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 Uchwała nr 32 

Komitetu Monitorującego (KM) 

program współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie aktualizacji planu naborów wniosków o dofinansowanie w 2018 r.  
w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 

 
Uchwała 
 
KM zatwierdza zaktualizowany harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – 
Saksonia 2014-2020 w 2018 r.   
 

Harmonogram naborów wniosków w ramach PW INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 w 2018 r. 

Oś 
priorytetowa 

Termin naboru 
Wysokość 

alokacji 
Dodatkowe warunki dla projektów Termin KM 

Wspólne 
dziedzictwo 
naturalne i 
kulturowe (I) 

01.10.2018 – 
30.11.2018  

All in Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku 
których proporcja nakładów budżetu do generowanej 
docelowej wartości wskaźników programowych będzie 
korzystniejsza oraz których czas trwania nie przekracza 24 
miesięcy. 
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Współpraca 
partnerska 
i potencjał 
instytucjonalny 
(IV) 

15.10.2018 – 
30.11.2018 

All in (1,4 
mln €*) 

Preferowane są wnioski o dofinansowanie, w przypadku 
których proporcja nakładów budżetu do generowanej 
docelowej wartości wskaźników programowych będzie 
korzystniejsza. Czas trwania projektu nie może przekraczać 
24 miesięcy. 
 
Preferowane są wnioski obejmujące współpracę  
w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczące zrównoważonej 
gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, 
inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających 
ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierające 
rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, 
zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
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(*) Na dzień podjęcia uchwały w ramach IV osi priorytetowej pozostaje do dyspozycji kwota ok. 1,4 mln euro. Kwota ta może ulec zmianie 
po zatwierdzeniu wniosków w ramach naboru z okresu 29.05. – 29.06.2018 r. 

 
Uzasadnienie 
 
Plan naborów uwzględnia aktualny stan wdrażania programu, dostępną alokację środków w III 
kwartale 2018 r., plan działań informacyjnych i doradczych oraz dotychczasowe doświadczenia 
związane z procesem realizacji projektów. Propozycja preferowanej tematyki projektów w IV osi 
priorytetowej obejmuje te obszary interwencji wskazane dla tej osi w dokumencie programu, które w 
mniejszym stopniu są uwzględnione w zatwierdzonych dotychczas projektach oraz projektach 
złożonych w ramach naboru zakończonego w dniu 29.06.2018 r. 
 


