Programy Interreg dostępne dla Dolnego Śląska:
•
•

Europa

Region Morza Bałtyckiego
Europa Środkowa

•
•
•

Czechy - Polska
Polska - Saksonia

8 lutego 2018 r., Wrocław

Typy programów

transgraniczne są realizowane między regionami przygranicznymi
w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego tych obszarów

transnarodowe są realizowane na większych obszarach, ponad
granicami państwowymi, w celu osiągnięcia wyższego poziomu integracji
terytorialnej UE

międzyregionalny wzmacnia politykę spójności UE poprzez wymianę
doświadczeń między regionami z 30 państw
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Zasięg terytorialny
Europa UE-28, NO, CH

Region Morza Bałtyckiego
BY, DE, DK, EE, FI, LT, LV, NO, PL, RU, SE

Europa Środkowa
AT, CZ, DE, HU, HR, IT, PL, SI, SK

CZ-PL kraje Liberecki, Hradecki, Pardubicki,
Ołomuniecki, Morawsko-Śląski; wybrane
podregiony województwa dolnośląskiego –
jeleniogórski, wałbrzyski, wrocławski
(powiat strzeliński) śląskiego, opolskiego

PL-DE Saksonia - powiaty Görlitz, Bautzen;
dolnośląskie - podregion jeleniogórski,
lubuskie - powiat żarski
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Zakres tematyczny

•

Interreg Europa badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarka
niskoemisyjna, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

•

Interreg Region Morza Bałtyckiego innowacyjność, efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zrównoważony transport; program wspiera realizację Strategii
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

•

Interreg Europa Środkowa innowacje, w tym m.in. społeczne, zwiększenie
konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania
transportowe

•

Interreg Czechy- Polska rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia, edukacja i kwalifikacje, współpraca instytucji i społeczności,
zarządzanie ryzykiem w tym Fundusz Mikroprojektów dla wybranych
priorytetów

•

Interreg Polska - Saksonia dziedzictwo naturalne i kulturowe, mobilność
regionalna, edukacja transgraniczna, współpraca partnerska i potencjał
instytucjonalny w tym Fundusz Mikroprojektów dla jednego priorytetu
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Wspólne zasady

• dofinansowanie w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych

• międzynarodowe partnerstwo w projektach
• zasada partnera wiodącego
• międzynarodowe struktury programów
• wspólny budżet
• programy transnarodowe i międzyregionalny - oficjalnym językiem
jest angielski
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Beneficjenci
• Władze (w tym JST wszystkich szczebli) i instytucje publiczne
w IBSR, ICE, IE, CZ-PL, PL-DE

• Firmy prywatne z osobowością prawną
w IBSR, ICE, PL-DE

• Prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną
np. NGO, izby, uczelnie prywatne, stowarzyszenia, fundacje itp.

w IBSR, ICE, IE, CZ-PL, PL-DE

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
w IBSR, ICE, IE, CZ-PL, PL-DE

• Kościoły i związki wyznaniowe
w CZ-PL, PL-DE
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Dofinansowanie z EFRR

Polscy partnerzy otrzymują refundację poniesionych wydatków w maks.
wysokości:
• 85% w Interreg Europa Środkowa
• 85% w Interreg Region Morza Bałtyckiego
• 85% publiczne i 75% prywatne podmioty non-profit w Interreg Europa
• 85% w Interreg Czechy – Polska
• 85% w Interreg Polska - Saksonia

w programach nie ma zaliczek
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Linie budżetowe

Personel
Wydatki biurowe i administracyjne (ryczałt)
Podróże i zakwaterowanie
Eksperci zewnętrzni i usługi
Wyposażenie
Infrastruktura i roboty budowlane - nie dotyczy Interreg Europa
Wydatki na specyficzne działania w ramach projektów - tylko w Interreg
Region Morza Bałtyckiego
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Przykładowe działania w projektach

• Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR)
Interreg Europa Środkowa (ICE)
- studia wykonalności i planowanie przedinwestycyjne
- tworzenie map zasobów w wybranym obszarze tematycznym i
opracowywanie propozycji ich efektywnego wykorzystywania
- opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych
- inwestycje/działania pilotażowe i demonstracyjne

• Interreg Europa (IE)
- wizyty na miejscu
- międzynarodowe warsztaty, konferencje, seminaria tematyczne we
współpracy z ekspertami
- wymiana personelu
- badania, ekspertyzy itp.
- analizy porównawcze, wzajemne oceny
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Przykład realizowanego projektu

Interreg Europa
Projekt REGIO-MOB nt. zwiększania wykorzystania przyjaznych środowisku środków
transportu
partner wiodący: Regional Association of Lazio Municipalities – Anci Lazio (IT)
partnerzy: Institute of Traffic and Transport Ljubljana (SI), Regional Development Agency Southwest Oltenia
(RO), Macedonia Zachodnia (EL), Southeast Scotland Transport Partnership (GB), Niepołomice

•

instrument polityki wskazany przez Niepołomice:
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020
List poparcia podpisał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

5 wizyt studyjnych:
Edynburg, Lazio, Sevillia, Niepołomice, Lublana

Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk
Prace w grupie interesariuszy
Opracowanie Planu działania

Monitorowanie wprowadzania zmian
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REGIO-MOB – działania w Małopolsce
•

grupa interesariuszy w Małopolsce:
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego - Departament Transportu i
Komunikacji i Departament Polityki
Regionalnej, Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie, Koleje Małopolskie sp.
z o.o., prywatny przewoźnik Mat-Bus,
Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, Miasto
Kraków

•

działania w ramach grupy
interesariuszy:

prace studialne, związane z nowymi
inwestycjami infrastrukturalnymi (zjazd z
autostrady A4, uruchomienie kolei
aglomeracyjnej, budowa parkingów P&R) oraz
wzrostem Stref Inwestycyjnych w Małopolsce

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/regio-mob/
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Interreg Europa Środkowa
Projekt FORGET HERITAGE nt. nieużywanych budynków zabytkowych
d. fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.
-

cel: opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, przykładowo modeli zarządzania
współpracą publiczno – prywatną poprzez powoływanie spółek działających w obszarze kultury
i sektora kreatywnego

-

10 partnerów z 7 państw

-

8 działań pilotażowych, w tym w Pradze Północ w Warszawie, Starym Mieście w Bydgoszczy –
stworzenie wspólnej przestrzeni pracy dla specjalistów od dziennikarstwa internetowego, mediów
społecznościowych, gier komputerowych itp., centrum wiedzy o komunikacji cyfrowej + przestrzeń
wystawiennicza

• Partner wiodący: Genua (IT)
• Pozostali partnerzy: Institute for Economic Research, Regional Development Agency of the Ljubljana
Urban Region (SI), Norymberga (DE), Cultural Innovation Competence Centre Association (HU), Rijeka
(HR), Uście nad Łabą (CZ), Lombardia (IT), Bydgoszcz, Warszawa

Strona projektu:
http://interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html
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Interreg Region Morza Bałtyckiego
Projekt BFCC nt. innowacyjnych produktów i procedur dotyczących leczenia złamań
-

cel: utworzenie, m.in. dla lekarzy, platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, w rezultacie
umożliwienie wprowadzania zmian do procedur klinicznych; dostarczanie przez
przedsiębiorstwa, w oparciu o rejestry przypadków, innowacyjnych rozwiązań/produktów

-

3 działania pilotażowe - infekcje, pomiary gęstości kości po złamaniach, komplikacje po
zakończonym leczeniu

• Partner wiodący: Life Science Nord Management GmbH (DE)
• Pozostali partnerzy: Stryker Trauma GmbH, University Medical Center Schleswig-Holstein, University Medicine
Greifswald (DE), Sahlgrenska University Hospital, Bergforsen Group AB (SE), Copenhagen University Hospital
Hvidovre, ScanBalt FIBA, LevOss Aps (DK), University of Tartu, Tartu Biotechnology Park Ltd. (EE), Lithuanian University
of Health Science (LT), Bone Index Finland Ltd. (FI), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
Uniwersytecki w Krakowie, Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Strona projektu
http://www.bfcc-project.eu/

© Puwadol Jaturawutthichai, shutterstock, Źródło: http://www.bfcc-project.eu/demonstration-pilots.html
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Wybrane możliwe projekty

Interreg Czechy – Polska
-

Połączenie systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania
skutków zagrożeń, zwiększenie ich kompatybilności i dostępności po obu stronach
granicy.

-

Zakup środków technicznych, wspólne ćwiczenia służb ratowniczych i
porządkowych.

-

Rekonstrukcje, rewitalizacje - zachowanie i odnowa atrakcji przyrodniczych i
kulturowych.

-

Inwestycje w lokalne i regionalne połączenia drogowe - poprawa transgranicznej
dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

-

Inwestycje zwiększające wykorzystanie dziedzictwa w turystyce - np. ścieżki
rowerowe, ścieżki edukacyjne, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.

-

Wspólny udział np. w targach turystycznych, w tym zakupy np. banerów, namiotów
promocyjnych itp.
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Interreg Czechy – Polska cd.
-

Realizacja transgranicznych wymian uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i
pracowników pedagogicznych między placówkami oświatowymi.

-

Realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach gospodarczych, organach
administracji i innych organizacjach, w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i
studenci mogą podnieść kwalifikacje i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce.

-

Wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego
poznawania i zrozumienia sąsiadów.

-

Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i
między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi
(współpraca instytucji działających na rynku pracy, współpraca w dziedzinie
planowania przestrzennego i zagospodarowania obszaru itp.)
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Interreg Polska - Saksonia
-

Wspólna ochrona transgranicznych siedlisk przyrodniczych i gatunków.

-

Rozwój i intensyfikacja współpracy parków, ogrodów botanicznych oraz
zoologicznych na rzecz ochrony przyrody.

-

Rewitalizacja i promocja zabytków przyrody i kultury, m.in. rewitalizacja mająca na
celu poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie zrównoważonych
źródeł energii.

-

Tworzenie, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wraz z małą infrastrukturą.

-

Planowanie i roboty budowlane na drogach poprawiające dostępność przejść
granicznych.

-

Tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego (w tym kształcenie
ustawiczne) we współpracy z pracodawcami z Polski i Niemiec.
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Interreg Polska – Saksonia cd.
-

Realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży –
rozwój i nawiązywanie współpracy międzyszkolnej (w tym na etapie
wczesnoszkolnym), na przykład nabywanie kompetencji językowych, wraz z
wynikającymi z celu projektu, koniecznymi działaniami infrastrukturalnymi.

-

Współpraca w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, monitoring i tworzenie
baz danych na temat stanu wód na rzekach.

-

Realizacja projektów współpracy instytucjonalnej (gmin, związków zawodowych,
partnerów społeczno – gospodarczych, organizacji pozarządowych) mających na
celu rozwój kompetencji międzykulturowych.

-

Organizacja wspólnych szkoleń, planów, wizyt studyjnych, kursów językowych
dotyczących współpracy w obszarze administracji i systemu sądownictwa w tym
planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.
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Nabory wniosków i oficjalne strony programów

4. nabór: decyzja we IX br.
strona programu: www.interreg-central.eu

3. nabór: do 9 kwietnia 2018
nabory Seed Money: jesień 2018
strona programu: www.interreg-baltic.eu

4. nabór: maj - połowa czerwca 2018
udostępnienie pakietu dla aplikantów: kwiecień 2018
strona programu: www.interregeurope.eu
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Pomoc w j. polskim
Oferta Krajowego Punktu Kontaktowego programów Transnarodowych i Międzyregionalnego
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej
i Międzyregionalnej w Katowicach

-

pomoc doradcza świadczona mailowo, telefonicznie, w trakcie spotkań, indywidualnie
organizowane spotkania informacyjne, w tym nt. zasad naborów wraz z konsultacjami
pomoc w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy
promocja za granicą polskich ofert współpracy
tłumaczone dokumenty, opisy projektów, informacje na: www.ewt.gov.pl oraz
www.europasrodkowa.gov.pl

Dodatkowo dla Interreg Europa
- wsparcie w kontaktach z urzędami marszałkowskimi w zakresie listów poparcia
- w IV/V 2018 spotkanie nt. zasad 4. naboru (Warszawa)

Osoby do kontaktu:
• Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa
dr Monika Strojecka-Gevorgyan (Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl)
Naczelnik Teresa Marcinów (Teresa.Marcinow@mr.gov.pl)
• Interreg Europa: Anna Stol (Anna.Stol@mr.gov.pl)
Tel. 32 253 90 08
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Nabory wniosków i pomoc doradcza
informacje: www.cz-pl.eu

• Nabory projektów w 2018 roku w priorytetach:
2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
Zakończenie naboru Propozycji projektu: 30.06.2018
Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 30.09.2018
3 Edukacja i kwalifikacje
Zakończenie naboru Propozycji projektu: 14.02.2018
Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 15.05.2018
4 Współpraca instytucji i społeczności
Zakończenie naboru Propozycji projektu: Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 13.04.2018

PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed
zakończeniem przyjmowania wniosków.
Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia
pełnego wniosku do kontroli i oceny.
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Nabory wniosków i pomoc doradcza
informacje: www.cz-pl.eu
• Nabory mikroprojektów w 2018 roku w priorytetach: dwa nabory
2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
4 Współpraca instytucji i społeczności

Terminy składania wniosków o dofinansowanie (do):
-- 13.02.2018

-- 11.09.2018
Pomoc doradczą świadczą
•

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, Sebastian Pacyna, tel. 74 66 70 990, e-mail: rpk@dolnyslask.pl, www.ewt.dolnyslask.pl

•

Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu tel. + 420 582 777 421, e-mail: Js.olomouc@crr.cz

•

w zakresie mikroprojektów
Euroregion Nysa tel. 75 767 64 70, e-mail: biuro@euroregion-nysa.pl
Euroregion Glacensis tel. 74 867 71 30, e-mail: biuro@eg.ng.pl
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Nabory wniosków i pomoc doradcza
Informacje na: www.pl.plsn.eu

• Nabory projektów: decyzja 27 II 2018
• Nabór mikroprojektów w priorytecie 4 Współpraca partnerska i
potencjał instytucjonalny (bardzo szeroki zakres tematyczny):
ciągły, do wyczerpania środków
Pomoc doradczą świadczą:
•

Wspólny Sekretariat we Wrocławiu tel. 71 7580 980, e-mail: kontakt@plsn.eu

•

Regionalny Punkt Informacyjny w Görlitz tel. +49 (0) 3581 66 390 91,
e-mail: kamila.kozlowska@sab.sachsen.de

•

w zakresie mikroprojektów:
Euroregion Nysa tel. 75 767 64 70, e-mail: iwona@euroregion-nysa.pl, magda@euroregion-nysa.pl
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