsetzen?



Potencjalni Beneficjenci / Begünstigte

• JST, jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o 
charakterze niekomercyjnym posiadające osobowość 
prawną / Gebietskörperschaften, Einheiten der 
öffentlichen Verwaltung, Vereine, 
Nichtregierungsorganisationen, sonstige 
nichtkommerzielle Träger mit Rechtsfähigkeit 



Zasada partnerstwa / Partnerschaft-Grundsatz

• Co do zasady w projekcie musi uczestniczyć co 
najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii  / 
Grundsätzlich müssen am Vorhaben mindestens ein 
Partner aus Polen und ein Partner aus Sachsen 
teilnehmen 

• Projekt może być wdrażany w jednym państwie, pod 
warunkiem, że przynosi korzyści obszarowi wsparcia / 
Ein Vorhaben kann in einem einzigen Land 
durchgeführt werden, sofern Auswirkungen auf und 
Nutzen für das Fördergebiet dargelegt sind



Zasada partnerstwa / Partnerschaft-Grundsatz

• Partnerzy współpracują przy opracowywaniu i 
wdrażaniu projektu, a także posiadają wspólny 
personel lub wspólnie finansują projekt / Die Partner 
arbeiten bei der Entwicklung und Durchführung der 
Vorhaben zusammen sowie besitzen gemeinsames 
Personal oder finanzieren gemeinsam das Vorhaben

• Partnerzy wyznaczają jednego spośród siebie na 
partnera wiodącego / Die Partner benennen einen 
von ihnen als federführenden Partner



Dla kogo realizowane są projekty  
(grupy docelowe)? 

Für wen werden die Vorhaben
umgesetzt (Zielgruppen)? 



Grupy docelowe / Zielgruppen

• Mieszkańcy obszaru wsparcia / Einwohner der 
Fördergebiets 

• Osoby odwiedzające obszar wsparcia / Besucher des 
Fördergebiets

• Uczniowie, stażyści, studenci i nauczyciele / Schüler, 
Auszubildende, Studenten, Lehrkräfte



Grupy docelowe / Zielgruppen

Instytucje / Institutionen:

• publiczne, państwowe, miejskie i gminne działające na 
pograniczu / öffentliche, staatliche, städtische und 
kommunale Einrichtungen des Grenzraums

• żłobki i przedszkola, placówki edukacyjne (w tym szkoły i 
uczelnie) / Kindertageseinrichtungen, 
Bildungseinrichtungen (u.a. Schulen, Fachschulen, 
allgemeinbildende Schulen, berufliche Schulen, 
Hochschulen)



Jakie są instytucje programu? 
Welche sind die

Programmbehörden?



Instytucje programu / Progammbehörden

• Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Funduszy i 
Polityki Regionalnej RP / Die Verwaltungsbehörde –
Ministerium für europäische Fonds und Regionalpolitik 
der Republik Polen

• Instytucja Krajowa – Saksońskie Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego / Die Nationale Behörde – Sächsisches 
Staatsministerium für Regionalentwicklung 

• Wspólny Sekretariat – Centrum Projektów Europejskich 
z siedzibą we Wrocławiu / Das Gemeinsame Sekretariat 
– Zentrum für europäische Projekte mit Sitz in Breslau 



Jakie będą dalsze prace nad 
programem? 

Was für weitere Aufgaben wird es 
geben?



Dalsze prace  / Weitere Aufgaben

Zakończenie konsultacji społecznych – połowa sierpnia 
2021 / Ende der öffentlichen Konsultation − Mitte
August 2021

Konsultacje OOŚ  – na przełomie sierpnia i października 
2021 (2 miesiące) / Konsultation der SUP − 
August/Oktober (2 Monate)



Dalsze prace / Weitere Aufgaben

Zatwierdzenie programu przez polsko-niemiecką Grupę 
Roboczą – październik 2021 / Genehmigung des 
Programms durch die deutsch-polnische Arbeitsgruppe − 
Oktober 2021

Złożenie programu do Komisji Europejskiej – listopad 2021 
/ Einreichung des Programms bei der Europäischen
Kommission − November 2021 



Aktualne informacje / Aktuelles

• Aktualne informacje o stanie przygotowań do 
nowego programu i dokumenty znajdują się 
(dwujęzycznie) na stronie internetowej: / 
Aktuelle Information über den Stand der 
Vorbereitung des neuen Programms und die 
Unterlagen sind auf der Webseite 
(zweisprachig) zu finden: 

• https://pl.plsn.eu/program-2021-2027 /
https://de.plsn.eu/programm-2021-2027



Konsultacje programu / Konsultation des Programms

• Informacja o konsultacjach publicznych programu 
znajduje się (dwujęzycznie) na stronie internetowej: / 
Information über die öffentliche Konsultation ist auf 
der Webseite (zweisprachig) zu finden:

• https://www.ewt.gov.pl/strony/o-
programach/programy-interreg-2021-
2027/konsultacje-programow/konsultacje-publiczne-
projektu-programu-interreg-polska-saksonia-2021-
2027/



Dziękuję za uwagę / 
Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

www.gov.pl/web/
fundusze-regiony

@MFIPR_GOV_PL

@MinisterstwoFunduszy
iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4


