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Wprowadzenie do programów: 
Interreg Region Morza Bałtyckiego 
Interreg Europa Środkowa 
Interreg Europa

1 lutego 2023 r., online

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2021-2027



Program spotkania

Programy Interreg dla całego obszaru Polski
- Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2021-2027 - wprowadzenie

- Oferta programów:

Interreg Europa

Interreg Europa Środkowa

Interreg Region Morza Bałtyckiego

- Doświadczenia beneficjentów

Pomoc dla wnioskodawców i beneficjentów z Polski
- Pomoc ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego

- Krajowe instrumenty wsparcia finansowego 



Programy Interreg dostępne dla całej Polski

Europa Środkowa Region Morza Bałtyckiego Interreg Europa 
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Dzięki współpracy w międzynarodowym projekcie 

- rozbudowujesz sieć kontaktów krajowych i zagranicznych

- zyskujesz nowe perspektywy współpracy, dostęp do 

doświadczeń innych, świeże spojrzenie na swój problem

- zyskujesz dostęp do rozwiązań z powodzeniem stosowanych w 
Europie 

- zyskujesz dodatkowe środki

- zwiększasz kompetencje/umiejętności pracowników i swojej instytucji

- wspólnie z partnerami opracowujesz 
nowe rozwiązania i możesz je sprawdzić na 
własnym gruncie

- promujesz swój region/miasto/gminę
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Organizacje 
międzynarodowe

Kto może być partnerem 

dofinansowanym z EFRR?
Instytucje publiczne
przykładowo:

❑ uczelnie i instytuty 
badawcze,

❑ agencje np. rozwoju, 
❑ stowarzyszenia władz 

publicznych, 
❑ parki narodowe,
❑ ROPS,
❑ zarząd wodociągów 

miejskich itd.

Władze publiczne
przykładowo:

❑ ministerstwa
❑ urzędy marszałkowskie,
❑ urzędy miejskie,
❑ starostwa powiatowe,
❑ urzędy gmin itd.

Podmioty prywatne 
z osobowością prawną
przykładowo:

❑ firmy,
❑ fundacje
❑ izby handlowe, 
❑ stowarzyszenia itd.

Organizacje 
międzynarodowe
przykładowo:

❑ Rada Państw Morza 
Bałtyckiego,

❑ WWF itd.

!



Zasady realizacji projektów transnarodowych 
i międzyregionalnych 2021-2027

▪międzynarodowe partnerstwo - min. 3 instytucje z 3 krajów

▪ współpraca różnych typów kompetentnych instytucji, np. władze regionalne, 
władze lokalne, uczelnie, NGO

▪zaangażowanie finalnych odbiorców

▪ głównie działania „miękkie”, inwestycje możliwe jako pilotaże

▪ finansowanie na zasadzie refundacji (do 80% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych)

▪ uproszczenia w rozliczaniu projektów (stawki i kwoty ryczałtowe)

▪ wnioskowanie i oficjalna komunikacja w języku angielskim 
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Zidentyfikuj 

wyzwanie/ 

problem

Zapoznaj się 

z ofertą 

programów
Wybierz 

odpowiedni 

program           

i zapoznaj się 

z jego 

zasadami

Znajdź 

partnerów

Przystąp do 

partnerstwa 

lub stwórz je 

od podstaw

Omów istotne 

kwestie z 

partnerami; 

wspólne 

stwórzcie 

koncepcję 

projektu.

Zrealizujcie 

koncepcję, 

przetestujcie 

rozwiązanie i 

przekażcie je 

grupie 

docelowej
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Oferta programów
Interreg Europa
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Interreg Europa Środkowa
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Interreg Europa
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▪ 27 państw Unii Europejskiej

▪ Norwegia

▪ Szwajcaria

Obszar programu Interreg Europa

29 państw, 255 regionów 
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Jakie tematy obejmuje program

▪ Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa 

▪ Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna 

Europa

▪ Lepiej połączona Europa

▪ Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej 

sprzyjająca włączeniu społecznemu

▪ Europa bliższa obywatelom

▪ Lepsze zarządzanie współpracą

Projekty mogą dotyczyć wszystkich  

zagadnień polityki spójności.
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Kluczowe zadanie programu

Planowanie i wprowadzanie przez władze publiczne zmian

▪ unowocześnianie instrumentów polityki w krajach, regionach, 

powiatach, gminach
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Przykład zmiany w instrumencie polityki

Projekt Interreg Europa 2014-2020 ATM for SMEs

▪ Partnerzy z Węgier, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Norwegii, Niemiec, Belgii i Polski

▪ Cel projektu: poprawa dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP

▪ Polski partner: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

-- instrument polityki: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020 (RPO)

-- zmiana w RPO - przeznaczenie kilkunastu milionów euro na 

dokapitalizowanie instrumentów finansowych wspierających rozwój MŚP z terenu 

województwa świętokrzyskiego
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Projekty – dostęp do wiedzy 

Wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi

▪ międzynarodowe seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana personelu, 

wzajemne oceny, współpraca z ekspertami itp.

▪ testowanie nowych rozwiązań – akcje pilotażowe
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Przykład akcji pilotażowej

Projekt Interreg Europa 2014-2020 ThreeT

▪ Partnerzy z Włoch, Finlandii, Malty, Rumunii, Węgier, Niemiec, Hiszpanii i Polski

▪ Cel projektu: rozwój lub tworzenie nowych szlaków tematycznych, zwiększanie ich 

dostępności przy wykorzystaniu ekologicznych form transportu oraz poprzez łatwy 

dostęp do informacji.

▪ Polski partner: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

-- instrument polityki: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2022-2030
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Przykład akcji pilotażowej cd.

Projekt Interreg Europa 2014-2020 ThreeT
Nowy produkt turystyczny w Kujawsko-

Pomorskiem

▪ Polski partner testował praktykę z Finlandii 

„Cisza jako atrakcja turystyczna”

▪ Na terenie Borów Tucholskich utworzono 

pierwszą „ścieżkę ciszy” wraz z 

oznakowaniem 



17

Polscy partnerzy w projektach zatwierdzonych w pierwszym 

naborze

▪ 38 polskich partnerów

▪ 3 polskie instytucje w 

roli partnera wiodącego:

✓ Nowy Dwór Mazowiecki  

✓ Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

✓ Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego
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Drugi nabór wniosków

▪ Termin: 15 marca – 9 czerwca 2023 r.

▪ Bez ograniczeń tematycznych

▪ Alokacja: 130 mln. euro  

▪ Wybór projektów: planowany w grudniu 2023 r.

15 marca 2023, Sztokholm - wydarzenie roczne programu 

Europe, let's cooperate! 2023   

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/europe-lets-cooperate-2023
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Portal Interreg Europa

https://www.interregeurope.eu/
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Narzędzia dla beneficjentów dostępne na Portalu 

Look for funding
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Projekty z lat 2014-2020

https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects
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Baza dobrych praktyk

https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices
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Pomysły na projekty

https://www.interregeurope.eu/project-ideas
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Poszukiwanie partnerów projektowych

https://www.interregeurope.eu/community/members
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Interreg Region Morza Bałtyckiego



Zasięg geograficzny partnerstwa

80 %
dla 

partnerów 
z UE

50 % 
dla

Norwegii

zasada
3 partnerów 

z 3 krajów

i dofinansowanie

✓Polska

✓Dania 

✓Estonia

✓Finlandia 

✓Łotwa

✓Litwa

✓Szwecja 

✓część Niemiec

✓część Norwegii

Organizacja 
stowarzy-

szona

Partner

Partner
Wiodący



Charakterystyka projektów głównych i małych

projekty cel
okres 

realizacji
budżet rozliczanie

główne

Praktyczne i trwałe rozwiązania 

odpowiadające na konkretne 

wyzwania. 

Rozwiązania powinny być 

testowane w ramach pilotaży i 

przekazane do wykorzystania 

grupom docelowym.

Do 36 miesięcy

bez limitu 

(proporcjonalny do 

zaplanowanych działań)

Koszty 

uproszczone i 

bezpośrednie

małe

Łatwiejszy dostęp do Programu

Budowanie zaufania, tworzenie i 

utrzymywanie sieci współpracy, 

pozostawanie bliżej 

mieszkańców regionu, 

reagowanie na nieprzewidziane 

wyzwania

Do 24 miesięcy
Do 500 tys. euro na 

cały projekt

Koszty 

uproszczone

Więcej informacji: interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual

https://interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual


*Więcej informacji na stronie programu oraz w zakładce programu na stronie www.ewt.gov.pl

1. Innowacyjne 
społeczeństwa

1.1 - Odporne gospodarki 

i społeczności

1.2 - Usługi publiczne 

odpowiadające na 

potrzeby mieszkańców

Zakres tematyczny projektów

3.1 - Gospodarka 

o obiegu zamkniętym

3.2 - Transformacja 

energetyczna

3.3 - Inteligentna zielona 

mobilność

2.1 - Zrównoważone wody

2.2 - Niebieska gospodarka

2. Społeczeństwa 
rozważnie

korzystające z wody

3. Społeczeństwa 
neutralne 

dla klimatu

https://interreg-baltic.eu/get-funding/priorities-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
http://www.ewt.gov.pl/
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Pierwszy nabór wniosków
Polscy partnerzy w zatwierdzonych projektach

18
partnerów

52 
partnerów

PROJEKTY GŁÓWNE



Harmonogram drugiego naboru 
projekty główne

Projekty główne (core)

• Złożenie koncepcji projektu (PIF)
• Wniosek o konsultacje
• Wniosek o dostęp do systemu BAMOS+

do 14 lutego 2023 r.

• Zamknięcie naboru
• Złożenie formularza wniosku i innych wymaganych załączników 

w systemie BAMOS+

14 marca 2023 r.
godzina 16:00

Wybór projektów do dofinansowania przez Komitet Monitorujący czerwiec 2023 r.
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Platforma wspierająca 
kojarzenie partnerów
matchmaking.interreg-baltic.eu

o Dołącz do społeczności programu

o Poznaj zaproponowane pomysły na projekty 

o Dołącz jako partner do projektu

o Stwórz grupę pomysłu na projekt i rozwijaj 
go razem z członkami społeczności

https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
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Gateway: 
informacyjny punkt 
startowy dla 
wnioskodawców
interreg-baltic.eu/gateway

Kluczowe informacje w jednym miejscu 

https://interreg-baltic.eu/gateway/
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Interreg Europa Środkowa



Obszar programu Interreg Europa Środkowa

✓ Austria

✓ Chorwacja

✓ Czechy

✓ Niemcy

✓ Polska

✓ Słowacja

✓ Słowenia

✓ Węgry

✓ Włochy

Więcej o programie i priorytetach 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
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Zakres tematyczny projektów

Więcej informacji w dokumencie programu:

https://www.interreg-

central.eu/documents/#programme-

documents?&document_category=60

Polskie robocze tłumaczenie programu:

www.ewt.gov.pl

1.1 - Wzmacnianie zdolności 

innowacyjnych

1.2 - Rozwijanie umiejętności  

w zakresie inteligentnej 

specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości

2.1 - Wspieranie 

transformacji energetycznej 

dla neutralności 

klimatycznej 

2.2 - Zwiększenie odporności 

na zmiany klimatu

2.3 - Rozwój gospodarki 

o obiegu zamkniętym

2.4 - Ochrona środowiska

2.5 – Zielona mobilność 

miejska 

3.1 - Poprawa połączeń 

transportowych obszarów 

wiejskich i peryferyjnych

4.1 - Wzmocnienie systemu 

zarządzania na rzecz 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego

Współpraca na 
rzecz inteligentnej 
Europy Środkowej

Współpraca na rzecz 
bardziej zielonej 

Europy Środkowej

Współpraca na rzecz 
lepiej połączonej 

Europy Środkowej

Poprawa systemu 
zarządzania współpracą 

w Europie Środkowej

https://www.interreg-central.eu/documents/#programme-documents?&document_category=60
https://www.ewt.gov.pl/media/103187/IPCE_21_27PL.pdf
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PODSUMOWANIE 1. NABORU PROJEKTÓW

Polscy Partnerzy Wiodący:

1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

"Południowa Warmia" – projekt „More than a 

village”

2. Politechnika Wrocławska – projekt „SMERF”

3. Główny Instytut Górnictwa – projekt „MAURICE”

4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki –

projekt „NEXTLEVEL Parking”

5. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – projekt 

„SMART CIRCUIT”

6. Powiat Rzeszowski – projekt „Central Mountains”
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DRUGI NABÓR PROJEKTÓW 

W INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

Czas trwania: 22 marca – 17 maja 2023

Typ projektów: standardowe 

Zakres tematyczny: bez ograniczeń

Budżet przeznaczony na nabór: 60 mln euro z EFRR

O programie 

Konferencja programu odbędzie się w Wiedniu 

22 marca 2023 r. w systemie hybrydowym

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
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Strona programu (w języku angielskim):

Interreg Europa Środkowa: 

Platforma poszukiwania partnerów

https://www.interreg-central.eu/
https://community.interreg-central.eu/
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Project gateway

https://www.interreg-central.eu/project-gateway/
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PEOPLE-STORIES-CENTRAL-EUROPE

https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/cooperationiscentral.html
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Prezentacje projektów
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Wsparcie dla polskich wnioskodawców 
i beneficjentów



Pomoc dla polskich wnioskodawców i beneficjentów

▪ strona internetowa

▪ polskie wersje dokumentów

▪ seminaria informacyjne w języku polskim

▪ konsultacje dotyczące zasad programu w języku polskim

▪ pomoc w poszukiwaniu partnerów

▪ weryfikacja statusów prawnych

▪ nieodpłatna kontrola krajowa wydatków

▪ szkolenia dotyczące rozliczania wydatków

▪ podręcznik dla beneficjentów w zakresie rozliczania kosztów uproszczonych 

▪ system zaliczek dla NGO, stowarzyszeń JST i EUWT

▪ system dofinansowania wkładu własnego dla wszystkich partnerów

▪ podręcznik dla polskich beneficjentów w zakresie uproszczonego rozliczania kosztów 

Krajowe 

Punkty 

Kontaktowe
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Informacje w języku polskim:

www.ewt.gov.pl

http://www.ewt.gov.pl/
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Dofinansowanie wkładu własnego polskich partnerów     
z rezerwy celowej budżetu państwa

-> do 15% zatwierdzonych wydatków
Uwaga: specjalne zasady dotyczą partnerów uzyskujących pomoc publiczną w ramach 

projektu

Więcej informacji

System prefinansowania (zaliczkowania)
dla NGO, stowarzyszeń JST oraz EUWT

-> beneficjenci wszystkich programów Interreg

Więcej informacji

Wsparcie dla polskich beneficjentów

Podręcznik dla polskich 
beneficjentów w zakresie 
uproszczonego rozliczania 

kosztów (link)

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rezerwa-celowa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-interreg
https://www.ewt.gov.pl/media/111658/PORADNIK_INTERREG21-27_SCO.pdf


Aktualności

▪W dniach 13-14 września br. odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego 
(KM) programu Interreg Europa Środkowa

▪W dniach 22-23 września br. odbyło się spotkanie Komitetu Monitorującego 
(KM) programu Interreg Region Morza B

15 marca 2023 r.

otwarcie naboru 
Interreg Europa

Ważne daty 

22 marca 2023 r.

otwarcie naboru 
Interreg Europa 
Środkowa podczas 
konferencji Programu

14 marca 2023 r. 

koniec naboru wniosków 
na projekty główne 
Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 

14 lutego 2023 r. 

termin złożenia PIF 
projektu głównego 
Interreg Region Morza 
Bałtyckiego 
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Pytania ?



@MFIPR_GOV_P

L

@MinisterstwoFundus

zy

iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/

fundusze-regiony

MINISTERSTWO FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

- Interreg Region Morza Bałtyckiego

Paulina Muchla

BSR@mfipr.gov.pl, 22 273 81 87

- Interreg Europa Środkowa

Monika Strojecka-Gevorgyan

CE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 75

- Interreg Europa

Anna Stol

IE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 76

Krajowy Punkt Kontaktowy

mailto:BSR@mfipr.gov.pl
mailto:CE@mfipr.gov.pl
mailto:IE@mfipr.gov.pl

