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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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Główne cechy naboru

1. Kiedy? 5 kwietnia – 31 maja 2022, 12:00 (CEST czasu 

paryskiego)

2. Ile? Do 130 mln euro

3. O czym? Otwarte wszystkie tematy

4. Skąd? Cały obszar objęty programem
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8 tygodni

Otwarcie: 5 kwietnia 2022 (udostępnienie portalu)

Zamknięcie: 31 maja 2022 o 12:00 CEST (czasu paryskiego)

Decyzja: koniec 2022 roku

Wzór pakietu dla aplikantów dostępny od lutego br.

Harmonogram pierwszego naboru



SLIDE 5

+ finansowanie norweskie

Budżet przeznaczony na pierwszy nabór

* EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w mln 
euro

334
ERDF*ŁACZNY BUDŻET

Do 40% na 
pierwszy nabór

w mln 
euro

130
EFRR*
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Otwarte wszystkie tematy

Tematy naboru

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. 
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• Potencjał badawczy i innowacyjny, wykorzystanie zaawansowanych 
technologii

• Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i władz 
publicznych

• Zrównoważony wzrost i konkurencyjność MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w 
MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

• Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, przemian w przemyśle i 
przedsiębiorczości

• Łączność cyfrowa

Wgląd w tematy
W ramach 80%

Europa bardziej konkurencyjna i inteligentna
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• Efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych

• Energia odnawialna

• Inteligentne systemy energetyczne, sieci i magazynowanie energii

• Dostosowanie do zmian klimatycznych, zapobieganie ryzyku katastrof, 
odporność

• Dostęp do wody i zrównoważona gospodarka wodna

• Gospodarka o obiegu zamkniętym i zasobooszczędna

• Ochrona i zachowanie przyrody oraz różnorodności biologicznej, zielona 
infrastruktura, ograniczenie zanieczyszczeń

• Zrównoważona mobilność miejska na rzecz gospodarki o zerowej emisji 
dwutlenku węgla

Wgląd w tematy
W ramach 80%

Europa bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i 
odporna
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• Efektywność i integracyjność rynku pracy, dostęp do wysokiej jakości 
zatrudnienia, gospodarka społeczna

• Równy dostęp do opieki zdrowotnej, odporność systemów opieki 
zdrowotnej, opieka rodzinna i środowiskowa

• Kultura i turystyka na rzecz rozwoju gospodarczego, włączenia 
społecznego i innowacji społecznych

W ramach 80%
Wgląd w tematy

Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej 

sprzyjająca włączeniu społecznemu



SLIDE 10

• Dostęp do edukacji, szkoleń i 
uczenia się przez całe życie, 
edukacji i szkoleń na odległość i 
online.

• Włączanie społeczności 
zmarginalizowanych, gospodarstw 
domowych o niskich dochodach i 
grup defaworyzowanych.

• Integracja społeczno-gospodarcza 
obywateli państw trzecich, w tym 
migrantów.

• Odporna na zmianę klimatu, 
inteligentna, bezpieczna, 
zrównoważona i intermodalna 
TEN-T.

• Zrównoważona, odporna na 
zmianę klimatu, inteligentna i 
intermodalna mobilność krajowa, 
regionalna i lokalna.

• Zrównoważony zintegrowany 
rozwój terytorialny, kultura, 
dziedzictwo naturalne, 
zrównoważona turystyka oraz 
bezpieczeństwo.

Wgląd w tematy
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Kwestie niepowiązane z tematami, dotyczące różnych aspektów wdrażania polityk 
rozwoju regionalnego

Przykładowo:

• ocena i monitorowanie interwencji publicznej,

• zarządzanie zamówieniami publicznymi,

• zarządzanie pomocą państwa,

• zarządzanie instrumentami finansowymi.

Wgląd w tematy
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Jaka jest wartość dodana Twojego projektu?

Pamiętaj, żeby sprawdzić:

www.interregeurope.eu/approved-projects

Innowacyjny charakter
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• Cztery obszary, które należy uwzględnić w partnerstwie

Zasięg geograficzny

Obszary 
geograficzne

Państwa objęte obszarem

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

Wschód
Austria, Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia

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

Zachód
Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, 
Holandia, Szwajcaria
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• Dokładne przygotowanie
• Przeczytaj dokładnie dokumenty programu (np. podręcznik)

• Narzędzia pomocnicze
• Użyj kwestionariusza samooceny projektu
• Poproś Wspólny Sekretariat o opinię
• Dołącz do wydarzeń pomocnych w opracowaniu wniosku

• Zapoznaj się ze sposobem wyboru wniosków
1. Kwalifikowalność = wnioski niekwalifikowalne nie będą podlegały dalszej ocenie 
2. Kryteria oceny jakościowej = wpisz się w oczekiwania programu

Klucz do udanej aplikacji


