
 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

w latach 2014-2020:  

Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa,  

INTERREG EUROPA  

 

 

 

 
I Regionalne Forum Współpracy Międzynarodowej 

 Toruń, 18 września 2014 roku 



• Programy transnarodowe to: 
współpraca w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych  

 
 

 Wg rozporządzenia ws. EWT: 
wzmocnienie współpracy za pomocą przedsięwzięć sprzyjających zintegrowanemu 

rozwojowi terytorialnemu powiązanemu z priorytetami polityki spójności.   

 
 

 

  Wg polskiej Umowy Partnerstwa:  
pozwalają przezwyciężać wyzwania o znaczeniu ponadregionalnym i lepiej 

wykorzystywać potencjały współpracujących obszarów. 

 
 

 

 

 

 

WSTĘP 



 

• Program międzyregionalny to:  
współpraca z dowolnie wybranymi instytucjami z obszaru UE, 

Szwajcarii, Norwegii 

 

 
 Wg rozporządzenia ws. EWT: 
wzmocnienie polityki spójności poprzez wymianę doświadczeń między regionami.  

 
 

 

 Wg polskiej Umowy Partnerstwa:  
pozwala na unowocześnienie polityk regionalnych oraz  efektywniejsze i bardziej 

skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach 

regionalnych oraz krajowych.  
 

 

 

 

WSTĘP 



 

Wspólne zasady prezentowanych programów EWT 

 
•  dofinansowanie w formie refundacji 

 

 

•  międzynarodowe partnerstwo w projektach 
 

 

•  zasada partnera wiodącego 

 

 
 

 

 

WSTĘP 



Program współpracy międzyregionalnej  

INTERREG EUROPA 2014-2020 



Zasięg terytorialny: UE, Norwegia, Szwajcaria                             Budżet: 359 mln euro (EFRR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 1 Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje  
 

 

Cele szczegółowe: 
 

 1.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, związanych z infrastrukturą badań i innowacji 

i podnoszeniem zdolności. 

 

 1.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, wspierających wprowadzanie innowacji przez 

podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w 

obszarach „inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych. 

  

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 2 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 

Cel szczegółowy: 
 

 2.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, wspierających MŚP w wypracowywaniu i 

osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich 

etapach ich cyklu życia. 

 

 



Priorytety programu 

 

Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna  

 
Cel szczegółowy: 
 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, wspierających przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną.  

 

 
 

 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 4 Środowisko i oszczędne gospodarowanie zasobami 

 

Cele szczegółowe: 

 

 
 

 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 

 

 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 4.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w 

szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w 

stosownych przypadkach celu EWT, służących zwiększaniu efektywnego 

gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji 

oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej. 



Beneficjenci  

 
1. Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego (dofinansowanie do 85%) 

  

2. Podmioty prywatne – właściwe organizacje posiadające osobowość prawną, o 

charakterze non profit (dofinansowanie do 75%) 

  

 
Potencjalni beneficjenci na przykładzie priorytetu  2.  

• krajowe, regionalne i lokalne władze odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze 

przedsiębiorczości i MŚP; 

• agencje rozwoju  regionalnego; 

• podmioty zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, organizacje klastrów, inne 

organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP; 

• izby gospodarcze i handlowe; 

• podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych; 

• inne podmioty o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości i 

konkurencyjności MŚP. 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 



 

Współpraca w ramach programu: 

 

• Projekty współpracy międzyregionalnej  
rezultat współpracy - Plan Działania dla regionu 

 

 

• Tematyczne platformy e-learningowe  - wsparcie eksperckie 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTERREG EUROPA 2014-2020 

-  

• Wnoszenie wkładu w ogólnounijny proces budowania zdolności przez wspieranie tworzenia 

sieci kontaktów i wymiany doświadczeń między odpowiednimi podmiotami związanymi z 

programami Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz programami EWT. 

 

• Wykorzystywanie rezultatów projektów współpracy międzyregionalnej oraz udostępnianie ich 

szerszemu kręgowi podmiotów polityki regionalnej w Europie. 



 

Program współpracy transnarodowej  

Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020 

Program współpracy transnarodowej  

Europa Środkowa 2014-2020 



Zasięg terytorialny 

Austria 

Chorwacja 

Czechy 

Polska 

Słowacja 

Słowenia 

Węgry 

Niemcy, Włochy – wybrane 

regiony  

 

Budżet: 246 mln euro (EFRR) 

 

Europa Środkowa 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 1 Współpraca w zakresie innowacji na rzecz 
zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej 
 

Cele szczegółowe: 
 

 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami 

środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej 

zdolności innowacyjnej 

 

 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z 

przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w 

regionach Europy Środkowej 

 
 

Europa Środkowa 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych  

w Europie Środkowej 

 

Cele szczegółowe: 
 

 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia 

efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej 
 

 

 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających 

wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych 
 

 

 2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na funkcjonalnych 

obszarach miejskich w celu obniżenia emisji CO2 
 

Europa Środkowa 2014-2020 



Priorytety programu 
 

 

Priorytet 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych  
i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego  
w Europie Środkowej 
 
 

 

Cele szczegółowe: 
 

 3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i 

zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego 

 

 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i 

dziedzictwa kulturowego 
 

 

 3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach 

miejskich w celu polepszenia warunków życia 

Europa Środkowa 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 4 Współpraca na rzecz poprawy powiązań 

transportowych Europy Środkowej 

 

Cele szczegółowe: 
 

 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu 

pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi 

sieciami transportowymi 

 

 4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu 

upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku 
 

Europa Środkowa 2014-2020 



 

Program współpracy międzyregionalnej  

INTERREG EUROPA  

2014-2020 

  

 

 

Program współpracy transnarodowej 

Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasięg terytorialny:  
 

UE: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska,  

Szwecja, Niemcy (Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, 

Hamburg, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik 

Holsztyn i Dolna Saksonia – tylko region NUTS II 

Lüneburg) 

 
 

 

Kraje partnerskie: Białoruś, Norwegia, Rosja 
(Petersburg, obwód archangielski, obwód wołogodzki, 

obwód kaliningradzki, Republika Karelii, Republika Komi, 

obwód leningradzki, obwód murmański, Nieniecki Okręg 

Autonomiczny, obwód nowogrodzki, obwód pskowski) 

Budżet: 264 mln euro (EFRR)  

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 1 Potencjał dla innowacji 
 

Cele szczegółowe: 

 
 1.1 Infrastruktura badań i innowacji 
Wspieranie wdrażania innowacji przez rynek, w oparciu o zwiększony potencjał 

infrastruktury badań i innowacji oraz jej użytkowników. 

 

 1.2 Inteligentna specjalizacja 
Zwiększenie szans na rozwój, w oparciu o większy potencjał uczestników innowacji do 

stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji. 

 

 1.3 Innowacje nietechnologiczne 
Wspieranie efektywności Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacji 

nietechnologicznych, w oparciu o większy potencjał uczestników procesu innowacji. 

 
 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu  
 

Priorytet 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

 

Cele szczegółowe: 

 
 2.1 Czyste wody     
Poprawa stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego oraz wód regionalnych poprzez 

bardziej efektywną gospodarkę wodną ukierunkowaną na redukcję napływu biogenów oraz 

zmniejszenie zrzutu substancji niebezpiecznych. 

 

 

 2.2 Energia odnawialna   
Zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w 

oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w 

planowaniu i dostarczaniu energii. 

 

 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu  
 

Priorytet 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

 

Cele szczegółowe: 
 

 2.3 Efektywność energetyczna   

Zwiększenie efektywności energetycznej w oparciu o większy potencjał sektorów 

publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu energii. 

 

 

 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost    

Promowanie zrównoważonego niebieskiego wzrostu przy oszczędnym 

gospodarowaniu zasobami, w oparciu o większy potencjał służb publicznych  i 

podmiotów w sektorach niebieskiej gospodarki. 

 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 3 Zrównoważony transport 
 

 

Cele szczegółowe: 
 

 3.1 Interoperacyjność transportu 

Zwiększenie efektywności transportu towarowego i pasażerskiego w połączeniach północ-

południe i wschód-zachód dzięki interoperacyjności. 

 
 

 3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi  

Poprawa dostępności najbardziej odległych obszarów i regionów, na których dostępność 

mają wpływ zmiany demograficzne, poprzez zastosowanie rozwiązań efektywnych 

ekonomicznie. 

 
 

 3.3 Bezpieczeństwo morskie  

Poprawa bezpieczeństwa morskiego i ochrony w oparciu o zaawansowany potencjał 

podmiotów z sektora gospodarki morskiej. 

 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu 
 

 

Priorytet 3 Zrównoważony transport 
 

Cele szczegółowe: 

 3.4 Żegluga przyjazna środowisku 

Wspieranie ekologicznej żeglugi, w oparciu o większy potencjał podmiotów z 

sektora gospodarki morskiej. 

 

 3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska 

Wspieranie ekologicznych systemów transportu w obszarach miejskich, w oparciu 

o większy potencjał podmiotów z sektora miejskiego. 

 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



Priorytety programu 
 

Priorytet 4 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy 

makroregionalnej 
 

Cele szczegółowe: 

 
 4.1 Seed money 

Zwiększenie potencjału w zakresie współpracy transnarodowej przy realizacji 

Strategii UE  dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz współpracy z krajami 

partnerskimi w zakresie wspólnych priorytetów. 

 

 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej 

Zwiększenie zdolności instytucji publicznych i organizacji panbałtyckich w 

zakresie koordynacji transnarodowej przy wdrażaniu Strategii UE dla Regionu 

Morza Bałtyckiego oraz umożliwieniu realizacji priorytetów wspólnych z krajami 

partnerskimi 

Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 



 

Program współpracy międzyregionalnej  

INTERREG EUROPA  

2014-2020 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 



Udział  
w projektach transnarodowych i międzyregionalnych EWT to szansa na:    

 

· zwiększenie widoczności regionu w Europie 

 

· tworzenie powiązań sieciowych w dobie globalizacji 

 

· podniesienie kreatywności i zwiększanie innowacyjności 

 

· szersza – europejska - perspektywa myślenia o problemach 

lokalnych 

 
 

 

PODSUMOWANIE 



POLSKIE KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE 
programów 

Region Morza Bałtyckiego (BSR), Europa Środkowa (CE), 

INTERREG EUROPA (IE) 
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
Departament Współpracy Terytorialnej 

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach 
 

Osoby do kontaktu 

BSR: Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl   

CE: Agnieszka Burda, e-mail: Agnieszka.Burda@mir.gov.pl  

IE: Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl  
 

Tel. 32 253 90 08 
 

www.ewt.gov.pl 

www.europasrodkowa.gov.pl  

    

PODSUMOWANIE 
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Informacje na temat programów w latach 2007-2013  

i 2014-2020 po angielsku 

 
 

• Wspólny Sekretariat (Techniczny) programu Region Morza Bałtyckiego 
E-mail: info@eu.baltic.net  

www.eu.baltic.net   

   

• Wspólny Sekretariat (Techniczny) programu Europa Środkowa 
E-mail: info@central2013.eu   

www.central2013.eu  

 

• Wspólny Sekretariat (Techniczny) INTERREG EUROPA 
E-mail: info@interreg4c.eu   

www.interreg4c.eu   

 
 

 

    

PODSUMOWANIE 
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Bieżące wydarzenia i inicjatywy w programach  

 
INTERREG EUROPA 
• Forum Współpracy Międzyregionalnej i inauguracja INTERREG EUROPA 

(spotkanie w j. ang.), 2-3 XII 2014, Bolonia, Włochy 

 

 

Region Morza Bałtyckiego – www.ewt.gov.pl  
• Konferencja nt. dotychczasowych osiągnięć BSR i oferty na lata 2014-2020,  

(spotkanie w j. ang.), 26-27 XI 2014, Warszawa  

 

 

 

Europa Środkowa – www.europasrodkowa.gov.pl  
• Baza koncepcji projektów (w j. ang.) – instrukcja korzystania w języku polskim 

• Newsletter po polsku – możliwość subskrypcji 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

http://www.ewt.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę 

 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Departament Współpracy Terytorialnej 

www.mir.gov.pl  

www.ewt.gov.pl  

http://www.mir.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/

