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Zastrzeżenie
Informacje zawarte w prezentacji podlegają
zatwierdzeniu przez Komisję Europejską i
zatwierdzeniu przez przyszły komitet
monitorujący Interreg Europa.
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Dzielenie się rozwiązaniami na rzecz 
lepszej polityki regionalnej

29
PAŃSTW PROGRAMU

6
TEMATÓW

379m
BUDŻET PROGRAMU
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Ulepszanie instrumentów polityki regionalnej (w tym 
programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu) 

Jak?

Poprzez wymianę doświadczeń, innowacyjne podejścia i 
budowanie zdolności

• Zasadniczo dedykowany decydentom 

• Koncentracja na wymianie doświadczeń 

Cel programu Interreg Europa

Różni się od współpracy 
transgranicznej i 
transnarodowej 
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Czym jest instrument polityki

Środek interwencji publicznej:

• strategia, program lub prawo

• tworzony przez władze publiczne

• wdrażany na potrzeby poprawy określonej 
sytuacji terytorialnej

Programy celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i 
wzrostu są instrumentami polityki.
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Co znaczy „władza odpowiedzialna za 
politykę” 

• instytucja odpowiedzialna za tworzenie i/lub 

wdrażanie konkretnego instrumentu polityki

• w większości przypadków jest to instytucja 

publiczna
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Przykład instrumentu polityki

Strategia eTrøndelag to polityka rozwoju cyfrowego

Rady Okręgu Sør-Trøndelag w Norwegii. Przyczynia

się do stosowania i wykorzystywania technologii

informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich branżach

i sektorach. Składa się z czterech obszarów:

Infrastruktura cyfrowa, Cyfrowa gmina, Innowacje

cyfrowe i Umiejętności cyfrowe.

władza odpowiedzialna za politykęProjekt
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Przykład instrumentu polityki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-

2020, wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego, przewiduje wsparcie w ramach 10 celów tematycznych,

koncentrując środki na 1) wsparciu przedsiębiorstw i innowacji, 2) gospodarce

niskoemisyjnej, 3) infrastrukturze transportowej 4) programach rynku pracy,

wspierających włączenie społeczne i edukację. Oczekiwane rezultaty dotyczące

rozwoju przedsiębiorczości i włączenia społecznego to: 1) wzrost liczby osób,

które znalazły pracę po uzyskaniu wsparcia z programu, wcześniej

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 2) wzrost liczby osób, które podniosły

swoje kwalifikacje dzięki wsparciu z programu; 3) wsparcie ponad 35 tys. osób

zagrożonych wykluczeniem.

władza odpowiedzialna za politykęProjekt
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Na czym polega ulepszenie polityki

Projekty raportują trzy typy rezultatów:

• Nowe projekty

• Zmiana w sposobie zarządzania

• Zmiana w samym instrumencie polityki
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Przykład ulepszenia polityki

Srategia eTrøndelag

Rada Okręgu Sør-Trøndelag w Norwegii uruchomiła dwa nowe projekty związane
z digitalizacją gospodarki lokalnej:

1. Przemysł 4.0 Trøndelag: Zwiększanie umiejętności cyfrowych w mikro i małych
przedsiębiorstwach.

2. Biblioteka: lokalny ośrodek technologii cyfrowej.

Fundusze, na które wpłynął projekt SKILLS+: 1,5 mln euro

Inspiracja do działań w okręgu Sør-Trøndelag:

Dobre praktyki z: 

• Niemiec - Strategia technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (TIK) 
Saksonii-Anhalt oraz Klaster TIK z Niemiec Centralnych,

• Łotwy – Centrum Cyfrowe Ventspils Digital Centre.

Projekt
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Przykład ulepszenia polityki
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Dwa nowe projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2. Konkurencyjna 
gospodarka, Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP.
„Pożyczki dla MŚP" - realizatorzy projektu: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) 
oraz Fundusz Pożyczkowy Regionu Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach. Celem projektów jest 
udzielanie pożyczek, jako instrumentu finansowego, na inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania 
(start-upy), jak i na bardziej zaawansowanych etapach rozwoju przedsiębiorstw z terenu województwa 
świętokrzyskiego.

Fundusze, na które wpłynął projekt ATM for SMEs: 7,5 mln euro

Inspiracja do działań w województwie świętokrzyskim:

Dobre praktyki z:

• Włoch - "Fundusz Mikrokredytowy" Autonomicznego Regionu Sardynii, który udziela 
mikropożyczek osobom mającym trudności w dostępie do kredytów oraz "Budowanie szerokiego 
poziomu pośrednictwa finansowego w zakresie dystrybucji instrumentów finansowych".

• Węgier - "Budowanie szerokiego poziomu pośrednictwa finansowego dla instrumentów 
finansowych". Ministerstwo Gospodarki Krajowej na Węgrzech zawarło umowy z pośrednikami 
finansowymi udzielającymi kredytów.

Projekt
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Jeden przekrojowy priorytet dotyczący budowania zdolności    6 tematów .

Zakres tematyczny programu

Zasada koncentracji (80%)

Europa:
1) bardziej konkurencyjna i inteligentna, 
2) bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna, 
3) lepiej połączona, 
4) o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu,
5) bliższa obywatelom,
6) zarządzanie. 
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Projekty

Ograniczona liczba regionów wymienia się i przekazuje 
doświadczenia dotyczące wspólnego zagadnienia rozwoju 
regionalnego

Platforma learningowa 

Dalsze wykorzystywanie i udostępnianie wszystkim 
zainteresowanym rezultatów projektów i programu

Dwa typy działań
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Umożliwia ciągłe podnoszenie kompetencji

poprzez dostęp do:

O platformie learningowej w skrócie

#policylearning

Wiedzy Ludzi Wsparcia 
eksperckiego
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• Dostępnych jest wiele rozwiązań z zakresu polityk 
regionalnych

Dostęp do wiedzy

Przeglądy polityk, 
wiadomości, publikacje

Baza danych dobrych 
praktyk z całej UE
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• Inspirujący się wzajemnie praktycy z obszaru polityk rozwoju 
regionalnego

Dostęp do ludzi

Społeczność
skupiająca ponad 25 
tys. praktyków

Sieciowanie i 
tematyczne 
wydarzenia
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• Usługi świadczone przez ekspertów są bezpłatne

Wzajemne oceny

Sesje matchmakingowe

Help-desk –

pomoc doradcza z zakresu

polityk rozwoju regionalnego

Zgłoś się, aby w każdej chwili skorzystać z pomocy ekspertów

Dostęp do wsparcia eksperckiego


