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Zasięg terytorialny 



3 

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, 

szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach programów 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).  

 

 

 Platformy e-learningowe 

 Projekty współpracy międzyregionalnej 
   

 

Projekty  

 Współpraca nad wspólnym dla partnerów zagadnieniem, pokrywającym się 

tematycznie z celem szczegółowym programu. 

 

 Wymiana doświadczeń i upowszechnianie praktyk wśród podmiotów 

regionalnych celem przenoszenia wiedzy zdobytej w trakcie współpracy na 

grunt własnych polityk. 

 

 

Cel programu 
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Tematyka programu  

Priorytety 
 

+ liczba wniosków złożonych w poszczególnych priorytetach w 1. naborze (VI – VII 2015)  
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Zasady realizacji projektu 

 
 

 
• 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 z instytucjami, osobami fizycznymi, podmiotami prywatnymi  
nie uczestniczącymi w projekcie Interreg Europa - wspólne kształtowanie 
polityki, współpraca z IZ nad projektem do RPO itp.   
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Zasady realizacji projektu cd. 

 

 Partnerstwo: min. 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE 

rekomendacja Wspólnego Sekretariatu: 5 – 10 

 

 Opcja partnera doradczego - możliwość współpracy z 

partnerami w postaci uczelni, instytutów itp. z Polski, innych 

państw  

 

 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) 
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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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2. nabór wniosków  
 

Planowany termin: kwiecień – maj 2016 
Nabór (1 miesiąc) to czas na złożenie wniosku 
 

• stale dostępny wniosek on-line 

• zalecane wcześniejsze rozpoczęcie prac nad projektem 

• partner wiodący może złożyć wniosek do WS wyłącznie w trakcie naboru 

 
 

 

 

Wybrane narzędzia programu dla wnioskodawców: 

  konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem  

- 45-minutowe konsultacje indywidualne  

- formularz Project Idea Feedback Form 

- seminaria dla partnerów wiodących 
 

  oficjalna strona programu: interregeurope.eu 

- poszukiwanie partnerów do projektu 

- zamieszczanie propozycji współpracy 
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Platformy e-learningowe 

Bezpłatny, ogólnoeuropejski zasób wiedzy w dziedzinach: 

Badania i innowacje Konkurencyjność MŚP 

Środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami 
Gospodarka niskoemisyjna 

4 platformy, dla każdego z obszarów 

Narzędzie on-line            +        Zespół ekspertów 
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Informacje o programie po polsku 

Krajowy Punkt Kontaktowy 

Departament Współpracy Terytorialnej 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

 

Osoba do kontaktu: Anna Stol 

E-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl  

Tel. 32 253 90 08 

mailto:Anna.Stol@mir.gov.pl

