Uwaga: niniejszy dokument i tłumaczenie mają chrakter roboczy.
Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie programu
(https://www.interregeurope.eu/library/#folder=3255).

Zastrzeżenie
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają
zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską i
zatwierdzeniu przez przyszły komitet monitorujący Interreg

Pierwszy nabór
wniosków Interreg
Europa - warunki
naboru

1. Podstawa prawna
1

Program Interreg Europa jest finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego zasady i przepisy określono w
rozporządzeniu (UE) 2021/1060 w sprawie wspólnych przepisów,
rozporządzeniu w sprawie EFRR 2021/1058 i rozporządzeniu (UE)
2021/1059 w sprawie Interreg.
Oczekiwania i wymagania dotyczące projektów są szczegółowo opisane w
programie współpracy Interreg Europa 2021–2027 oraz w podręczniku
programu.
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2. Kontekst
Poprzez swoją politykę spójności
(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/),
Unia Europejska działa na rzecz zmniejszenia dysproporcji zarówno w
poziomie rozwoju, jak i jakości życia w europejskich regionach. Promuje
działania mające na celu uczynienie terytorium europejskiego bardziej
innowacyjnym, zrównoważonym i bardziej sprzyjającym włączeniu
społecznemu, tym samym podnosząc jakość życia mieszkańców.
Zdecydowana większość funduszy przeznaczonych na zmniejszenie tych
dysproporcji jest zarządzana na szczeblu regionalnym lub krajowym. Unia
Europejska uważa, że rozwój regionalny można także ulepszyć poprzez
współpracę ponad granicami.
W tym kontekście, program Interreg Europa wspiera wymianę i transfer
doświadczeń, innowacyjne podejścia i budowanie zdolności między
władzami publicznymi i innymi instytucjami właściwymi z punktu widzenia
polityk, z różnych części Europy, z myślą o ulepszaniu instrumentów
polityki rozwoju regionalnego, w tym programów celu "Inwestycje na
rzecz zatrudnienia i wzrostu".
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Instrument polityki jest środkiem interwencji publicznej. Odnosi się do
każdej polityki, strategii lub prawa opracowywanego przez władze
publiczne i stosowanego na danym obszarze w celu poprawy określonej
sytuacji terytorialnej. W większości przypadków, instrument polityki jest
powiązany z zasobami finansowymi. Instrument może jednak czasami
odnosić się również do strategii lub ram prawnych bez konkretnego
finansowania. W kontekście Interreg Europa, programy operacyjne celu
"Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" są uważane za instrumenty
polityki. Poza programami polityki spójności UE lokalne, regionalne lub
krajowe władze publiczne opracowują własne instrumenty polityki, które
także mogą być przedmiotem projektów Interreg Europa.

Sposób, w jaki projekty mogą osiągnąć poprawę polityki wyjaśniono w
rozdziale 3.3.2 podręcznika programu.

3. Obszar kwalifikowalny
Obszar kwalifikowalny programu obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej
wraz z 27 państwami członkowskimi, w tym regionami wyspiarskimi i
najbardziej oddalonymi. Ponadto Norwegia i Szwajcaria są pełnoprawnymi
członkami programu, a instytucje z tych krajów kwalifikują się1 do udziału w
projektach. Partnerzy z innych krajów mogą uczestniczyć na własny koszt.

4. Termin naboru
Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 5 kwietnia 2022 r. i kończy 31 maja
2022 r. o godz. 12:00 (w południe) CEST (czas paryski).
O ile ich status prawny spełnia wymogi programu, o których mowa w punkcie 8.1 niniejszych
warunków naboru.
1
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5. Wspierane działania
Jest to nabór propozycji projektów współpracy międzyregionalnej.
Projekty te skupiają właściwe instytucje zajmujące się politykami, z różnych
krajów w Europie, współpracujące ze sobą nad wspólnym zagadnieniem
rozwoju regionalnego. Pierwsze trzy lata projektów ("główny etap")
poświęcone są wymianie i transferowi doświadczeń między
uczestniczącymi partnerami, w celu udoskonalania instrumentów polityki,
których dotyczy projekt. W czwartym, ostatnim roku ("etap dalszych
działań") regiony koncentrują się głównie na monitorowaniu rezultatów i
wpływu współpracy.
Szczegółowy opis tego działania znajduje się w sekcji B "Projekty" podręcznika
programu.

6. Priorytety
Zakres tematyczny programu
Program opiera się na jednym, przekrojowym priorytecie, celu
szczegółowym Interreg "Lepsze zarządzanie współpracą". Oznacza to, że
beneficjenci mogą podejmować współpracę we wszelkich zagadnieniach
o wspólnym znaczeniu, zgodnie z ich potrzebami regionalnymi, pod
warunkiem, że zagadnienia te mieszczą się w zakresie polityki
spójności.
Zakres ten obejmuje tematy zdefiniowane przez cele polityki i cele
szczegółowe polityki spójności przedstawione w art. 5 rozporządzenia (UE)
2021/1060 w sprawie wspólnych przepisów oraz art. 3 rozporządzenia (UE)
2021/1058 w sprawie EFRR. Pomimo jednego priorytetu, działania
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programu są nadal zorganizowane wg celów szczegółowych polityki
spójności, wymienionych poniżej, w tabeli 1. Oznacza to, że projekty muszą
wybrać cel szczegółowy w formularzach wniosku o dofinansowanie.

Zasada koncentracji
W programie uznano również potrzebę skoncentrowania zasobów na tych
obszarach polityki, które są najbardziej istotne i pilne dla regionów w
Europie. Z tego powodu program planuje orientacyjnie skoncentrować
największą część swojego budżetu (80%) na obszarach tematycznych
objętych wybranymi celami szczegółowymi. Tę koncentrację budżetową
podsumowano poniżej, w tabeli 1.
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Tabela 1 – Alokacja budżetu programu na Cele polityki i
odpowiadające im Cele szczegółowe
Udział
budżetu
programu

80%

20%

Cele polityki

Cele szczegółowe

Wszystkie cele szczegółowe :
1. Bardziej inteligentna
(i)
Potencjał badawczy i innowacyjny, wykorzystanie
Europa
zaawansowanych technologii
(ii)
Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw,
organizacji badawczych i organów
publicznych
(iii)
Zrównoważony wzrost i konkurencyjność MŚP oraz
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym dzięki
inwestycjom produkcyjnym
(iv)
Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
(v)
Łączność cyfrowa
Wszystkie cele szczegółowe :
2. Bardziej
(i)
Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów
ekologiczna Europa
cieplarnianych
(ii)
Energia odnawialna
(iii)
Inteligentne systemy energetyczne, sieci i
magazynowanie energii
(iv)
Przystosowanie się do zmiany klimatu,
zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami
żywiołowymi, odporność
(v)
Dostęp do wody i zrównoważona gospodarka wodna
(vi)
Gospodarka o obiegu zamkniętym i zasobooszczędna
(vii)
Ochrona i zachowanie przyrody i różnorodności
biologicznej, zielona infrastruktura, redukcja
zanieczyszczeń
(viii)
Zrównoważona mobilność miejska na rzecz gospodarki
bezemisyjnej
Następujące wybrane cele szczegółowe:
4. Europa o
i)
Skuteczność i inkluzywność rynku pracy, dostęp do
silniejszym wymiarze
wysokiej jakości zatrudnienia, gospodarka społeczna
społecznym
(v)
Równy dostęp do opieki zdrowotnej, odporność
systemów opieki zdrowotnej, opieka rodzinna i
środowiskowa
(vi)
Kultura i turystyka na rzecz rozwoju gospodarczego,
włączenia społecznego i innowacji społecznych
Wszystkie cele szczegółowe :
3. Bardziej
(i)
Odporna na zmianę klimatu, inteligentna,
połączona Europa
bezpieczna, zrównoważona i intermodalna TEN-T
(ii)
Zrównoważona, odporna na zmianę klimatu,
inteligentna i intermodalna mobilność krajowa,
regionalna i lokalna
Następujące wybrane cele szczegółowe:
4. Europa o
(ii)
Dostęp do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez
silniejszym wymiarze
całe życie, kształcenia i szkolenia na odległość
społecznym
oraz kształcenia i szkolenia on-line
(iii)
Włączenie społeczności marginalizowanych,
gospodarstw domowych o niskich dochodach i
grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
(iv)
Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw
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trzecich, w tym migrantów

5. Europa bliżej
obywateli

Wszystkie cele szczegółowe
(i)
Zrównoważony zintegrowany rozwój terytorialny,
kultura, dziedzictwo naturalne, zrównoważona turystyka
i bezpieczeństwo (obszary miejskie )
(ii)
Zrównoważony zintegrowany rozwój terytorialny,
kultura, dziedzictwo naturalne, zrównoważona turystyka
i bezpieczeństwo (inne niż miejskie)
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Ponadto, w kontekście celu szczegółowego Interreg "Lepsze zarządzanie
współpracą", Interreg Europa może wspierać współpracę "nietematyczną",
dotyczącą zagadnień czysto wdrożeniowych, związanych z politykami
rozwoju regionalnego (np. pomoc państwa, zamówienia publiczne,
narzędzia terytorialne, instrumenty finansowe, ocena i monitorowanie). Te
kwestie związane z zarządzaniem są również ważne podczas prac
związanych ze zwiększaniem skuteczności polityk rozwoju regionalnego.
Więcej informacji na temat osi priorytetowych programu i celów
szczegółowych można znaleźć w Programie współpracy Interreg Europa
oraz w rozdziale 2.5 podręcznika programu.

Innowacyjny charakter
Program Interreg Europa 2021–2027 musi wykraczać poza rezultaty
osiągnięte w latach 2014–2020, kiedy to wsparcie uzyskało ponad 250
projektów (szczegółowe informacje na temat tych projektów można znaleźć
na stronie: www.interregeurope.eu/discover-projects).
Jak pokazuje to załącznik 01 do niniejszych warunków naboru, projekty z
lat 2014–2020 obejmują szeroki zakres zagadnień polityki rozwoju
regionalnego i przyczyniły się do identyfikacji licznych dobrych praktyk.
Instytucje zainteresowane pierwszym naborem wniosków są zatem
proszone o sprawdzenie tych projektów, żeby zapewnić wykazanie
innowacyjnego charakteru ich propozycji.
Więcej informacji na temat sposobu wykazania innowacyjnego charakteru
można znaleźć w rozdziale 3.3.4 podręcznika programu .
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7. Dostępne finansowanie i
stopy dofinansowania
Do 40% całkowitego budżetu EFRR (ok. 130 mln euro) programu Interreg
Europa udostępnia się na pierwszy nabór wniosków. Ostateczny,
przyznany budżet będzie zależał od jakości złożonych wniosków.
Kwalifikowalne działania projektowe są dofinansowywane z EFRR w
wysokości 70% lub 80%, w zależności od statusu prawnego partnera UE.
Partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie są uprawnieni do otrzymywania
EFRR, ale mogą otrzymać dofinansowanie z odpowiednich funduszy
krajowych.

Stopa dofinansowania

Kwalifikowalny partner projektu
wg statusu prawnego i lokalizacji

80% EFRR

Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego ze
wszystkich 27 państw członkowskich UE

70% EFRR

Prywatne organizacje non-profit ze wszystkich 27 państw UE

Do 50% finansowania norweskiego

Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatne
organizacje non-profit z Norwegii

Finansowanie szwajcarskie

Partnerzy ze Szwajcarii są proszeni o kontakt ze
szwajcarskim krajowym punktem kontaktowym
Interreg w celu uzyskania informacji na temat
możliwości finansowania w Szwajcarii
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8. Wymogi dotyczące
partnerstwa
Wszystkie szczegółowe informacje n temat partnerstw projektowych są
dostępne w rozdziale 3.4 podręcznika programu. Niniejsze warunki
naboru podkreślają jedynie najważniejsze wymogi, które są dokładniej
wyjaśnione w podręczniku.

8.1 Kto może się ubiegać?
Następujące instytucje kwalifikują się do otrzymania finansowania z EFRR lub
Norwegii.
•

Władze publiczne,

•

Podmioty prawa publicznego,

•

Prywatne organizacje non-profit.

Prywatne organizacje non-profit oraz partnerzy ze Szwajcarii nie mogą pełnić roli
partnera wiodącego.
Poza kwestią kwalifikowalności, jednym z kluczowych czynników sukcesu
każdego wniosku jest zapewnienie spójności pomiędzy proponowanym
partnerstwem a celem i przedmiotem wniosku (zob. rozdział 3.4.4.1
podręcznika).

8.2 Zaangażowanie władz odpowiedzialnych za polityki
Zgodnie z celem programu, władze odpowiedzialne za polityki są główną
grupą docelową programu Interreg Europa. Instytucjami tymi mogą być
władze krajowe, regionalne lub lokalne, jak również inne odpowiednie
instytucje odpowiedzialne za opracowywanie i/lub wdrażanie polityk
rozwoju regionalnego. Każdy zaangażowany w projekt "region" musi
określić główny instrument polityki, który zamierza ulepszać poprzez
współpracę. Bezpośrednie zaangażowanie władz odpowiedzialnych za te
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instrumenty ma kluczowe znaczenie dla osiągania przez projekty swoich
celów.
W związku z tym, zaangażowanie władz odpowiedzialnych za politykę
jako partnera jest obowiązkowe dla co najmniej 50% instrumentów
polityki wpisanych do wniosku. W przypadku pozostałych
instrumentów, właściwe władze odpowiedzialne za politykę są
zaangażowane jako "stowarzyszone władze odpowiedzialne za
politykę".
Pojęcie "stowarzyszone władze odpowiedzialne za politykę" zdefiniowano w
rozdziale 3.4.2.2 podręcznika programu.

8.3 Zasięg geograficzny
Zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) 2021/1059, w projekty muszą
być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech krajów, z których co
najmniej dwóch jest beneficjentami z państw członkowskich UE, przy czym
ci ostatni ubiegają się o finansowanie z programu Interreg Europa2.
Ponadto program Interreg Europa wymaga od wszystkich wniosków
szerokiego zasięgu geograficznego, co odzwierciedla kryterium
kwalifikowalności 5, określone w rozdziale 4.3.1 podręcznika programu. W
związku z tym, aby być kwalifikowalnym w pierwszym naborze, złożone
wnioski muszą zapewnić, że każdy z czterech poniższych obszarów jest
reprezentowany w partnerstwie przez co najmniej jednego partnera
projektu:

Ta ostatnia specyfikacja jest wymagana ze względu na możliwość wykorzystania przez
instytucje środków pochodzących z ich programów celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia
i wzrostu", w celu zaangażowania się w projekt Interreg Europa (zob. rozdział 3.4.1.2
podręcznika programu ).
2
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Obszary geograficzne

Objęte państwa

Północ

Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Szwecja

Wschód

Austria, Bułgaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia,
Słowacja, Słowenia

Południe

Chorwacja, Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania

Zachód

Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria

8.4 Instrumenty polityki we wniosku
Celem projektu współpracy międzyregionalnej (w szczególności etapu
głównego) jest poprawa, poprzez wymianę doświadczeń, efektywności
instrumentów polityk rozwoju regionalnego uczestniczących regionów, w
tym programów celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu", zgodnie
z misją programu określoną w art. 3 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE)
2021/1059 w sprawie Interreg.
Ten szczególny nacisk na politykę spójności oznacza, że na etapie
składania wniosku co najmniej jeden z instrumentów polityki, którego
dotyczy projekt musi być programem celu "Inwestycje na rzecz
zatrudnienia i wzrostu".

9. Aplikacja
Pakiet aplikacyjny do naboru jest dostępny na stronie programu
(www.interregeurope.eu) i zawiera następujące dokumenty:
•

niniejsze warunki naboru

•

podręcznik programu

•

wzór formularza wniosku w portalu Interreg Europa

•

wzór "deklaracji"

Wnioskodawcy projektu, którzy chcieliby złożyć wniosek, muszą wypełnić
formularz wniosku w języku angielskim, ponieważ jest to język roboczy
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programu. Wnioski złożone w innym języku zostaną uznane za
niekwalifikowalne.
System online dokonuje szeregu automatycznych kontroli poprawności,
które chronią użytkownika przed przesłaniem formularza, jeśli nie jest on
prawidłowo wypełniony.
Wszyscy partnerzy (w tym partner wiodący) i stowarzyszone władze
odpowiedzialne za politykę – w stosownych przypadkach – muszą
dostarczyć deklaracje wykorzystując wzór dostarczony przez program (zob.
Załącznik 02). Deklaracje te muszą zostać załadowane do Portalu jako
część wniosku.
Kompletny wniosek należy złożyć online najpóźniej do 31 maja 2022
r., do godziny 12:00 (w południe) CEST (czasu paryskiego).
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10. Procedura wyboru
10.1. Kwalifikowalność
Wszystkie wnioski podlegają dwuetapowej procedurze oceny, kwalifikowalności i
ocenie jakościowej.
Niespełnienie tylko jednego kryterium kwalifikowalności prowadzi do
niekwalifikowalności całego wniosku. W związku z tym,
wnioskodawcy muszą dokładnie sprawdzić te kryteria (jak opisano w
rozdziale 4.3.1 podręcznika programu), aby zapewnić, że ich wniosek
spełnia wymogi kwalifikowalności. Kryteria te podsumowano poniżej.

Kryteria kwalifikowalności
1. Dotrzymanie terminu
składania wniosków

Wniosek online jest złożony w terminie wyznaczonym dla naboru.

2. Kompletność wniosku

Wniosek jest kompletny. Zawiera sam formularz wniosku o
i wszystkie deklaracje.

3. Poprawność wniosku

Formularz wniosku jest całkowicie i prawidłowo wypełniony,
zgodnie z instrukcją.

4. Poprawność deklaracji

Deklaracje są poprawne. Użyto wzoru programu,
a deklaracje są prawidłowo wypełnione i podpisane.

5. Zasięg geograficzny
Wniosek angażuje partnerów z czterech obszarów geograficznych3
określonych przez program (Północ, Wschód, Południe i Zachód). Partnerzy ci reprezentują również co
najmniej trzy kraje, z których co najmniej dwóch partnerów musi pochodzić z państw członkowskich UE, przy
czym ci ostatni ubiegają się o finansowanie z programu Interreg Europa.
6. Koncentracja na programach celu
"Inwestycje na rzecz zatrudnienia
i wzrostu"

Co najmniej jednym z instrumentów polityki wpisanych do
wniosku jest program celu "Inwestycje na rzecz zatrudnienia i
wzrostu".

7. Udział władz odpowiedzialnych

W przypadku co najmniej 50% instrumentów polityki wpisanych
do wniosku władze odpowiedzialne za te polityki są
zaangażowane jako partnerzy. W przypadku pozostałych
instrumentów właściwe władze odpowiedzialne za polityki są
zaangażowane jako "stowarzyszone władze odpowiedzialne za
politykę".

za politykę
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Te kryteria kwalifikowalności nie mają zastosowania do wniosków, w których uczestniczy
więcej niż jeden region najbardziej oddalony. W takim przypadku zastosowanie ma
minimalny wymóg regulacyjny (projekt musi obejmować partnerów z co najmniej trzech
krajów, z których co najmniej dwóch jest beneficjentami z państw członkowskich UE i
ubiega się o finansowanie z programu Interreg Europa).
3
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10.2. Ocena jakościowa
Ocena jakościowa ma zastosowanie tylko do wniosków, które przeszły
ocenę kwalifikowalności. Polega ona na ocenie jakości kwalifikowalnych
wniosków, według następujących pięciu kryteriów:
Kryterium 1 – znaczenie
wniosku dla programu
Kryterium 2 – Jakość
oczekiwanych rezultatów
Kryterium 3 – Jakość
partnerstwa
Kryterium 4 – Spójność wniosku i jakość
zastosowanego podejścia
Kryterium 5 – Budżet
Szczegółowe informacje na temat procedury wyboru i kryteriów oceny
przedstawiono w rozdziale 4.3 podręcznika programu.
Na podstawie wyników oceny jakościowej, decyzję w sprawie wniosków
podejmuje komitet monitorujący program, w skład którego wchodzą
przedstawiciele władz krajowych i regionalnych z 29 państw partnerskich
(27 państw członkowskich UE, Norwegia i Szwajcaria). Decyzje są
przekazywane wszystkim wnioskodawcom wiodącym za pośrednictwem
elektronicznego powiadomienia.

11. Dalsze informacje
Program wspiera wnioskodawców na etapie opracowywania projektu oraz
składania wniosków. Szczegółowe informacje na temat pomocy oferowanej
wnioskodawcom są dostępne w rozdziale 4.1 podręcznika programu oraz
na stronie programu.
17

Pełny opis strategii i priorytetów programu, wraz z analizą społecznoekonomiczną Unii Europejskiej, zawarto w Programie współpracy Interreg
Europa. Dalsze wytyczne dla wnioskodawców projektu znajdują się w
podręczniku programu, który jest dostępny jako część pakietu dla
wnioskodawców. Wszystkie oficjalne dokumenty i dane kontaktowe
wspólnego sekretariatu oraz Punktów kontaktowych są dostępne na stronie
programu: www.interregeurope.eu
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Program Interreg Europa 2014–2020 – tematy zatwierdzonych
projektów
(https://www.interregeurope.eu/search/?tx_tevsearch_search%5BentityTypes%5D%5B0%5D=project
&tx_tevsearch_search%5BfilterMap%5D=project&cHash=5d4ae2fc537c19f8e2faa889c5232906)

Index
PGI05222
PGI02367
PGI02179
PGI02271
PGI02261
PGI00023
PGI02018
PGI05500
PGI06086
PGI00040
PGI00016
PGI00060
PGI05906
PGI02158
PGI00274
PGI00304
PGI05951
PGI06030
PGI02229
PGI06160
PGI01462
PGI01388
PGI04868
PGI06094
PGI05280
PGI00176
PGI06144
PGI05018
PGI06004
PGI02078
PGI05062
PGI02256
PGI02115
PGI04950
PGI05984
PGI00029
PGI00013
PGI06131
PGI00020
PGI05377
PGI01993
PGI02400
PGI02026
PGI01400
PGI00010
PGI05839
PGI02406
PGI02501
PGI00014
PGI01366
PGI02122
PGI05884
PGI05025
PGI00190
PGI00048
PGI05810

Acronym
BID-REX
BioGov
INVALIS
Night Light
BIOREGIO
CECI
CESME
CircE
CircPro
COLOR CIRCLE
REDUCES
REPLACE
RETRACE
SYMBI
TRIS
CHERISH
CRinMA
Cult-RInG
FINCH
Green Pilgrimage
INNOCASTLE
KEEP ON
Local Flavours
RFC
SHARE
WaVE
BUILD2LC
CLEAN
EMPOWER
ENERSELVES
FINERPOL
LOCARBO
REBUS
RESOR
S3UNICA
SET-UP
SMEP2.0+
SOCIALGREEN
VIOLET
ZEROCO2
AERIAL UPTAKE
MANUMIX
NMP-REG
P2L2
REMIX
S34GROWTH
STEPHANIE
InnoBridge
Islands of Innovation
P-IRIS
RATIO
Urban M
DIALOG
iBuy
InnoHEIs
MARIE

Topics

Sub-topic

Biodiversity preservation
Biodiversity preservation
Biodiversity preservation
Biodiversity preservation
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Circular economy
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Cultural heritage
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Energy efficiency
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity

Governance
Governance
Invasive species
Light pollution
Circular economy
Citizens engagement
Circular economy
Circular economy
Procurement
Circular economy
Business models
Circular economy
Circular economy
Industrial symbiosis
Industrial symbiosis
Fishing communities
Crossborder regions (Mountains)
Cultural routes
Financial instruments
Cultural routes
Built heritage
Sustainability of projects in heritage sector
Sustainable tourism (Small/medium towns)
Built heritage
Urban areas
Coastal areas and rivers
Buildings
Buildings
Buildings
Buildings (Self consumption)
Financial instruments
Buildings
Buildings
Enterprises in remote areas
Buildings
Smart grids
SMEs
Buildings (Social housing)
Buildings
Buildings
Unmmaned Aerial Systems (Drones)
Advanced manufacturing (RIS3)
Nanotechnologies
Advanced materials (RIS3)
Raw materials (RIS3)

Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation capacity
Innovation ecosystems
Innovation ecosystems
Innovation ecosystems
Innovation ecosystems

Industrial value chains (RIS3)
Photonics (RIS3)
Research to market
Island regions
Rural
Rural
Maker spaces
Open/Social innovation
Public procurement of innovation
Infrastructures (Higher Education)
Responsible Research and Innovation
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Index
PGI02227
PGI00018
PGI05786
PGI00277
PGI05481
PGI02182
PGI01964
PGI00049
PGI05289
PGI05981
PGI05001
PGI00243
PGI05819
PGI05787
PGI05966
PGI01356
PGI02395
PGI05876
PGI05491
PGI02123
PGI00129
PGI05964
PGI01511
PGI05343
PGI05456
PGI02083
PGI00046
PGI05040
PGI02176
PGI00087
PGI05254
PGI05574
PGI02042
PGI05992
PGI05831
PGI02523
PGI00241
PGI02237
PGI05374
PGI02189
PGI06122
PGI01464
PGI02022
PGI00172
PGI05800
PGI02238
PGI01981
PGI05275
PGI05301
PGI02364
PGI00142
PGI04926
PGI05850
PGI00017
PGI05205
PGI05967
PGI00088
PGI00070
PGI00028
PGI02268
PGI06208
PGI06072

Acronym

Topics

OSIRIS
Innovation ecosystems
PASSPARTOOL
Innovation ecosystems
SUPER
Innovation ecosystems
TraCS3
Innovation ecosystems
EU_SHAFE
Innovation in sector
HELIUM
Innovation in sector
HoCare
Innovation in sector
INNOVASPA 4
Innovation in sector
HEALTH
INTENCIVE
Innovation in sector
Innovation in sector
ITHACA
Medtech4 Europe
Innovation in sector
REGIONS 4FOOD4.0
Innovation in sector
TITTAN
Innovation in sector
Agri Renaissance
Innovation in sector
CREADIS3
Innovation in sector
FoodChains 4 Europe
Innovation in sector
Inno4Sports
Innovation in sector
INNOTRANS
Innovation in sector
iWATERMAP
Innovation in sector
NICHE
Innovation in sector
RECORD
Innovation in sector
RESET
Innovation in sector
S3Chem
Innovation in sector
SmartPilots
Innovation in sector
BRIDGES
RIS3
ClusterFY
RIS3
Clusterix 2.0
RIS3
ClusterS3
RIS3
ELISE
RIS3
RUMORE
RIS3
STRING
RIS3
BETTER
Innovation capacity
Digital Regions
Innovation capacity
INNO PROVEMENT
Innovation capacity
INNO_ INFRA_ SHARE
Innovation capacity
SMARTY
Innovation capacity
TRINNO
Innovation capacity of SMEs
CARPE DIGEM
Innovation ecosystems
ERUDITE
Innovation ecosystems
INNO INDUSTRY
Innovation ecosystems
Next2Met
Innovation ecosystems
Digitourism
Innovation in sector
CD-ETA
Natural and cultural heritage
DEVISE
Support to SMEs
DigiBEST
Support to SMEs
FuturE.com
Support to SMEs
ACSELL
Innovation capacity of SMEs
GROW RUP
Innovation capacity of SMEs
INNOGROW
Innovation capacity of SMEs
Innova Foster
Innovation capacity of SMEs
40Ready
Innovation capacity of SMEs
Design 4 Innovation
Innovation capacity of SMEs
KISS ME
Innovation capacity of SMEs
RegionArts
Innovation capacity of SMEs
QUALIFY
Support to sector
COALESCCE
Low carbon strategies
Green Screen
Low carbon strategies
INTENSIFY
Low carbon strategies
LC Districts
Low carbon strategies
MOLOC
Low carbon strategies
PASSAGE
Low carbon strategies
POTEnT
Low carbon strategies

Sub-topic
Open/social innovation
Open/Social innovation
Environmentally Sustainable Innovations
Infrastructures
Health
Health
Health
Health
Health
Health
Health
Food
Health
Food
Cultural and creative industries (RIS3)
Food
Sports
Transport
Water technologies
Food
Rail
Textile
Chemical industry (RIS3)
Bio-economy
Bio-economy
Clusters (KETs)
Clusters
Clusters
Clusters
Clusters
Clusters
eGovernment
Industry 4.0
Industry 4.0
Industry 4.0
Industry 4.0
Digital uptake in traditional sector
Digital Innovation Ecosystems
Digital Innovation Ecosystems
Industry 4.0
Digital Innovation Ecosystems
Tourism / Digitisation (RIS3)
Digitisation
Digital technologies
Digitisation
Digitisation
Health
Peripheral regions / blue and green economy
Rural
Startups
Industry 4.0
Design
Crossborder regions
Cultural and creative industries
Food
Community
Audiovisual sector
Community
Districts
Urban
Maritime cross border areas
Local energy transition / Communities
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Index
PGI00115
PGI05321
PGI06047
PGI05114
PGI04987
PGI06022
PGI00111
PGI05501
PGI02159
PGI02119
PGI02359
PGI00141
PGI06110
PGI04871
PGI01403
PGI02121
PGI02021
PGI02505
PGI01361
PGI02020
PGI01568
PGI01482
PGI05092
PGI06201
PGI01484
PGI05899
PGI01473
PGI02366
PGI00015
PGI06062
PGI05543
PGI01518
PGI05587
PGI05584
PGI06168
PGI05794
PGI06158
PGI06148
PGI01972
PGI05292
PGI05809
PGI01979
PGI00066
PGI06011
PGI05434
PGI06130
PGI02448
PGI06120
PGI01611
PGI02450
PGI01985
PGI05948
PGI06133
PGI05792
PGI05232
PGI06099
PGI05942
PGI02049
PGI02331
PGI00154
PGI05382
PGI01997

Acronym
SmartEdge
SME POWER
SMOOTH PORTS
SUPPORT
A.L.I.C.E.
CHRISTA
EPICAH
HERICOAST
MOMAr
OUR WAY
ThreeT
Blue Green City
Delta Lady
IMPACT
Land-Sea
PERFECT
PROGRESS
PROSPERA
RAMSAT
RENATUR
STAR Cities
SWARE
UrbanLinks 2
Landscape
WLE
SHREC
AgroRES
APPROVE
BIO4ECO
DeCarb
FIRESPOL
IRENES
POWER-TY
RESINDUSTRY
2LIFES
AQUARES
BIGDATA 4RIVERS
CAPonLITTER
CityZen
COCOON
CONDEREFF
ECOWASTE 4 FOOD
ENHANCE
EURE
GPP4Growth
GPP-STREAM
INTHERWASTE
LCA4Regions
LINDANET
OptiWaMag
PLASTECO
SMART WASTE
TANIA
WIN-POL
BRANDTour
BRESE
CLAY
CLIPPER
CRAFTS CODE
CRE:HUB
Cult-CreaTE
CYBER
Destination SMEs

Topics

Sub-topic

Low carbon strategies
Low carbon strategies
Low carbon strategies
Low carbon strategies
Support to sector
Natural and cultural heritage
Natural and cultural heritage
Natural and cultural heritage
Natural and cultural heritage
Natural and cultural heritage
Natural and cultural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Natural heritage
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Renewable energy
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Resource efficiency
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector

Edge cities
SMEs
Ports
Sustainable Energy Plans
Cultural and creative industries (Animation)
Sustainable tourism
Crossborder regions
Coastal areas and rivers
Singular rural heritage
Cultural routes (Greenways)
Cultural routes (Thematic trails)
Green and blue infrastructure
Coastal areas and rivers (Delta rivers)
Protected areas
Coastal areas and rivers
Green infrastructure
Ecosystem services
Peri-urban areas
Sustainable tourism (Mountainous areas)
Peri-urban areas
Sustainable tourism (Riverbanks)
Coastal areas and rivers (Waterways)
Peri-urban areas
Ecosystem services
Business and households
Agriculture
Stakeholders engagement
Bioenergy
Coal-intense regions
Financial instruments
Environment / Ecosystem services
Vulnerable groups / Energy poverty
Industry
Waste (Reuse)
Water (Reuse)
Water (ICT)
Waste (Marine litter)
Urban farming
Waste (Landfills)
Waste (Construction and demolition)
Waste (Food)
Environmental performance management
Environmental performance management
Green public procurement
Green Public Procurement
Waste (Heritage cities)
Life cycle instruments
Waste (Soil and water contamination)
Waste (Households)
Waste (Plastic)
Waste (Reuse)
Waste (Soil pollution / Nanoremediation)
Waste (ICT)
Tourism
Social enterprises
Cultural and creative industries
Maritime industries
Cultural and creative industries
Cultural and creative industries
Cultural and creative industries
Cibersecurity
Tourism
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Index
PGI05173
PGI05830
PGI02299
PGI02468
PGI00116
PGI00193
PGI02068
PGI05931
PGI00100
PGI05855
PGI00208
PGI00008
PGI02217
PGI01505
PGI04824
PGI05271
PGI05290
PGI04888
PGI00057
PGI06218
PGI05790
PGI05836
PGI05046
PGI05090
PGI01983
PGI05897
PGI05798
PGI05866
PGI02343
PGI04846
PGI01996
PGI04910
PGI02116
PGI04939
PGI02464
PGI02129
PGI00031
PGI00094
PGI05215
PGI01975
PGI06095
PGI05077
PGI05955
PGI00294
PGI05391
PGI05972
PGI05962
PGI05949
PGI05592
PGI06140
PGI01963
PGI02398
PGI05896
PGI00059
PGI00045
PGI05807
PGI05919
PGI00291
PGI01487
PGI05074
PGI02462
PGI05251

Acronym
EUREGA
EXTRA-SMEs
FRiDGE
RaiSE
RCIA
RECREATE
RuralGrowth
SARURE
SILVER SMEs
SinCE-AFC
SME ORGANICS
SOCIAL-SEEDS
SUBTRACT
ATMforSMEs
ESSPO
FFWD EUROPE
Innova-FI
Road-CSR
COMPETE IN
EIS
FOUNDATION
Inside Out EU
INTER VENTURES
INTRA
PURE COSMOS
SCALE UP
SIE
SKILLS+
STOB regions
SUCCESS ROAD
UpGradeSME
ABCitiEs
ECoC-SME
FEMINA
GRESS
SPEED UP
E-COOL
iEER
OSS
REBORN
Rur@l SMEs
SOCENT SPAs
START EASY
Beyond EDP
COHES3ION
ecoRIS3
HIGHER
IMPROVE
INKREASE
MONITORIS3
RELOS3
2050 CliMobCity
CISMOB
CYCLEWALK MODE
DEMO-EC
DESTI-SMART
E-BussED
ECO-CICLE
E-MOB
E-MOBICITY
e-MOPOLI
e-smartec

Topics

Sub-topic

Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to sector
Support to SMES
Support to SMEs
Support to SMES
Support to SMES
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Support to SMEs
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Entrepreneurship
RIS3
RIS3
RIS3
RIS3
RIS3
RIS3
RIS3
RIS3
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport

Food
Aquaculture
Food
Social enterprises
Cultural and creative industries
Transport
Tourism in rural areas
Rural retail
Silver economy
Food
Food
Social enterprises
Social enterprises (Reuse centers)
Access to finance (Microfinance)
Internationalisation
Access to finance (Venture capital)
Access to finance (innovative SMEs)
Corporate social responsibility
Internationalisation
Internationalisation
Industrial transition
Internationalisation
Internationalisation
Internationalisation
Administrative burden
Internationalisation
Internationalisation
Rural (ICT skills)
Business transfer
Business transfer
Internationalisation
Area Based Collaborative Entrepreneurship
Cultural and creative industries
Female entrepreneurship
Green economy
Business incubation
Young entrepreneurs
Young entrepreneurs
Support services
Second chance
Rural
Social enterprises
Administrative burden
Governance
Governance
Governance
Governance
Governance
Governance
Governance
Governance
Urban
ICT
walking and cycling
Urban
Tourism
Public transport
Sustainable tourism (Cycling)
Electromobility
Electromobility
Electromobility
Transport
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Index
PGI05871
PGI02321
PGI05889
PGI05970
PGI05560
PGI02134
PGI00196
PGI06085
PGI04924
PGI02009
PGI06172
PGI06169
PGI05847
PGI06059
PGI05799
PGI02125

Acronym
EU CYCLE
EV Energy
InnovaSUMP
LAST MILE
MATCH-UP
OptiTrans
PE4Trans
PriMaaS
PROMETEUS
REFORM
REGIO-MOB
RESOLVE
SCHOOL CHANCE
SMART HY-AWARE
SMART-MR
TRAM

Topics

Sub-topic

Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport
Sustainable transport

Cycling
Electromobility
SUMP
Last mile transport
Intermodality
Rural and Urban
Public engagement
Mobility as a Service (MaaS)
Electromobility
SUMP
Urban
Retailing economy
Schools
Electromobility (Hydrogen)
Metropolitan regions
Urban
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Załącznik 02 – Wzór deklaracji
Akronim projektu

Automatycznie wstępnie
wypełnione

Tytuł projektu

Automatycznie wstępnie
wypełnione

Nazwa instytucji (w oryginale)

Automatycznie wstępnie wypełnione

Nazwa instytucji (po angielsku)
Rola instytucji w projekcie (tj. partner lub
stowarzyszona władza odpowiedzialna za politykę)

Automatycznie wstępnie wypełnione
Automatycznie wstępnie
wypełnione (jak wskazano w
sekcji X.X formularza wniosku)

Deklaracja
partnera

Deklaracja stowarzyszonej władzy
odpowiedzialnej za politykę

W przypadku zatwierdzenia do dofinansowania ww.

W przypadku zatwierdzenia do

projektu składanego do programu Interreg Europa

dofinansowania ww. projektu składanego

wskazany partner:

do programu Interreg Europa wskazana
stowarzyszona władza

1.

Potwierdza spełnienie kryterium instytucji publicznej odpowiedzialna za politykę:
lub podmiotu prawa publicznego lub prywatnego

1.

podmiotu non-profit, jak zdefiniowano w

odpowiedzialna za opracowanie

podręczniku programu.
2.

Potwierdza, że jego instytucja jest

i/lub wdrażanie instrumentu polityki,

Zobowiązuje się do realizacji projektu i działań

dla którego jest wskazana jako

określonych w formularzu wniosku oraz zamierza

stowarzyszona władza

wnieść do budżetu projektu kwotę wskazaną w

odpowiedzialna za politykę w

formularzu wniosku, z własnych lub innych źródeł

formularzu wniosku.

finansowania.
3.

Jest świadomy zasad programu dotyczących

2.

jest zgodny z zakresem tego

zwrotu wydatków oraz braku zaliczek oraz

instrumentu polityki.

potwierdza zdolność finansową do
prefinansowania działań.
3.
4.

Potwierdza, że przedmiot projektu

Zobowiązuje się do współpracy z

Jest świadomy zasad programu dotyczących

grupą interesariuszy i

pomocy państwa, horyzontalnych zasad

uczestniczenia, jeśli jest to możliwe i

dotyczących równości płci, niedyskryminacji i

adekwatne, w działaniach

zrównoważonego rozwoju, zamówień publicznych,

projektowych.

promocji i informacji i podejmie odpowiednie
działania.
5.

4.

Potwierdza, że rozważy możliwości

Oświadcza, że nie jest objęty postępowaniem

wdrożenia wniosków wyciągniętych z

związanym z trudnościami finansowymi (np.

projektu w ramach swojego

postępowaniem w przypadku

instrumentu polityki.

niewypłacalności/bankructwa), nie jest uznawany
za przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji, w
rozumieniu europejskiego prawa dotyczącego
pomocy państwa (art. 2 ust. 18 rozporządzenia
(UE) nr 651/2014), posiada pełną zdolność do
czynności prawnych oraz że jego założenie i

działania są zgodne z odpowiednimi przepisami
krajowymi.
6.

Potwierdza, że żadne wydatki związane z ww.
projektem nie były, nie są ani nie będą
dofinasowane z żadnego innego programu
finansowanego przez UE, z wyjątkiem partnerów,
którzy nie otrzymują dofinansowania bezpośrednio
z programu Interreg Europa.

7.

Deklaruje przyjęcie zobowiązań jako partner,
wynikających z umowy o dofinansowanie
podpisanej przez partnera wiodącego oraz umowy
partnerstwa projektowego zawartej pomiędzy
wszystkimi partnerami uczestniczącymi w
projekcie.

8.

Przyjmuje do wiadomości, że dostęp do systemu
online programu i korzystanie z niego, a także
gromadzenie danych osobowych podlegają
"zasadom i warunkom" opublikowanym w systemie
online.

Nazwisko sygnatariusza
Stanowisko sygnatariusza
Data
Podpis (obowiązkowy) i pieczęć organizacji
partnerskiej (jeśli istnieje)

