
Efekt transgraniczny oraz 
partnerstwo w projektach w 

Programie Interreg V-A Polska –
Słowacja 2014-2020 

– wymagania programowe a doświadczenia  
po pierwszych naborach



Wnioski 2007-2013

W Programie 2007-2013 projekty realizowane były 
przez ponad 1900 polskich i słowackich partnerów;

Program 2007-2013 był platformą wzmocnienia jak 
i zawiązania nowych kontaktów partnerskich;

Blisko ¾ polskich samorządów w regionie deklaruje 
współpracę z partnerem zagranicznym;

Znacząca większość partnerów zadeklarowała chęć 
kontynuacji partnerstwa i realizację kolejnych 
projektów w następnej perspektywie finansowej.



Partnerstwo w Programie 2014-2020

Wymagania formalne:
I- Co najmniej dwóch transgranicznych

partnerów (PL i SK) – wyjątek EUWT;
II - Kryteria współpracy minimum 3 z 4: 

(wspólne przygotowanie, wspólna 
realizacja, wspólny personel, wspólne 
finansowanie);

III – Powołanie Partnera Wiodącego

Czy to wystarczy?



Partnerstwo w Programie 2014-2020

Dobór partnerów w projekcie:

-Lokalizacja partnerów;

-Interdyscyplinarność partnerów;

-Możliwości organizacyjne, instytucjonalne i finansowe partnerów;

-Dotychczasowi partnerzy a rozszerzenie partnerstwa ;

-„Starzy znajomi” vs. partnerzy  faktycznie potrzebni do realizacji 
projektu;

-Przypadkowi partnerzy;
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Analiza potrzeb partnera
• Promowanie swojego regionu/produktu
• Przydatność, funkcjonalność i wykorzystanie 
• Stan infrastruktury i potrzeba jej rozwoju
• Ewentualna współpraca  
• Analiza ryzyka 
• Poziom świadomości społecznej
• Porównanie alternatyw



Partnerstwo w Programie 2014-2020

Zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie należy sobie 
odpowiedzieć na następujące pytania:

-W jakich obszarach tematycznych istotnych dla projektu partner ma 
kompetencje/ doświadczenie?

-Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych w projekcie celów (dlaczego?);

-Jakie korzyści osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie?

-Podział zadań, kompetencji, doświadczenia, budżetu;

-Kontynuacja i rozwój partnerstwa?
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Partnerstwo w Programie 2014-2020
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Typy projektów/partnerstw

• Projekty wspólne;

• Projekty lustrzane;

• Projekty lokalne, 
połączone „na siłę”;

• Projekty lokalne;

• Partnerstwa trwałe 
(ponadprojektowe);

• Trwałe, długookresowe  
partnerstwa projektowe;

• Partnerstwa jednego 
projektu zgodne z 
zasadami programowymi;

• Partnerstwa iluzoryczne 
(wymuszone);



Partnerstwo w Programie 2014-2020

Trwałe, dobre partnerstwo transgraniczne w 
projekcie zabiega zarówno o zacieśnianie i 

rozwój samego partnerstwa w ramach 
zrealizowanego projektu jak i w poszukuje 

nowych obszarów współpracy!!!!



Efekt transgraniczny –
Podręcznik beneficjenta

„Wszystkie dofinansowane w ramach programu 
projekty muszą generować efekt transgraniczny, 

tzn. muszą przynosić korzyści dla obszaru 
pogranicza po obu stronach granicy polsko-
słowackiej, tj. dla obu krajów partnerskich 

programu oraz jego obywateli.”

„Projekt musi również generować wartość dodaną, 
której nie można byłoby osiągnąć poprzez realizację 

poszczególnych części składowych projektu przez 
partnerów osobno.”



Efekt transgraniczny



Efekt transgraniczny –
Wniosek o dofinansowanie

-Na czym polega w projekcie?

-Czy rezultaty całego projektu będą w równym 
stopniu istotne dla obu społeczności (lokalnych i 
przyjezdnych) po obu stronach granicy?

-Czy rezultaty projektu przyczynią się do 
integracji społeczeństw  po obu stronach? 



Trwałość rezultatów i trwałość 
partnerstw

-Minimum programowe (trwałość 
instytucjonalna (kto?), trwałość finansowa (za 
co?));

-Wspólne utrzymanie efektów oraz rozwój 
projektu w okresie trwałości (oraz poza nim???);

-Rozwój partnerstwa w projekcie oraz poza nim;



Więcej informacji na:
Strony internetowe:

Strona Programu www.plsk.eu

Strona Ministerstwa Rozwoju poświęcona programom Interreg

www.ewt.gov.pl

Adres Wspólnego Sekretariatu Technicznego:

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

Telefon +12 444 15 00

Mail: kontakt@plsk.eu

http://www.plsk.eu/
http://www.ewt.gov.pl/
mailto:kontakt@plsk.eu


DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ 


