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Kluczowe pojęcia dla wnioskodawców
• Współpraca
Obowiązkowa w ramach partnerstwa + w regionie partnera

• Instrument polityki
Konkretny dokument wskazywany przez danego partnera we wniosku + opis
planowanych w nim zmian
• List poparcia
Jeśli partner nie ma kompetencji w wybranym instrumencie polityki musi złożyć list
poparcia podpisany przez właściwą instytucję
• Podręcznik programu
Najważniejszy dokument służący przygotowywaniu, realizacji i zamknięciu projektu

Zasięg terytorialny
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Interreg Europa w pigułce
 Zasięg terytorialny: UE-28, Norwegia, Szwajcaria
 Budżet: 359 mln euro z EFRR
 Język programu: angielski
 Instytucja Zarządzająca: Région Nord-Pas de Calais, Francja
 Wspólny Sekretariat: Lille, Francja
 Decyzje: Komitet Monitorujący
 Dofinansowanie: refundacja
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Tematyka programu
Osie priorytetowe

Badania
i innowacje

Konkurencyjność
MŚP

Gospodarka niskoemisyjna
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OSIE PRIORYTETOWE INTERREG EUROPA
Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
Cel szczegółowy 1.1
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w
szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz
w stosownych przypadkach EWT związanych z infrastrukturą badań i
innowacji i podnoszeniem zdolności, szczególnie w ramach Strategii
Inteligentnych Specjalizacji.

Przykład projektu
Wymiana doświadczeń między agencjami rozwoju
regionalnego w celu zaplanowania działań na rzecz poprawy
powiązań pomiędzy programami instytucji szkolnictwa
wyższego a zapotrzebowaniem biznesu na kapitał ludzki w
sektorach ich regionalnych inteligentnych specjalizacji.
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem
celu szczegółowego 1.1
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Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
Tematyka celu szczegółowego 1.1
• rozwój innowacji w sektorach o dużym potencjale innowacyjnym
(powiązanie z Regionalnymi Strategiami Innowacji)
• dostępność badań i ośrodków kompetencji świadczących usługi wspierające
sektor MŚP
• infrastruktury TIK dla systemu edukacji umożliwiające nabycie kwalifikacji
wymaganych w innowacyjnych sektorach, instytucjach publicznych
odpowiedzialnych za finansowanie i wspieranie badań naukowych i innowacji
• wzmacnianie zdolności instytucji badawczych ulokowanych w regionach
najbardziej oddalonych i łączenie ich z centrami doskonałości w badaniach z
innych regionów
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Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
Cel szczegółowy 1.2
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w
szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz
w stosownych przypadkach EWT wspierających wprowadzanie innowacji
przez podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych
łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji” i szans
innowacyjnych.

Przykład projektu

Wymiana doświadczeń między podmiotami regionalnymi w
celu poprawy polityk wspierających innowacje w odniesieniu
do kluczowych zmian społecznych, w obszarze zmian
demograficznych, dobrostanu, nauk medycznych i
technologii zdrowotnych (możliwy wkład do Dyrektywy
2011/24/UE ws. praw pacjentów w transgranicznej opiece
zdrowotnej).
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem
celu szczegółowego 1.2.
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Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
Tematyka celu szczegółowego 1.2
• rozwój klastrów
• wspieranie współpracy w ramach potrójnej helisy
• wspieranie działalności gospodarczej w obszarze innowacji (powiązanie z
obszarami inteligentnej specjalizacji)
• usprawnienie transferu technologii i rezultatów B+R oraz wykorzystanie ich do
celów gospodarczych
• tworzenie i rozwijanie zespołów projektów badawczych w najważniejszych
sektorach o potencjale innowacyjnym
• rozbudowa powiązań ponad granicami, tworzenie polityk zachęcających do
konsumpcji innowacji (udzielanie zamówień publicznych w obszarze innowacji)
• wspieranie innowacyjności w technologiach cyfrowych
9

Priorytet 2: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Cel szczegółowy 2.1
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w
szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz
w stosownych przypadkach EWT wspierających MŚP w wypracowywaniu i
osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na
wszystkich etapach ich cyklu życia.
Przykład projektu
Wymiana doświadczeń między władzami regionalnymi
i podmiotami zajmującymi się wspieraniem
przedsiębiorczości w zakresie zwiększania poziomu
świadomości i rozwijania wartości związanych z
przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz opracowywania
planów działania na rzecz wprowadzania programów
wsparcia dla młodych przedsiębiorców na szczeblu
regionalnym.
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem
celu szczegółowego 2.1.
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Priorytet 2: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Tematyka celu szczegółowego 2.1
• wspieranie procesu rozwoju przedsiębiorczości i budowania kompetencji jako
fundamentów tworzenia przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego
• odpowiedź na utrudnienia w dostępie do wiedzy, finansowania i rynków
międzynarodowych
• szczególne wsparcie dla grup – młodzieży, migrantów, kobiet
• rozwój przedsiębiorstw społecznych
• procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych bardziej przyjazne
dla przedsiębiorstw
• wspieranie gospodarki cyfrowej (TIK)
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Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna
Cel szczegółowy 3.1
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,
w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych
z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Przykład projektu
Prowadzenie współpracy w zakresie praktyk zachęcających
przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące
poprawie efektywności energetycznej i wspierających je w
podejmowaniu tych działań między regionami i regionalnymi
agencjami energetycznymi, w celu przygotowania
regionalnych programów wsparcia na rzecz zwiększania
efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem
celu szczegółowego 3.1.
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Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna
Tematyka celu szczegółowego 3.1
• efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym
• energia ze źródeł odnawialnych + ochrona przed jej możliwym niekorzystnym
wpływem
• ekologiczny transport
• alternatywne zachowania dot. mobilności
• redukcja zużycia energii (firmy, gospodarstwa domowe)
• TIK
• zintegrowane regionalne strategie niskoemisyjne, regionalne projekty
pilotażowe, programy inwestycyjne
• zielone zamówienia publiczne
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Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
Cel szczegółowy 4.1
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,
w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT w obszarze
ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Przykład projektu
Wymiana doświadczeń w zakresie modeli zarządzania
regionalnymi parkami przyrodniczymi i obszarami
NATURA 2000 między władzami regionalnymi a
organami zarządzającymi parkami, służąca
opracowaniu planu wprowadzenia nowych modeli
zarządzania i wykorzystywania parków regionalnych.
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu,
pod opisem celu szczegółowego 4.1.
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Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
Tematyka celu szczegółowego 4.1
• kapitał naturalny: ochrona ekosystemów, narażonych krajobrazów,
bioróżnorodności
• przeciwdziałanie degradacji gleby
• zrównoważone zarządzanie i wykorzystywanie środowiska naturalnego (np.
usługi ekosystemowe)
• dziedzictwo kulturowe: TIK, e-kultura, atrakcyjność regionu
• ukierunkowane na konkretny obszar strategie i działania balansujące środki
ochrony ze zrównoważonym korzystaniem z kapitału naturalnego lub
kulturowego (ulepszanie programów ochrony bioróżnorodności, NATURA 2000
lub inne obszary chronione, zwiększanie wiedzy odpowiednich podmiotów i
wyczulenie ich na ww. kwestie)
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Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
Cel szczegółowy 4.2
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w
szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz
w stosownych przypadkach EWT służących zwiększaniu efektywnego
gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i
ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.
Przykład projektu
Wymiana doświadczeń między władzami regionalnymi a
agencjami ds. gospodarowania odpadami w zakresie polityk
i środków służących zmniejszeniu ilości odpadów i
zwiększeniu współczynnika recyklingu w małych
przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, w celu
opracowania planu wdrażania tych środków w ramach
regionalnych programów gospodarowania odpadami.
Przykłady możliwych projektów są dostępne w podręczniku programu, pod opisem
celu szczegółowego 4.2
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Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
Tematyka celu szczegółowego 4.2
• umożliwienie przedsiębiorcom działań na rzecz ekologicznego wzrostu
gospodarczego i ekoinnowacji (nowe produkty i usługi, zmniejszanie nakładów,
minimalizacja produkcji odpadów, usprawnienie zarządzania rezerwami
zasobów)
• wiodąca rola władz publicznych we wprowadzaniu nowych ekologicznych
produktów i usług na przykład w drodze zamówień publicznych
• zmiany w strukturze konsumpcji i ograniczenie uwalniania odpadów i emisji,
zanieczyszczeń - podejmowanie przez władze publiczne działań dla
zwiększania poziomu świadomości i tworzenia systemu zachęt dla
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
• zielone TIK dla efektywnego wykorzystania zasobów
• usprawnianie gospodarowania odpadami, uzdatnianie wody, recykling i
nadzór nad tymi procesami
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Uprawnieni do udziału w projektach
Stawki
współfinansowania

W zależności od statusu i lokalizacji

85% EFRR

Instytucje publiczne i podmioty prawa
publicznego z UE

75% EFRR

Prywatne podmioty non-profit z UE
(nie mogą być partnerami wiodącymi)

50% Finansowanie
norweskie

Instytucje publiczne, podmioty prawa
publicznego i prywatne podmioty nonprofit z Norwegii

Finansowanie
szwajcarskie

Instytucje publiczne, podmioty prawa
publicznego i prywatne podmioty nonprofit ze Szwajcarii
(nie mogą być partnerami wiodącymi)
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Projekty współpracy międzyregionalnej
 Partnerstwo: min. 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE
rekomendacja Wspólnego Sekretariatu (WS): 5 – 10
Opcja partnera doradczego - możliwość współpracy z
partnerami w postaci uczelni, instytutów itp. z Polski, innych
państw; partner doradczy wzbogaca merytorycznie cały projekt
rekomendacja WS: 1 na projekt
 Budżet (rekomendacja WS): 1 – 2 mln euro z EFRR
 Przykładowe działania: wizyty na miejscu, międzynarodowe
warsztaty i konferencje, wymiana personelu, badania/analiza
porównawcza (benchmarking), wzajemne oceny regionów (peer
reviews) itp.
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Projekty współpracy międzyregionalnej
Instrument polityki
• jakakolwiek polityka, strategia - dokumenty tworzone i obowiązujące na różnych
szczeblach JST (strategia rozwoju gminy, RSI itp.), krajowe (strategie makroregionalne
itp.)
• przepisy opracowane i stosowane przez władze publiczne dotyczące zakresu
tematycznego programu
• wybrane programy Funduszy Strukturalnych

Programy Funduszy Strukturalnych w Interreg Europa
• programy operacyjne celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia:
- regionalne (RPO)
- krajowe (KPO) – Polska Wschodnia, PO WER, Polska Cyfrowa itd.
• programy współpracy celu EWT:
- transgraniczne (Interreg V-A Polska – Słowacja itd.)
- transnarodowe (Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa itd.)
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Projekty współpracy międzyregionalnej
Instrument polityki
• Do wniosku wpisuje się konkretny instrument polityki (nazwę
dokumentu) i planowaną w nim zmianę.
• 50% instrumentów polityki we wniosku musi być powiązane z
Funduszami Strukturalnymi UE: RPO/KPO/EWT.
• Dla każdego instrumentu polityki tworzy się grupę interesariuszy:
Współpraca regionalna z instytucjami, osobami fizycznymi, podmiotami
prywatnymi nie uczestniczącymi w projekcie Interreg Europa - wspólne
kształtowanie polityki, współpraca nad projektem do RPO itp.
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Projekty współpracy międzyregionalnej
Etap 1 wymiana doświadczeń w zakresie polityk i przygotowanie do
wdrożenia wniosków ze współpracy (plan działania)
Przykłady zmian w instrumentach polityki:
 Nowy projekt do RPO/KPO (lepszej jakości)
 Zmiana w systemie zarządzania polityką/programem
(nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów w RPO,
zmiany w otoczeniu prawnym itp.)
 Wprowadzenie do dokumentu zmian o charakterze strategicznym
(dodanie nowego celu do strategii rozwoju gminy itp.)

Etap 2 monitorowanie realizacji planów działania
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Przykład projektu INTERREG IVC (2007 –2013)
INTERREG IVC EuroScreen http://www.euroscreen.org.uk/
Maksymalizowanie gospodarczej synergii między filmem i turystyką, prowadzące do wzrostu
innowacyjności tych branż oraz konkurencyjności i rozwoju regionów (turystyka filmowa)

PL partner: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
PL dobra praktyka wniesiona do projektu:
promocja Sandomierza dzięki cieszącemu się ogromną popularnością serialowi
telewizyjnemu Ojciec Mateusz
Rezultaty i korzyści dla
Podkarpackiego:
- Pierwsze kroki w kierunku turystyki
filmowej – decyzja władz regionalnych ws.
Utworzenia Regionalnego Funduszu
Filmowego

- Dalsze korzyści – planowane złożenie
projektu flagowego do programu
transgranicznego PL-SK 2014-2020
Źródło: http://www.ipla.tv/Serial/5000914-Kryminalny/5001090-Ojciec-Mateusz
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Rezultaty INTERREG IVC
2007 - 2013

report.interreg4c.eu

Tematy kapitalizacji w programie INTERREG IVC

PUBLIKACJE:
- Policy
recommendations
- Policy paper
- Brochure
- Report

24

Platformy learningowe
Ogólnoeuropejski zasób wiedzy w dziedzinach:
Badania i innowacje

Konkurencyjność MŚP

Gospodarka niskoemisyjna

Środowisko i efektywne
gospodarowanie zasobami

Odrębna platforma dla każdego z obszarów
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Platformy learningowe
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Rezultaty 1. naboru wniosków
• Termin: 22 VI – 31 VII 2015
• Złożone wnioski: 261
• Budżet EFRR (1/3): ponad 107 mln euro
• Wnioskowany EFRR: 441 021 813 euro
• Wnioskowane środki norweskie: ponad 1,5 mln euro

• wnioski kwalifikowalne: 175

• wnioski zatwierdzone (warunkowo) przez KM: 64
Lista projektów: http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/

• przyznane środki EFRR (mogą ulec obniżeniu ze wzgl. na warunki):
Środki EFRR
Oś priorytetowa 1
Oś priorytetowa 2
Oś priorytetowa 3
Oś priorytetowa 4
Łącznie

34 302 085,95
28 430 514,95
22 164 055,30
14 256 996,80
99 153 653,00

Liczba projektów
21
18
15
10
64
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Rezultaty 1. naboru wniosków
Liczba złożonych wniosków z polskim udziałem: 85
Liczba polskich partnerów w złożonych wnioskach: 95
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Rezultaty 1. naboru wniosków
Wśród zatwierdzonych projektów jest 27 z polskim udziałem, uczestniczy w nich 29
polskich partnerów
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2. nabór wniosków
5 kwietnia – 13 maja 2016
Już dostępne obowiązujące dokumenty:

Application Pack
www.interregeurope.eu

• Terms of reference (warunki naboru)
• Updated programme manual (version 19 January 2016)
Zaktualizowany podręcznik programu (wersja z 19 I br.) – przygotowanie
(rekomendacje WS, wskazówki, przykłady, kryteria oceny) realizacja i
zamknięcie projektu)
• Letter of support (list poparcia) – obowiązkowy, jeśli partner nie ma
kompetencji w wybranym instrumencie polityki
• Partner declaration (deklaracja partnera) – deklaracja finansowa
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2. nabór wniosków
5 kwietnia – 13 maja 2016
Wspólny Sekretariat

Oferta dla wnioskodawców
www.interregeurope.eu
- 2222-23 III br.
br. Rotterdam – sesje nt. 2. naboru + forum poszukiwania partnerów + wizyty terenowe

- Project idea and partner search - możliwość opublikowania na stronie programu własnego pomysłu
na projekt, wsparcie w poszukiwaniu partnerów projektowych
- Project idea selfself-assessment - kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu - czy mój
pomysł pasuje do programu Interreg Europa?
- Project idea feedback - dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po wypełnieniu specjalnego
formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu
- Virtual Q&A hour - wirtualne sesje pytań i odpowiedzi
- Lead applicant workshop - Warsztat dla aplikantów wiodących
- Lead applicant webinars - webinaria dla aplikantów wiodących
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2. nabór wniosków
5 kwietnia – 13 maja 2016
Krajowy Punkt Kontaktowy

Wsparcie w języku polskim
www.etw.gov.pl
- informowanie o programie
- pomoc doradcza świadczona telefonicznie, mailowo, osobiście w trakcie spotkań
- konsultacje w Katowicach (po uprzednim umówieniu)
- pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych
(współpraca z KPK z 29 państw; przesyłanie ofert otrzymanych bezpośrednio od
partnerów do urzędów marszałkowskich)
- współpraca z urzędami marszałkowskimi w zakresie listów poparcia
Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Anna Stol
Tel. 32 253 90 08
E-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl
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REFUNDACJA PONIESIONYCH WYDATKÓW
Linie budżetowe:
• Koszty personelu
• Wydatki biurowe i administracyjne (ryczałt)
• Podróże i zakwaterowanie
• Eksperci zewnętrzni i usługi
• Wyposażenie
Koszty przygotowawcze – ryczałt 15 tys. euro
Kwota automatycznie dodawana do budżetu partnera wiodącego na etapie
składania wniosku.
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OCENA WNIOSKÓW
I. Ocena kwalifikowalności wniosku
II. Dwuetapowa ocena jakościowa
1. Ocena strategiczna – wkład projektu w osiąganie celów
programu
znaczenie wniosku, jakość rezultatów, jakość partnerstwa

2. Ocena operacyjna - spójność i wykonalność
proponowanego projektu, stosunek kosztów do korzyści
spójność wniosku i jakość zastosowanego podejścia, jakość zarządzania, budżet i finanse

- kryteria oceny – Programme Manual (Application Pack)

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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