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Obszar współpracy i budżet 

30 państw 

- UE-28 

- Norwegia 

- Szwajcaria 

359 mln euro  

z EFRR 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju 
regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych 
wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 

Jak 

Wspieranie wymiany doświadczeń i upowszechniania praktyk 

wśród podmiotów regionalnych celem przenoszenia wiedzy 

zdobytej w trakcie współpracy na grunt polityk regionalnych.  

Cel ogólny 

  Cel ogólny programu 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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PRIORYTETY 

Cele tematyczne  

Badania  

i innowacje 

Konkurencyjność 

MŚP 

Gospodarka 

niskoemisyjna 

Środowisko 

i efektywne 

gospodarowanie 

zasobami 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Priorytet inwestycyjny 6(c) 

Cele tematyczne  

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

 

Cel szczegółowy 4.1  
 

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,  

w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, w obszarze 

ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Cele tematyczne  

Grupa docelowa (4.1) 
 

  krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za kwestie 

związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym; 

 agencje rozwoju regionalnego; 

 agencje ds. środowiska; 

 organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub 

dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie; 

 uniwersytety, instytuty wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa 

wyższego; 

 podmioty w sektorach gospodarki wywierających silny wpływ na dziedzictwo 

naturalne i kulturowe lub od nich uzależnionych (rybołówstwo, rolnictwo, 

turystyka itp.); 

 inne podmioty o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. 

 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Priorytet inwestycyjny 6(g) 

Cele tematyczne  

Wspieranie przekształcenia przemysłu w kierunku gospodarki 

zasobooszczędnej, promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego, 

ekoinnowacji i zarządzania efektywnością środowiskową w sektorach 

publicznym i prywatnym. 

 

Cel szczegółowy 4.2  
 

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,  

w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, służących 

zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego 

wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami 

działalności środowiskowej. 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Cele tematyczne  

Grupa docelowa (4.2) 
 

  krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za kwestie 

związane z jakością 

 środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami; 

 agencje rozwoju regionalnego; 

 agencje ds. środowiska; 

 podmioty zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości oraz organizacje 

reprezentujące MŚP/środowisko biznesowe; 

 uniwersytety, instytuty wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa 

wyższego; 

 inne podmioty o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego 

gospodarowania zasobami. 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Cele tematyczne  

Przykładowe projekty 
  

 

Cel szczegółowy 4.1 

 
Wymiana praktyk w zakresie zarządzania środowiskiem między władzami 

regionalnymi a agencjami zarządzania środowiskiem w regionach 

zurbanizowanych, służąca opracowaniu planu rozwoju regionalnych zielonych 

infrastruktur w strefach podlegających presji urbanizacyjnej i ich uwzględnieniu 

w regionalnych programach (celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia). 

 

Cel szczegółowy 4.2 

 
Wymiana doświadczeń między podmiotami zajmującymi się wspieraniem 

przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym w zakresie środków i programów 

wsparcia zachęcających MŚP prowadzące działalność w sektorze produkcji do 

przeprowadzania ocen zużycia zasobów i wprowadzania bardziej 

zasobooszczędnych procesów oraz umożliwiających wprowadzenie tych 

instrumentów w ramach regionalnego programu celu Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia lub innego programu. 

 

 
Toruń, 17 marca 2015 r. 
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INTERREG IVC 2007-2013  

Rezultaty kapitalizacji w programie INTERREG IVC  

   
 

            

Innovation 

systems 

            

Renewable 

energy 

            

Rural 

development 

            

Creative 

industries 

            

Innovation 

Capacity of 

SMEs 

            

Energy 

efficiency 

            

Demographi

c change 

            

Entrepreneur

ship 

            

Eco-

innovation 

            

Sustainable 

transport 

            

E-

government 

            

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Kwalifikowalność i wysokość współfinansowania  

Jakie podmioty są 

kwalifikowalne? 

Wysokość 

współfinansowania 

Władze i instytucje 

publiczne oraz podmioty 

prawa publicznego 

85% 

Podmioty prywatne o 

charakterze non profit 
75% 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Dwa rodzaje działań 

Platformy learningowe 

 

(ang. Policy Learning 

Platforms) 

Projekty współpracy 

międzyregionalnej 

 

(ang. Interregional 

Cooperation Projects) 

Proponowane działania 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Wymiana doświadczeń między partnerami z różnych państw, 

którzy współpracują nad wspólnym zagadnieniem polityki 

regionalnej,  pokrywającym się z zakresem tematycznym 

wybranego priorytetu inwestycyjnego. 

 

Definicja  

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Struktura i czas trwania projektu 

Od 1 do 3 lat 

2 lata 

Etap 1 

Etap 2 

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Etap 1 „Międzyregionalne pogłębianie wiedzy” 

Międzyregionalna wymiana doświadczeń 

np.: seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana personelu,  

peer-reviews, etc. 

 

Plan działania 

 planowane działania 

 harmonogram 

 etapy realizacji 

 podmioty odpowiedzialne 

 koszty i źródła finansowania (jeśli dotyczy) 

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Etap 2 „Monitorowanie wpływu współpracy” 

• Monitorowanie wdrażania planów działania 

Minimalne wymogi: 

o Partnerzy zbierają informacje i informują o postępach 

we wdrażaniu planów działania 

o Partner wiodący (ang. Lead Partner - LP) kompiluje 

„rezultaty” 

o Organizacja wspólnego spotkania raz w roku 

• Działania pilotażowe 

o Wyłącznie w dobrze uzasadnionych wypadkach 

o Zatwierdzane na koniec etapu 1.  

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Wymogi dotyczące partnerstwa 

• Co najmniej połowa z instrumentów polityki, których 

dotyczy projekt powinna być powiązana z programami 

funduszy strukturalnych (programy celu 1. i EWT).  

 

Partnerzy: 

o Instytucje Zarządzające/Instytucje Pośredniczące 

o Inne podmioty                 list poparcia 

 

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Kto i dlaczego powinien zaangażować się  

w projekty? 

Dostęp  do sprawdzonych  

i przetestowanych rozwiązań, do zastosowania we 

własnych programach 

 

 

Dzielenie się i wdrażanie praktyk z całej Europy  

 

 

Możliwość współpracy z decydentami – 

przyczynianie się do poprawy realizacji polityk 

rozwoju regionalnego 

Instytucje 

Zarządzające  

Władze regionalne  

i lokalne 

Agencje, instytuty 

podmioty non-profit 

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Poznań, 3 marca 2015 r. 
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Grupy interesariuszy 
(ang. Stakeholder Groups)  

identyfikowane na początku współpracy 

Indywidualne/ w ramach projektu 

W ramach instytucji/ 

podmiotu 

Wzrost kompetencji 

decydentów regionalnych   

Proces międzyregionalnego pogłębiania wiedzy  

Projekty współpracy międzyregionalnej 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Narzędzie on-line            +        Zespół ekspertów 

Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy  

nt. polityki regionalnej 

Ogólnoeuropejski zasób wiedzy w dziedzinach: 

Platformy learningowe 

Badania i innowacje Konkurencyjność MŚP 

Środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami 
Gospodarka niskoemisyjna 

Odrębna platforma dla każdego z obszarów 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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USŁUGI 

Ogólnoeuropejski proces 

pogłębiania wiedzy 

 

• Organizacja wydarzeń 

tematycznych, wzajemnych ocen 

między regionami 

• Opracowywanie tematycznych 

publikacji 

• Wspieranie indywidualnych 

decydentów zaangażowanych  w 

programy celu Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia oraz EWT 

• Dostarczanie narzędzi 

internetowych dla wymiany 

informacji 

• Pomoc doradcza dla 

realizowanych projektów  

Wykorzystywanie rezultatów 

projektów 

 

• Analizy, badania porównawcze i 

upowszechnianie wyników 

projektów 

 

Ulepszanie programu 

• Wskazówki dotyczące strategicznej 

orientacji programu (np. 

tematyczne nabory projektów) 

Platformy learningowe 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Przykłady działań w wybranych obszarach 

tematycznych 

 

Badania i innowacyjność 

  Przeprowadzanie wzajemnych ocen między regionami europejskimi o 

podobnych profilach inteligentnej specjalizacji w celu przeprowadzenia analizy i 

usprawnienia odpowiednich regionalnych infrastruktur innowacji. 

 

 

Konkurencyjność MŚP 

 Publikacja rekomendacji w zakresie regionalnych programów rozwoju MŚP, 

sporządzonych w oparciu o analizę pozytywnych doświadczeń związanych z 

wdrażaniem różnych projektów i programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia. 

Platformy learningowe 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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Przykłady działań w wybranych obszarach 

tematycznych 

 

Gospodarka niskoemisyjna 

 Organizacja seminarium, na którym władze regionalne i agencje 

energetyczne będą mogły zaprezentować praktyki regionalne służące 

wspieraniu rozwoju spółdzielni energetycznych w zakresie rozproszonej 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami 

 Utworzenie internetowego kompendium zawierającego przykłady  

pomyślnie wdrożonych środków i projektów polityki regionalnej służących 

wspieraniu i ochronie różnorodności biologicznej i środowiska, które zostały 

zrealizowane w ramach regionalnych programów celu Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia. 

Platformy learningowe 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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UŻYTKOWNICY 

2 poziomy dostępu 

 Ogólnodostępna informacja publiczna  

 Dodatkowe usługi dla zarejestrowanych 

użytkowników 

Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie 

programów  celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz EWT 

Instytucje zaangażowane w realizację polityk  

zbieżnych z zakresem tematycznym programu 

Beneficjenci programów celu Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia oraz EWT 

Platformy learningowe 

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/ 

 

Formularz – Project Assistance Form 

na potrzeby konsultowania z WS koncepcji projektu:  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/project-assistance-form/ 

 

Bazy do prezentowania koncepcji projektowych i 

poszukiwania partnerów do współpracy:  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/assistance/#pspi 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informacje o programie po angielsku 

Wspólny Sekretariat, Lille [WS] 

Katowice, 12 marca 2015 r. 

NARZĘDZIA DLA ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYREGIONALNĄ: 
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Informacje o programie po polsku 

Krajowy Punkt Kontaktowy 

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 

www.ewt.gov.pl  

Toruń, 17 marca 2015 r. 
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