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Interreg Europa Środkowa 2021-2027

9 państw członkowskich

81 regionów

4 priorytety programu

9 celów szczegółowych 

224 miliony euro z EFRR

7 lat



Plan spotkania

❑ Warunki pierwszego naboru projektów

❑ Cel i zakres tematyczny 1. naboru

❑ Wsparcie dla wnioskodawców

❑ Jak przygotować projekt?

❑ Finanse projektu

❑ Pytania i odpowiedzi 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warunki pierwszego naboru projektów 



15 listopada 2021

Otwarcie naboru

2 grudnia 2021

18 stycznia 2022

Sesje pytań 

i odpowiedzi

Jems 

dostępny 

online

23 lutego 2022

godz. 18:00 CET

Zamknięcie naboru

29 listopada 2021

Rozpoczęcie 

indywidualnych 

konsultacji 

z wnioskodawcami 

wiodącymi

Ramy czasowe 1. naboru projektów

11 lutego 2022

Koniec

konsultacji

4 lutego 2022

Webinarium 

Q&A o Jems



▪ wyzwania i potrzeby

▪ wizja i misja

▪ tematy, działania i 

oczekiwane rezultaty

▪ grupy docelowe i obszary

Program Interreg

▪ warunki 1. naboru

▪ budżet naboru

▪ zasady wyboru projektów

▪ formularze dokumentów

▪ daty

Pakiet aplikacyjny

▪ zasady i procedury

▪ wymagania

▪ kluczowe informacje

▪ poradnik

▪ kluczowe dokumenty

Podręcznik programu

Co zawierają dokumenty: zakres informacji



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Informacje o Interreg Europa Środkowa 2021-2027

www.ewt.gov.pl
www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-
interreg-2021-2027/

http://www.ewt.gov.pl/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/


Uwaga!

▪ jest kilka (niewielkich) różnic pomiędzy formularzem 

offline a Jems

▪ “wymagany” vs. “rekomendowany” rozmiar tekstu

▪ nie można złożyć wniosku wypełnionego na 

formularzu offline - wyłącznie przez Jems

▪ Plik PDF zawiera szczegółowe wytyczne na 

temat wypełnienia formularza aplikacyjnego

▪ Edytowalny plik Word pozwala na 

przygotowanie projektu (Jems nie jest gotowy…)

Formularz aplikacyjny offline 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Cel i zakres tematyczny 1. naboru



4 priorytety i 9 celów szczegółowych*

*Więcej informacji w dokumencie programu:

www.interreg-central.eu/newfunding

Polskie robocze tłumaczenie programu: 

www.ewt.gov.pl

Współpraca na rzecz 
inteligentnej Europy 

Środkowej

Współpraca na rzecz 
bardziej zielonej 

Europy Środkowej

Współpraca na rzecz 
lepiej połączonej 

Europy Środkowej

Poprawa systemu 
zarządzania współpracą 

w Europie Środkowej

1.1 - Wzmacnianie zdolności 

innowacyjnych

EFRR PO1 (i)

1.2 - Rozwijanie umiejętności  

w zakresie inteligentnej 

specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości

EFRR PO1 (iv)

2.1 - Wspieranie 

transformacji energetycznej 

dla neutralności klimatycznej
EFRR PO2 (i)

2.2 - Zwiększenie odporności 

na zmiany klimatu
EFRR PO2 (iv)

2.3 - Rozwój gospodarki 

o obiegu zamkniętym
EFRR PO2 (vi)

2.4 - Ochrona środowiska 

EFRR PO2 (vii)

2.5 – Zielona mobilność 

miejska EFRR PO2 (viii)

3.1 - Poprawa połączeń 

transportowych obszarów 

wiejskich i peryferyjnych

EFRR PO3 (ii)

4.1 - Wzmocnienie systemu 

zarządzania na rzecz 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego w Europie 

Środkowej Interreg ISO 1

http://www.interreg-central.eu/newfunding
https://www.ewt.gov.pl/media/104803/IPCE21_27PL.pdf


Priorytet Orientacyjna 

alokacja EFRR

(w mln EUR)

1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej 22

2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej 36

3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej 7

4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie 

Środkowej
7

Razem 72

Budżet 1. naboru



od 5 do 12 partnerów

Partnerstwo

od 1,2 do 2,4 mln EUR EFRR

Budżet

do 36 miesięcy

Czas realizacji

Cechy projektów 1. naboru



Kwalifikowalni partnerzy

▪ instytucje i władze publiczne

▪ podmioty prywatne (w tym firmy) z osobowością prawną

▪ organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa państwa 

członkowskiego EU 

▪ organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa 

międzynarodowego (z dodatkowymi warunkami)

Kwalifikowalni jako partnerzy 

wiodący
Minimalne wymagania

dotyczące zdolności finansowej

Sprawdź przed aplikowaniem! 

narzędzie samooceny

(self-assessment tool)

dla prywatnych wnioskodawców 

wiodących



Kryteria strategiczne (wybrane)

▪ wkład do SO programu 

i przejrzystość logiki interwencji

▪ podejście oparte na współpracy 

ponadnarodowej

▪ skład i transnarodowy charakter 

partnerstwa

Kryteria strategiczne i operacyjne

▪ wszystkie kryteria strategiczne

▪ metodyka i plan działań

▪ budżet

Wybór projektów (ocena jakościowa)

Pytania

wg kryteriów oceny

zawartych

w wytycznych naboru

- ToR

(self-assessment tool)



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Wsparcie dla wnioskodawców



*Więcej informacji na:

www.interreg-central.eu/newfunding

www.europasrodkowa.gov.pl

Indywidualne wsparcieWideo Pytania i odpowiedzi Narzędzia uzupełniające

▪ wsparcie 

Krajowych 

Punktów 

Kontaktowych

▪ indywidualne 

konsultacje z WS

▪ 9 tematycznych 

tutoriali

▪ 5+ tutoriali o:

o logice interwencji

i planie działań

o finansach (x2)

o pomocy publicznej

o komunikacji

▪ generator podsumowania 

projektu

▪ narzędzie do sprawdzania 

zdolności finansowej dla 

prywatnego PW

Nie należy

ich składać!

▪ narzędzie samooceny dla 

projektów self-assessment tool

Formy wsparcia dla wnioskodawców*

▪ help-desk WS

▪ aktualizowana 

sekcja FAQ

▪ Q/A sesja(e)

http://www.interreg-central.eu/newfunding
http://www.europasrodkowa.gov.pl/


Platforma dla wnioskodawców (applicant community)

◦ Dołącz do partnerstwa

(przeglądaj pomysły na projekty)

◦ Znajdź partnerów

(podziel się własnym pomysłem na projekt)

◦ Zorganizuj spotkanie

(bezpośrednio ze swoimi kontaktami)

◦ Skorzystaj z konsultacji indywidualnych

(WS dla wnioskodawców wiodących)

◦ Bierz udział w spotkaniach

(organizowanych przez program)
https://community.interreg-central.eu/



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Narzędzie samooceny



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

www.ewt.gov.pl

Formularz poszukiwania 
partnerów



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Jak przygotować projekt? 



Jak stworzyć logikę interwencji?

➢ Od problemu do rozwiązania

➢ Wyraźna orientacja na rezultat



Powiązania między logiką interwencji projektu i programu



Wskaźniki mierzące osiągnięcia projektu

✓ Każdemu typowi 

produktu odpowiada  

przypisany mu  

wskaźnik produktu 

✓ Wskaźniki produktu są 

zwykle powiązane ze 

wskaźnikami rezultatu

✓ Należy zachować 

logiczne powiązania 

✓ Definicje wskaźników 

zawiera aneks 6 do  

podręcznika programu  



Od logiki interwencji do planu działań

Zasady dotyczące planu działań: 

✓ Powinien jasno pokazywać jak osiągnięte zostaną cele i rezultaty projektu

✓ Dojrzały i konkretny plan opracowania i wdrożenia przewidzianych produktów 

✓ Nacisk położony na główne etapy wdrażania bez zbędnej fragmentacji

✓ Opisy powinny dotyczyć przewidzianych działań a liczba wyników ograniczona 

✓ Plan działań powinien przyjąć strukturę tzw. pakietów roboczych 

(rekomendowana liczba - 3, maksymalnie 5 w uzasadnionych przypadkach) 

„zarządzanie” i „komunikacja w ramach każdego pakietu 



Kilka słów o inwestycjach

Wymogi dotyczące inwestycji pilotażowych

➢ Powiązane z akcjami pilotażowymi – konieczność inwestycji dla udanego wdrożenia  

pilotażu musi być dobrze uzasadniona

➢ Wyraźnie przyczyniają się do celu ogólnego i szczegółowego projektu

➢ Pilotażowy, modelowy charakter oraz widoczny wymiar transnarodowy 

➢ W idealnym przypadku otwiera drogę do inwestycji na większą skalę 

➢ Niezbędne pozwolenia na inwestycje pilotażowe powinny być dostępne bądź uzyskane 

w rozsądnym horyzoncie czasowym

➢ Zgodność z przepisami i politykami dotyczącymi środowiska 

➢ Inwestycjom w infrastrukturę o planowanej trwałości wynoszącej przynajmniej 5 lat należy 

zapewnić ich „odporność na warunki klimatyczne” (tzw. climate proofing) 

➢ Wymagana zgodność z wymogami dotyczącymi trwałości i własności 

➢ Włączenie zasad dostępności bez barier na wszystkich poziomach



Podręcznik programu 
- rozdział II.2.3 Wskazówki dotyczące sporządzenia dobrego wniosku projektowego

Dobry projekt:

✓ ma jasną i trafną logikę interwencji 

✓ pokazuje wyraźną wartość dodaną współpracy transnarodowej

✓ jest innowacyjny i opiera się na dostępnej wiedzy

✓ jest odpowiednio ukierunkowany, posiada solidne podejście 

i dojrzały plan działań 

✓ charakteryzuje odpowiednie, kompetentne i zaangażowane partnerstwo



Podręcznik programu 
- rozdział II.2.3 Wskazówki dotyczące sporządzenia dobrego wniosku projektowego

Dobry projekt:

✓ ma silną strukturę zarządzania, która we współpracy z partnerami zapewnia 

wysoką jakość produktów i rezultatów oraz łagodzi ryzyko

✓ ma skutecznego kierownika ds. komunikacji, który koordynuje wszystkie 

działania komunikacyjne w ramach partnerstwa i pakietów roboczych

✓ przynosi korzyści w stosunku do ponoszonych kosztów

✓ zapewnia wykorzystanie rezultatów, generując długotrwałe zmiany 

i korzyści dla grup docelowych i zaangażowanych regionów



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Finanse projektu



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Dofinansowanie z EFRR 

(refundacja)

80% dla wszystkich partnerów

Stosowane opcje kosztów Koszty rzeczywiste i uproszczone (ryczałt 

kwotowy i ryczałty procentowe)

Koszty przygotowania i 

kontraktacji

Ryczałt 17 500 euro kosztów całkowitych, 

14 000 euro EFRR – należy zaznaczyć w FA!

Podział budżetu w formularzu

aplikacyjnym (FA)

Na partnera/ kategorie kosztów/okres 

sprawozdawczy

VAT Kwalifikowalny dla projektów do 5 mln euro

Partnerzy spoza CE Tylko w uzasadnionych przypadkach, bez limitu

Ogólne zasady finansowania projektów
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Kategorie kosztów (KK) Zasady

1 - Personel Koszty rzeczywiste (stały % czasu pracy w miesiącu) lub

rozliczanie uproszczone (20% kosztów bezpośrednich z kategorii 

4-6)

2 - Biuro i administracja Obowiązkowy ryczałt - 15% kosztów personelu

3 - Podróże i zakwaterowanie Obowiązkowy ryczałt - …% kosztów personelu (wysokość stawki 

procentowej zależy od kraju beneficjenta – dla PL wynosi 9%)

4 - Ekspertyzy i usługi  

zewnętrzne

Koszty rzeczywiste

5 - Wyposażenie Koszty rzeczywiste

6 - Infrastruktura i roboty Koszty rzeczywiste

Opcja: KK 2 - KK 6 40% rzeczywistych kosztów personelu 

Zasady rozliczania poszczególnych kategorii kosztów



Metody rozliczania projektu – do wyboru

Metoda musi być wskazana przez partnera w FA i obowiązuje do końca realizacji 

projektu. Niekwalifikowalne wydatki mają wpływ na ryczałty procentowe.

Kategorie kosztów (KK)

1. Personel

2. Biuro 

i administracja

3. Podróże i      

zakwaterowanie 

4. Ekspertyzy 

i usługi zewnętrzne

5. Wyposażenie

6. Infrastruktura 

i roboty



@MFIPR_GOV_PL

@MinisterstwoFunduszy
iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/
fundusze-regiony

MINISTERSTWO FUNDUSZY 
I POLITYKI REGIONALNEJ

www.ewt.gov.pl

www.ewt.gov.pl/strony/o-

programach/programy-interreg-2021-

2027/

www.europasrodkowa.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

Interreg Europa Środkowa

CE@mfipr.gov.pl

http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/
http://www.europasrodkowa.gov.pl/
mailto:CE@mfipr.gov.pl

