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Program współpracy transnarodowej – Interreg Europa Środkowa

Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy 
(częściowo), Polska, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy (częściowo)

Priorytety tematyczne
1. Innowacje na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności
2. Strategie niskoemisyjne
3. Zasoby naturalne i kulturowe na rzecz 

trwałego wzrostu
4. Poprawa  powiązań transportowych

Budżet z EFRR: 246 mln euro

Obszar programu



Program współpracy transnarodowej – Interreg Region Morza Bałtyckiego 

Obszar programu

Dania, Niemcy (wybrane regiony), Polska, Litwa,  
Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia,
Rosja (wybrane obwody), Białoruś

Priorytety tematyczne

1. Potencjał dla innowacji

2. Efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi

3. Zrównoważony transport

4. Zdolność instytucjonalna w zakresie 
współpracy makroregionalnej

Budżet 
EFRR: 263,8 mln euro
ENI: 8,8 mln euro
Norwegia: 5,3 mln euro
Rosja: 4,4 mln euro



Program współpracy międzyregionalnej – Interreg Europa

Budżet z EFRR: 359 mln euro

Obszar programu
UE, Norwegia i Szwajcaria

Priorytety tematyczne
1. Wzmacnianie badań naukowych, 

rozwoju technologicznego i innowacji
2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3. Wspieranie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach

4. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami



Stan realizacji programów – Interreg Europa Środkowa

3. nabór zostanie rozstrzygnięty 
w styczniu 2019 r.

• 85 zatwierdzonych projektów
• 119 polskich partnerów w 64 projektach
• 8 polskich partnerów wiodących

Liczba partnerów w zatwierdzonych projektach 
w podziale na kraje po 2 naborach



Stan realizacji programów – Interreg Region Morza Bałtyckiego

• 105  zatwierdzonych projektów
• 173 polskich partnerów bierze udział w 90 projektach
• 7 polskich partnerów wiodących

Liczba partnerów w zatwierdzonych projektach 
w podziale na kraje po 3 naborach



Stan realizacji programów – Interreg Europa

4. nabór zostanie rozstrzygnięty      
w grudniu br.

• 184 zatwierdzone projekty
• 79 polskich partnerów w 74 projektach
• 3 polskich partnerów wiodących

Liczba partnerów w zatwierdzonych projektach 
w podziale na kraje po 3 naborach



Stan realizacji programów - finanse

priorytety
programu IE

zatwierdzone projekty
standardowe

EFRR programu 
w mln euro

EFRR zatwierdzonych 
projektów
w mln euro

1 51 80,62 70,57

2 49 80,62 64,54

3 41 80,62 53,73

4 43 80,62 54,83

Razem 184 322,46 243,67

priorytety
programu IBSR

zatwierdzone projekty
standardowe

EFRR programu 
w mln euro

EFRR zatwierdzonych 
projektów
w mln euro

1 45 84,40 85,90

2 34 84,40 83,00

3 26 66,00 64,00

Razem 105 234,80 232,90

priorytety
programu ICE

zatwierdzone projekty
standardowe

EFRR programu 
w mln euro

EFRR zatwierdzonych 
projektów
w mln euro

1 25 69,04 45,42

2 18 44,38 34,04

3 33 88,77 63,58

4 9 29,59 17,05

Razem 85 231,78 160,09



Udział polskich instytucji w projektach transnarodowych 
i międzyregionalnych (stan na 16.10.2018)

• 371 polskich partnerów w standardowych projektach

• 18 polskich partnerów wiodących

• zakontraktowane dofinansowanie z EFRR 52,40 mln euro

• duże zaangażowanie polskich partnerów na tle innych krajów

• partnerzy pochodzą ze wszystkich polskich województw

• polscy partnerzy najliczniej uczestniczą w projektach dotyczących innowacji

• w projektach transnarodowych najwięcej jest instytutów badawczych i 

wyższych uczelni, w międzyregionalnych – władz regionalnych



Partnerzy z polskich regionów w projektach transnarodowych i międzyregionalnych
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INNOWACJE 

Interreg Region Morza Bałtyckiego

1.1 Infrastruktura badań i innowacji

1.2 Inteligentna specjalizacja 

1.3 Innowacja nietechnologiczna

Interreg Europa Środkowa

1.1 Zdolność innowacyjna

1.2 Innowacja gospodarcza i społeczna

Interreg Europa 

1.1 Infrastruktura badań i innowacji i podnoszenie zdolności
1.2 Wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność w 
ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach inteligentnej 
specjalizacji i szans innowacyjnych

2.1 Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego 
oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia



Innowacje – polscy partnerzy w projektach transnarodowych

samorządy 
lokalne

samorząd 
regionalny

agencje 
sektorowe

dostawcy 
infrastruktury i usług 

publicznych
grupy interesu, w tym 

NGO

uczelnie wyższe 
i instytuty 
badawcze

duże 
przedsiębiorstwa MSP

organizacje 
otoczenia 
biznesu

16 20 11 2 9 30 1 3 18



Innowacje – polscy partnerzy w projektach międzyregionalnych

organizacje 
otoczenia 
biznesu

Instytucje 
edukacyjne

dostawcy 
infrastruktury i 

usług publicznych
samorządy 

lokalne Inne
władze 
krajowe

samorząd 
regionalny inne agencje

12 1 1 2 2 1 25 4



TRANSPORT

Interreg Region Morza Bałtyckiego

3.1 Interoperacyjność transportu 

3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi 

3.3 Bezpieczeństwo morskie 

3.4 Żegluga przyjazna środowisku 

3.5 Przyjazna środowisku mobilność miejska 

Interreg Europa Środkowa

2.3 Obniżenie CO2 w mobilności obszarów miejskich

4.1 Transport pasażerski 

4.2 Transport towarowy



Transport - udział polskich partnerów w projektach transnarodowych

Typy instytucji  

samorządy 
lokalne

samorząd 
regionalny

władze 
krajowe

agencje 
sektorowe

dostawcy 
infrastruktury i 

usług publicznych

grupy 
interesu, w 
tym NGO

uczelnie 
wyższe i 
instytuty 

badawcze
duże 

przedsiębiorstwa MSP

organizacje 
otoczenia 
biznesu

17 11 3 1 2 6 11 1 1 3



ZASOBY NATURALNE I KULTUROWE

Interreg Region Morza Bałtyckiego
2.1 Czyste wody 

2.2 Energia odnawialna 
2.3 Efektywność energetyczna
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
Interreg Europa Środkowa

2.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
2.2 Strategie energetyczne i zmiany klimatyczne
2.3 Obniżenie CO2 w mobilności obszarów miejskich
3.1 Zasoby i dziedzictwo naturalne

3.2 Zasoby i dziedzictwo kulturowe
Interreg Europa 
3.1 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
4.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

4.2 Efektywne gospodarowanie zasobami, ekologiczny wzrost gospodarczy
i ekoinnowacje oraz zarządzanie efektami działalności środowiskowej



Zasoby naturalne i kulturowe - polscy partnerzy w projektach transnarodowych 

samorządy 
lokalne

samorząd 
regionalny

władze 
krajowe

agencje 
sektorowe

dostawcy 
infrastruktury i 

usług publicznych

grupy 
interesu, w 
tym NGO

uczelnie 
wyższe i 
instytuty 

badawcze
instytucje 

edukacyjne
duże 

przedsiębiorstwa MSP
organizacje otoczenia 

biznesu EGTC

21 6 8 5 7 13 40 2 2 8 2 1



Zasoby naturalne i kulturowe - polscy partnerzy w projektach międzyregionalnych 

organizacje 
otoczenia biznesu

Instytucje 
edukacyjne

dostawcy 
infrastruktury i 

usług publicznych samorządy lokalne Inne
samorząd 
regionalny inne agencje

2 1 1 8 2 17 1



Korzyści z realizacji projektów transnarodowych i międzyregionalnych

• możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy w międzynarodowym partnerstwie, 
dobranym pod kątem potrzeb i celów uczestniczących miast i regionów,

• współdzielenie zasobów, np. nieodpłatne korzystanie ze specjalistycznej infrastruktury 
badawczej, 

• zwiększanie potencjału instytucjonalnego partnerów realizujących projekty 
i instytucji korzystających z rezultatów projektów, 

• powstawanie trwałych struktur współpracy,

• możliwość testowania rozwiązań (działania pilotażowe, w tym inwestycje), 

• wykorzystywanie rezultatów projektu (praktycznych rozwiązań) przez podmioty, które 
nie brały w nim udziału,

• rozwiązania pozwalające na przygotowanie projektów, które mogą być następnie 
finansowane w ramach innych programów UE, krajowych i regionalnych (seed money 
- „przedprojekty” w IBSR; rezultaty działań pilotażowych),

• udział w realizacji celów strategii makroregionalnych i innych dokumentów 
strategicznych UE, 

• usprawnianie zarządzania programami regionalnymi i krajowymi

• …….



Informacje o programach i projektach

www.interreg-central.eu



Informacje o programach i projektach

www.interreg-central.eu



Informacje o programach i projektach
www.interreg-baltic.eu



Informacje o programach i projektach

www.interreg-baltic.eu



Informacje o programach i projektach

www.interregeurope.eu



Informacje o programach i projektach
www.interregeurope.eu



Informacje o programach po polsku
www.ewt.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Transnarodowych i Międzyregionalnego  

Ministerstwo  Inwestycji i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

Osoby do kontaktu

- Interreg Europa Środkowa - Monika Strojecka-Gevorgyan, Teresa Marcinów (CE@mir.gov.pl) 

- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Monika Strojecka-Gevorgyan, Teresa Marcinów (BSR@mir.gov.pl) 

- Interreg Europa - Anna Stol, Teresa Marcinów (IE@mir.gov.pl) 

Tel. 32 253 90 08


