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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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Plan prezentacji

1. Cele projektów oraz działania

2. Wymogi dotyczące partnerstwa

3. Finanse projektów
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Cele projektów oraz
działania
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Ulepszanie instrumentów polityki uczestniczących regionów

• Mogą dotyczyć interwencji publicznych na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym

• Ale co najmniej jeden instrument polityki w projekcie musi być

programem celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu

Cel projektu
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• Wymiana doświadczeń i budowanie zdolności poprzez 

identyfikację i transfer dobrych praktyk

• Możliwość ubiegania się o akcje pilotażowe na etapie 

aplikowania lub w trakcie realizacji projektu (maksymalnie 

jedna na instrument polityki)

Działania projektowe
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Czym jest dobra praktyka

• Inicjatywa powiązana z polityką

• Z sukcesem zrealizowana w danym regionie

• Potencjalne źródło inspiracji dla innych 

regionów
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Przykład dobrej praktyki

‘Les Petits Riens’

Dobra praktyka dotyczy szeroko rozwiniętej sieci punktów

zbiórki (600) i sklepów z używaną odzieżą (33) w Regionie

Stołecznym Brukseli. Zbierają one ponad 8 tys. ton tekstyliów

rocznie i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy w

zakresie zbiórki, sortowania, ponownego wykorzystania,

naprawy i sprzedaży używanej odzieży (ponad 300

pracowników, 300 wolontariuszy, możliwości szkoleń).

Projekt
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Czym jest akcja pilotażowa

Działania wdrożeniowe poświęcone 

testowaniu nowego podejście do interwencji 

publicznej. 

Możliwe wyłącznie pod pewnymi warunkami:

• Wyraźny wkład w ulepszenie polityki

• Wyraźny charakter międzyregionalny oraz 

testowy
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Przykład akcji pilotażowej

DIY zestaw do mini ogrodów wertykalnych
Akcja pilotażowa opiera się na doświadczeniach partnerów z Grecji, 

Hiszpanii i Portugalii. Ma ona na celu udoskonalenie programu SOfiaGREEN

poprzez promowanie rolnictwa miejskiego w celu bardziej efektywnego 

wykorzystania zasobów w środowisku miejskim. Cztery modele ogrodów 

wertykalnych zostały zaprojektowane i zbudowane przez studentów i 

nauczycieli z Uniwersytetu Architektury w lokalnej Makerspace w Sofii 

(Bułgaria). Ogrody są instalowane w 6 lokalizacjach demonstracyjnych i 

obsadzane ziołami, przyprawami, nasionami i sadzonkami warzyw i 

owoców. W przypadku sukcesu miasto Sofia włączy tę inicjatywę do 

nowego programu SOfiaGREEN na lata 2022-2023.

Projekt
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2 etapy w ciągu 4 lat realizacji projektu

Wdrażanie działań

GŁÓWNY ETAP
ETAP DALSZYCH 

DZIAŁAŃ
3 lata 1 rok

Wymiana doświadczeń 

umożliwiająca osiągnięcie

ulepszeń polityki

Monitorowanie ulepszeń polityki
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• Plany działania obowiązkowe tylko dla regionów, które nie 

osiągnęły rezultatów do końca głównego etapu projektu

• Elastyczność etapu dalszych działań:

• Do decyzji każdego projektu – dokładny zakres działań

• Wymiana doświadczeń - ciągle możliwa 

Wdrażanie działań
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Wymogi dotyczące
partnerstwa
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• Władze publiczne

• Podmioty prawa publicznego

• Prywatne podmioty non-profit

Kto kwalifikuje się do udziału?
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Władze odpowiedzialne za polityki muszą być zaangażowane 
w projekt:

• Jako partnerzy w przypadku co najmniej 50% instrumentów 
polityki wskazanych w projekcie

• Jako „stowarzyszona władza odpowiedzialna za politykę” w 
przypadku pozostałych instrumentów polityki

Utworzenie grupy interesariuszy dla każdego instrumentu 
polityki

Powiązanie partnerstwa z politykami
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Co oznacza „stowarzyszona władza 
odpowiedzialna za politykę”

Główne cechy:

• Oficjalnie wpisana do formularza aplikacyjnego

• Bez własnego budżetu – koszty podróży i 

zakwaterowania pokrywane przez właściwego 

partnera

• Deklaracja dostarczona na etapie aplikowania

• Zaangażowanie regularnie monitorowane w trakcie 
realizacji projektu
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• Wymagany szeroki zasięg 

geograficzny partnerstwa

• Udział regionów mniej i 

bardziej zaawansowanych

Zasięg geograficzny



SLIDE 18

Finanse
projektu



SLIDE 19

Stopy dofinansowania 

Stopy dofinansowania Wg statusu prawnego lub lokalizacji

80% EFRR*
Władze publiczne i podmioty prawa 
publicznego z UE

70% EFRR* Prywatne podmioty non-profit z UE

50% finansowania 
norweskiego

Władze publiczne i podmioty prawa
publicznego oraz prywatne podmioty
non-profit z Norwegii (NO)

Finansowanie 
szwajcarskie

Władze publiczne i podmioty prawa 
publicznego oraz prywatne podmioty 
non-profit ze Szwajcarii (CH)

* EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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Plus:

• Uproszczone raportowanie, szybsze płatności dla projektów
• Mniejszy zakres kontroli (próby, weryfikacje oparte na analizie ryzyka)

Uproszczone zasady finansowe
Kategorie kosztów Uproszczenia
Koszty przygotowawcze Ryczałt 17 500 EUR

Koszty personelu
Koszty rzeczywiste - stały % czasu pracy w 
miesiącu

Biuro i administracja Ryczałt - 15% kosztów personelu

Podróże i zakwaterowanie Ryczałt - 15% kosztów personelu
(koszty rzeczywiste tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach)

Ekspertyzy i usługi zewnętrzne

Wyposażenie

Infrastruktura i roboty budowlane Tylko dla działań pilotażowych


