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Tłumaczenie robocze
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Krajowy Dzień Informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027
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Plan prezentacji

1. Narzędzia do opracowywania projektu

2. Inne narzędzia wsparcia



SLIDE 3

Narzędzia do
opracowywania 
projektu
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Etapy opracowywania projektu

1. Sprawdź, czy projekt wpisuje się w program

2. Zainspiruj się

3. Podziel się pomysłem na projekt

4. Znajdź partnerów

5. Poproś Wspólny Sekretariat o opinię
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Czy program Interreg Europa jest dla Ciebie?

 Czy jesteś zaangażowany w polityki rozwoju regionalnego?

 Czy poszukujesz nowych rozwiązań?

 Czy jesteś gotów współpracować z partnerami z innych państw z 

Europy?

Sprawdź, czy projekt wpisuje się w program

www.interregeurope.eu/check-project-relevance  
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Zanim poprosisz o opinię, skorzystaj z kwestionariusza samooceny 

Sprawdź, czy projekt wpisuje się w program

www.interregeurope.eu/self-assessment-tool  
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Sprawdź, jakie rodzaje działań wspiera nasz program

Zainspiruj się realizowanymi projektami

www.interregeurope.eu/discover-projects
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• Sprawdź, jakie pomysły na projekty już są i poszukaj 
partnerów

Zainspiruj się realizowanymi projektami

www.interregeurope.eu/project-ideas
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• Opublikuj swój pomysł na projekt na naszej stronie internetowej, aby poinformować 
o nim innych:

 co chciałbyś zrobić

 jakich partnerów poszukujesz

Podziel się pomysłem na projekt
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• Wyszukaj osoby lub instytucje, aby znaleźć partnerów do projektu

Znajdź partnerów

 www.interregeurope.eu/members



SLIDE 11

• Po opracowaniu wszystkich aspektów pomysłu na projekt

poproś program o opinię

Jedna opinia na pomysł i nabór

Nasi specjaliści ds. polityki i finansów przekażą Ci opinię:

• w formie pisemnej 

• telefonicznie/online

Poproś Wspólny Sekretariat o opinię
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Inne narzędzia
wsparcia
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• Podręcznik programu

• Warunki pierwszego naboru wniosków

Główne dokumenty
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5 kwietnia 2022, 10:00 – 16:00

• Wydarzenie online na temat zasad pierwszego naboru

• Możliwości nawiązywania kontaktów w celu tworzenia partnerstw 

projektowych

• Czerpanie inspiracji z realizowanych projektów

Uruchomienie pierwszego naboru wniosków

#europecooperates

https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
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• Sesje online z ekspertami ds. polityki i finansów ze Wspólnego 

Sekretariatu

• Gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące opracowywania 

projektów w ramach pierwszego naboru wniosków

• W trakcie naboru: od kwietnia

• Terminy sesji: 13.04., 22.04., 06.05., 20.05. o 10:00 (czasu paryskiego)

Sesje pytań i odpowiedzi online
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• Sekcja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) na stronie 

programu

• Formularz online do kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem -

Contact us

Dodatkowe pytania


