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Obszar programu
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Priorytety programu

1. Badania i innowacje

Przykładowa tematyka (powi ązana z RIS3)

- rozwój innowacji w sektorach o du żym potencjale 
innowacyjnym

- infrastruktury TIK dla systemu edukacji umo żliwiaj ące nabycie 
kwalifikacji wymaganych w innowacyjnych sektorach

- wspieranie działalno ści gospodarczej w obszarze innowacji  

- tworzenie i rozwijanie zespołów projektów badawczy ch w 
najwa żniejszych sektorach o potencjale innowacyjnym 
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Priorytety programu

2. Konkurencyjno ść MŚP

Przykładowa tematyka

- wspieranie procesu rozwoju przedsi ębiorczo ści i budowania 
kompetencji jako fundamentów tworzenia przedsi ębiorstw i 

wzrostu gospodarczego

- odpowied ź na utrudnienia w dost ępie do wiedzy, finansowania 
i rynków mi ędzynarodowych

- szczególne wsparcie dla grup – młodzie ży, migrantów, kobiet

- rozwój przedsi ębiorstw społecznych
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Priorytety programu

3. Gospodarka niskoemisyjna

Przykładowa tematyka

- efektywno ść energetyczna w budynkach u żyteczno ści 
publicznej i sektorze  mieszkaniowym

- energia ze źródeł odnawialnych + ochrona przed jej mo żliwym 
niekorzystnym wpływem

- redukcja zu życia energii (firmy, gospodarstwa domowe)

- zielone zamówienia publiczne 
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Priorytety programu

4. Środowisko i efektywne gospodarowanie 
zasobami

Przykładowa tematyka

- kapitał naturalny: ochrona ekosystemów, krajobrazó w, 
bioró żnorodno ści, NATURA 2000

- dziedzictwo kulturowe: TIK, e-kultura, atrakcyjno ść regionu

- umo żliwienie przedsi ębiorcom działa ń na rzecz 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji

- usprawnianie gospodarowania odpadami, uzdatnianie wody, 
recykling i nadzór nad tymi procesami 
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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

� Bud żet (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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Perspektywa krajowa
Instrumenty polityki

• Jakakolwiek polityka, strategia, program, plan

Dokumenty utworzone i obowiązujące na różnych szczeblach JST oraz na 
szczeblu krajowym.

Przykładowo
- Regionalna Strategii Innowacji
- Strategia rozwoju województwa / rozwoju społeczno-gospodarczego 
- Plan zagospodarowania przestrzennego 
- Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta  
- Strategia rozwoju gminy
- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 

roku 2020.

• Przepisy

Opracowane i stosowane przez władze publiczne, dotyczące zakresu 
tematycznego programu (uchwały, zarządzenia, akty prawa miejscowego itp.). 
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• Programy funduszy strukturalnych 

a) programy celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

- Regionalne programy operacyjne (RPO)

- Krajowe programy operacyjne (KPO): 

-- Inteligentny Rozwój
-- Infrastruktura i Środowisko
-- Wiedza, Edukacja, Rozwój 
-- Polska Cyfrowa 
-- Polska Wschodnia 

b) programy celu Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)

- transgraniczne (Interreg V-A) , przykładowo: 
-- Czechy – Polska 
-- Polska – Saksonia 
-- Litwa - Polska 

- transnarodowe , cała Polska jest objęta dwoma programami: 
-- Interreg Region Morza Bałtyckiego 
-- Interreg Europa Środkowa 

Perspektywa krajowa
Instrumenty polityki cd.
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� podajemy nazwę konkretnego instrumentu polityki 
(dokumentu)

� połowa instrumentów polityki musi być programami 
Funduszy Strukturalnych: RPO, KPO, EWT

� opisujemy zmianę planowaną w instrumencie polityki i
wyjaśniamy dlaczego jest potrzebna 

Perspektywa krajowa
Wskazówki 



11

� wpisujemy planowany skład grupy interesariuszy:

Współpraca regionalna z nie uczestnicz ącymi w projekcie Interreg
Europa, o kompetencjach w jego tematyce/instrumencie polityki 

- instytucje, które nie kwalifikują się do programu - osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy, inne podmioty prywatne itp.

- inne instytucje, związki, stowarzyszenia itp. 
- inne departamenty/wydziały instytucji występującej jako partner 
- w razie listu poparcia do grupy musi wchodzić instytucja, która podpisała 

list

Lista z danymi kontaktowymi Instytucji Zarz ądzających KPO i RPO, 
opracowana przez Ministerstwo Rozwoju:
https://www.interregeurope.eu/in-my-country/poland/

Perspektywa krajowa
Wskazówki cd.
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� Nowy projekt do RPO/KPO 

lepszej jakości, wzbogacony o wiedzę ze współpracy międzynarodowej, 
wsparty dodatkowymi badaniami/analizami eksperckimi 

� Zmiana w systemie zarz ądzania polityk ą/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.  

Perspektywa krajowa
Przykłady wpływu na instrumenty polityki 
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Projekty z polskimi partnerami wiod ącymi

Projekt ESSPO - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Pozna ński Park Naukowo-Technologiczny

� Partnerzy z : Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Estonii, Niemiec, Polski

� Tematyka : poprawa konkurencyjności sektora MŚP, w tym większego 
zaangażowanie go w procesy innowacji

� Polski instrument polityki : Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny 2014+ (RPO)

� Planowane zmiany : wypracowanie nowatorskich rozwiązań dla 
wybranych celów szczegółowych, które wspomogą proces wyboru 
nowych projektów w regionie oraz usprawnią zarządzanie programem

� List poparcia : IZ RPO - Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

Perspektywa krajowa
Przykłady wpływu na instrumenty polityki cd. 
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Projekty z polskimi partnerami wiod ącymi

Projekt CRinMA - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

� Partnerzy z : Polski (2), Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch

� Tematyka : wzmocnienie, dzięki współpracy transgranicznej, ochrony 
dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich

� Polski instrument polityki : Interreg V-A PL-SK - Poland-Slovakia
(PL-SK)

� Planowane zmiany : nowe zapisy o unikatowej wartości dziedzictwa 
kulturowego na obszarach górskich, umożliwiające wsparcie dla 
regionów, gdzie występuje ono w postaci materialnej i niematerialnej

� List poparcia : IZ PL-SK - Ministerstwo Rozwoju

Perspektywa krajowa
Przykłady wpływu na instrumenty polityki cd. 
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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 non-
profit z Norwegii

Finansowanie 
szwajcarskie

Instytucje publiczne, podmioty prawa 
publicznego i prywatne podmioty non-
profit ze Szwajcarii 
(nie mogą być partnerami wiodącymi)
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1 marca – 30 czerwca 2017
Trzeci nabór wniosków
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� Konsultacje on-line z pracownikami (po uprzedniej rejestracji)

• 28 kwietnia 2017 - webinarium dla aplikantów wiodących na 
temat strategii komunikacji projektu

• 5 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

• 12 maja 2017 - wirtualna godzina pytań i odpowiedzi

REJESTRACJA : www.interregeurope.eu

Wsparcie Wspólnego Sekretariatu 
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� Oficjalna strona Interreg Europa :

www.interregeurope .eu

poszukiwanie partnerów projektowych –
kwestionariusz on-line – czy mój pomysł mie ści si ę w
programie - dokumenty, w tym do aplikowania
o środki - możliwo ść zamieszczania własnych
pomysłów – instrukta żowe video - Platformy
learningowe i wiele wi ęcej!

Wsparcie Wspólnego Sekretariatu 
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� Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa

Ministerstwo Rozwoju

organizacja szkoleń i seminariów informacyjnych - pomoc doradcza -
telefonicznie, mailowo, w trakcie spotkań, konsultacje w Katowicach, po uprzednim
umówieniu terminu - pomoc w poszukiwaniu partnerów projektowych -
współpraca z punktami z innych państw, przesyłanie ofert do urzędów
marszałkowskich, formularz ofertowy dla polskich instytucji - pomoc w zakresie
listów poparcia - współpraca z urzędami marszałkowskimi – wyst ąpienia w
trakcie seminariów, konferencji, spotkań w regionach, projektowych – wparcie
instytucji realizujących projekty – współpraca ze Wspólnym Sekretariatem -
zapewnianie informacji po polsku i redagowanie strony www.ewt.gov.pl

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

Wsparcie w Polsce
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� Ministerialny serwis Europejskiej Współpracy Teryto rialnej

www.ewt.gov .pl

wiadomo ści – wydarzenia – opisy wybranych
projektów – informacje o naborze – ulotki –
podstawowe poj ęcia – prezentacje i inne!

Wsparcie w Polsce
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Platformy learningowe


