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Charakterystyka programu 

Obszar programu:  Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy 

   (częściowo), Polska, Słowacja, Słowenia, 

   Węgry i Włochy (częściowo)   

  

Populacja:  146 mln osób 

 

Cel:    Współpraca ponad granicami, która  

   zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi 

   miejscami do życia i pracy.  

 

Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń 

 

   246 mln euro z Europejskiego Funduszu  

   Rozwoju Regionalnego 

Dofinansowanie z EFRR:  

 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)  

 80 % (AT, DE, IT) 



 Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego                

i lokalnego  

 Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, mające 

osobowość prawną  

 Organizacje międzynarodowe działające według prawa 

krajowego jednego z państw członków programu oraz,                       

pod pewnymi warunkami, organizacje działające według 

prawa międzynarodowego 

o Instytucje prywatne mogą być partnerami wiodącymi we 

wszystkich priorytetach programu 

o Instytucje prywatne muszą spełniać minimalne kryteria 

zdolności finansowej (narzędzie do samooceny) 

Kto może być partnerem? 



Priorytety programu: Innowacje  

Współpraca w zakresie innowacji na 
rzecz zwiększenia konkurencyjności 

Poprawa trwałych powiązań 
pomiędzy podmiotami 

systemów innowacji w celu 
wzmocnienia regionalnej 
zdolności innowacyjnej 

- Sieci innowacji i klastry   

- Transfer  rezultatów badań  naukowych 
(R&D)  do sektora biznesu 

-  Usługi dla wsparcia innowacji  

- Ułatwianie dostępu do finansowania 
innowacji  

- Zwiększenie współpracy pomiedzy 
sektorami badań, publicznym i prywatnym 

Podnoszenie poziomu 
wiedzy i umiejętności 

związanych z 
przedsiębiorczością w celu 

wspierania innowacji 
gospodarczej i społecznej  

-Zwiększenie umiejętności pracowników w 
zakresie nowych technologii, 
produktów,usług i procesów (regionalne 
inteligentne specjalizacje) 

- Poprawa  nastawienia i postaw 
dotyczących przedsiębiorczości  

- Rozwijanie umiejętności technologicznych 
i zarządzania w zakresie 
przedsiębiorczości  i innowacji 
społecznych      

- Wdrażanie nowych systemów edukacji 
uwzględniających zmiany demograficzne 

Priorytet 1 

Cele 

Działania 



Priorytety programu: Energia 

Priorytet 2 

Cele 

Działania 

 

Współpraca w zakresie strategii 

niskoemisyjnych 

 Opracowanie  i wdrażanie 

rozwiązań na rzecz 

zwiększenia efektywności 

energetycznej 

oraz wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze 

publicznej 

Poprawa strategii 

energetycznych i 

polityk mających 

wpływ na 

łagodzenie zmian 

klimatu  

Poprawa zdolności do 

planowania 

mobilności na 

miejskich obszarach 

funkcjonalnych w 

celu obniżenia emisji 

CO2 

- Poprawa efektywności 

energetycznej w 

regionach  

- Wykorzystywanie 

potencjału energii 

odnawialnej 

- Poprawa zarządzania 

energią w sektorze 

prywatnym 

- Identyfikacja nowych 

metod zmniejszenia 

zużycia energii  

- Poprawa koordynacji 

sieci energetycznych 

 
 
 
 

- Koncepcje zintegorowa-

nej mobilności   

- Systemy zarządzania 

niskoemisyjnym 

transportem 

- Innowacyjne  technologie 

niskoemisyjne dla 

miejskiego transportu 

publicznego (w tym 

modele finansowe)  

- Wspieranie 

inteligentnego i 

niskoemisyjnego 

transportu 

- Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

publicznych  

- Testowanie nowych 

energooszczędnych 

technologii  

- Harmonizacja 

standardów i systemów 

certyfikacji 

- Innowacyjne usługi 

energetyczne, zachęty i 

schematy finansowe 



Współpraca w zakresie zasobów naturalnych  

i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu 

gospodarczego 

Poprawa 
zintegrowanego 

zarządzania 
środowiskiem w celu 

ochrony i 
zrównoważonego 
wykorzystywania 

zasobów i dziedzictwa 
naturalnego 

Poprawa zdolności  

zrównoważonego 

wykorzystania zasobów 

i dziedzictwa 

kulturowego 

Poprawa zarządzania 

środowiskowego na 

funkcjonalnych 

obszarach 

miejskich 

- Wykorzystanie  dziedzictwa 

kulturowego i potencjału 

przemysłów kreatywnych 

- Zintegrowane strategie 

dotyczące dziedzictwa 

kulturowego 

- Narzędzia zarządzania 

ochroną i wykorzystaniem 

dziedzictwa kulturowego  

- Promocja wykorzystywania 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego dla rozwoju 

regionalnego 

- Zarządzanie i poprawa 

jakości środowiska 

miejskiego 

-Wzmacnianie umiejętności 

planowania w zakresie 
środowiska  naturalnego 

- Zmniejszanie  konfliktów 

dotyczących 

zagospodarowania terenów  

- Rewitalizacja  obszarów 

poprzemysłowych  

- Wsparcie strategii dla 

inteligentnych miast 

(działania pilotażowe w 

zakresie środowiska 

naturalnego)  

- Zrównoważone 

zarządzanie obszarami 

chronionymi i cennymi  

- Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

naturalnych dla rozwoju 

regionalnego 

- Innowacyjne 

technologie/narzędzia 

- Usprawnianie/ 

harmonizacja 

zintegrowanego zarządzania 

środowiskiem   

 

Priorytety programu:  

 Środowisko i kultura 

 
Priorytet 

3 

Cele 

Działania 



Współpraca na rzecz poprawy powiązań 
transportowych 

Poprawa planowania i koordynacji 
systemów regionalnego transportu 
pasażerskiego w celu utworzenia 
lepszych połączeń z krajowymi i 

europejskimi sieciami 
transportowymi 

- Lepsze powiązania regionów peryferyjnych z 
istniejącymi sieciami  

- Poprawa regionalnych systemów  transportu 
publicznego, zwłaszcza przez granice  

- Testowanie  aplikacji i usług pilotażowych w 
zakresie inteligentnej mobiliności regionalnej  

- Rozwijanie lepszych usług związanych z 
mobilnością w interesie ogółu   

Poprawa koordynacji podmiotów 
transportu towarowego w celu 
upowszechnienia rozwiązań 
multimodalnych przyjaznych 

środowisku 

- Wzmacnianie multimodalnych, przyjaznych dla 
środowiska systemów  transportu towarowego 

- Poprawa koordynacji pomiędzy aktorami 
multimodalnego transportu towarowego    

- Zwiększenie udziału logistyki przyjaznej dla 
środowiska  

- Optymalizacja łańcucha transportu towarowego  

- „Greening the last mile”  

Priorytety programu: Transport 

Priorytet
4  

Cele 

Działania 



Budżet projektu 

Wydatki w ujęciu geograficznym 

o Co do zasady program wspiera:  

 współpracę między partnerami z obszaru programu … 

 … działania mające miejsce na obszarze programu 

 

o Dopuszczalne są wyjątki, ale tylko w odpowiednio uzasadnionych 

przypadkach (warunki zostały określone w części B, rozdział  II.1.2 i II.2 

podręcznika wnioskodawcy - application manual) 

 

o W ramach jednego projektu, dofinansowanie z EFRR dla partnerów 

spoza obszaru programu, wraz z wydatkami poza terytorium programu,   

nie może przekroczyć 20% dofinansowania z EFRR dla projektu 



Budżet projektu 

Linie budżetowe 

1. Koszty personelu 

2. Wydatki biurowe i administracyjne 

3. Koszty podróży i zakwaterowania 

4. Koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych 

5. Wydatki na wyposażenie 

6. Wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane 

Koszty przygotowań 

o ryczałt wynosi 15 000 euro całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 

projekt 

o wypłacane po podpisaniu umowy o dofinansowanie 



Budżet projektu 

Wydatki niekwalifikowalne - przykłady 

o wkład rzeczowy, zdefiniowany w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

o koszty upominków, z wyjątkiem dotyczących promocji projektu, których 

wartość nie przekracza 50 euro 

o różnice kursowe 

o odsetki od zadłużenia 

o zakup gruntu 

o VAT podlegający zwrotowi 

o opłaty dotyczące krajowych transakcji finansowych 

o koszt napojów alkoholowych 

o opłaty między beneficjentami dotyczące usług, sprzętu oraz prac                    

w ramach projektu 



Na co zwrócić uwagę, przygotowując 

projekt – program a projekt 



 Dokumenty na stronie: Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 

        Podręcznik wnioskodawcy, wdrażania 

        Narzędzie projektowania budżetu 

        Opracowania tematyczne projektów 2007-2013 

 Spotkania krajowe - informacje o spotkaniach na stronie 

www.europasrodkowa.gov.pl 

 Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców wiodących – 2. etap 1. 

naboru (Praga, 20 października 2015) 

 Informacje w języku polskim – krajowy punkt kontaktowy 

 Kwestie finansowe: kontroler - Centrum Projektów Europejskich 

 Indywidualne konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem  

Wsparcie dla wnioskodawców 
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Wsparcie dla wnioskodawców 

www.interreg-central.eu 

http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-central.eu/


Kolejny nabór 

o jednoetapowy 

o otwarty dla wszystkich priorytetów i celów szczegółowych 

o planowane otwarcie w kwietniu 2016, po ogłoszeniu wyników 1. 

naboru 

o konsultacje pomysłów wyłącznie z pracownikami Wspólnego 

Sekretariatu w Wiedniu (w języku angielskim, podczas spotkania, 

telefoniczne lub za pomocą komunikatorów internetowych) 

Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy 

akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na 

networkingu i wymianie doświadczeń, które nie prowadzą do 

konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane. 



Informacje o Interreg Europa 

Środkowa w języku polskim 

Agnieszka Burda 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa Środkowa 

 

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej 

Departament Współpracy Terytorialnej 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

 

Telefon  32 253 90 08 wew.21 

Mail   Agnieszka.Burda@mir.gov.pl 

Web   www.europasrodkowa.gov.pl  


