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Interreg Europa Środkowa
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa
Departament Współpracy Terytorialnej

Zagadnienia 1. części prezentacji

I Program Europa Środkowa 2014-2020
1. Charakterystyka programu
2. Priorytety i przykłady działań
3. Budżet programu i poziom dofinansowania
4. Ramy czasowe

Charakterystyka programu
246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń

Obszar programu:

Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy
(częściowo), Polska, Słowacja, Słowenia,
Węgry i Włochy (częściowo)

Populacja:

146 mln osób

Cel:

Współpraca ponad granicami, która
zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi
miejscami do życia i pracy.

Priorytety programu: Innowacje

Priorytet 1

Cele

Działania

Współpraca w zakresie innowacji na
rzecz zwiększenia konkurencyjności
Poprawa trwałych powiązań
pomiędzy podmiotami
systemów innowacji w celu
wzmocnienia regionalnej
zdolności innowacyjnej

- Sieci innowacji i klastry
- Transfer rezultatów badań naukowych
(R&D) do sektora biznesu
- Usługi dla wsparcia innowacji
- Ułatwianie dostępu do finansowania
innowacji
- Zwiększenie współpracy pomiedzy
sektorami badań, publicznym i prywatnym

Podnoszenie poziomu
wiedzy i umiejętności
związanych z
przedsiębiorczością w celu
wspierania innowacji
gospodarczej i społecznej
-Zwiększenie umiejętności pracowników w
zakresie nowych technologii,
produktów,usług i procesów (regionalne
inteligentne specjalizacje)
- Poprawa nastawienia i postaw
dotyczących przedsiębiorczości
- Rozwijanie umiejętności technologicznych
i zarządzania w zakresie
przedsiębiorczości i innowacji
społecznych
- Wdrażanie nowych systemów edukacji
uwzględniających zmiany demograficzne

Priorytety programu: Energia

Priorytet 2

Cele

Działania

Współpraca w zakresie strategii
niskoemisyjnych
Opracowanie i wdrażanie
rozwiązań na rzecz
zwiększenia efektywności
energetycznej
oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii w infrastrukturze
publicznej
- Poprawa efektywności
energetycznej budynków
publicznych
- Testowanie nowych
energooszczędnych
technologii
- Harmonizacja
standardów i systemów
certyfikacji
- Innowacyjne usługi
energetyczne, zachęty i
schematy finansowe

Poprawa strategii
energetycznych i
polityk mających
wpływ na
łagodzenie zmian
klimatu
- Poprawa efektywności
energetycznej w
regionach
- Wykorzystywanie
potencjału energii
odnawialnej
- Poprawa zarządzania
energią w sektorze
prywatnym
- Identyfikacja nowych
metod zmniejszenia
zużycia energii
- Poprawa koordynacji
sieci energetycznych

Poprawa zdolności do
planowania
mobilności na
miejskich obszarach
funkcjonalnych w
celu obniżenia emisji
CO2
- Koncepcje zintegorowanej mobilności
- Systemy zarządzania
niskoemisyjnym
transportem
- Innowacyjne technologie
niskoemisyjne dla
miejskiego transportu
publicznego (w tym
modele finansowe)
- Wspieranie
inteligentnego i
niskoemisyjnego
transportu

Priorytety programu:
Środowisko i kultura
Priorytet
3

Cele

Współpraca w zakresie zasobów naturalnych
i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu
gospodarczego
Poprawa
zintegrowanego
zarządzania
środowiskiem w celu
ochrony i
zrównoważonego
wykorzystywania
zasobów i dziedzictwa
naturalnego

Poprawa zdolności
zrównoważonego
wykorzystania zasobów
i dziedzictwa
kulturowego

Zrównoważone
zarządzanie obszarami
chronionymi i cennymi
- Zrównoważone
wykorzystanie zasobów
naturalnych dla rozwoju
regionalnego
- Innowacyjne
technologie/narzędzia
- Usprawnianie/
harmonizacja
zintegrowanego zarządzania
środowiskiem

- Wykorzystanie dziedzictwa
kulturowego i potencjału
przemysłów kreatywnych
- Zintegrowane strategie
dotyczące dziedzictwa
kulturowego
- Narzędzia zarządzania
ochroną i wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego
- Promocja wykorzystywania
zasobów dziedzictwa
kulturowego dla rozwoju
regionalnego

-

Działania

Poprawa zarządzania
środowiskowego na
funkcjonalnych
obszarach
miejskich
- Zarządzanie i poprawa
jakości środowiska
miejskiego
-Wzmacnianie umiejętności
planowania w zakresie
środowiska naturalnego
- Zmniejszanie konfliktów
dotyczących
zagospodarowania terenów
- Rewitalizacja obszarów
poprzemysłowych
- Wsparcie strategii dla
inteligentnych miast
(działania pilotażowe w
zakresie środowiska
naturalnego)

Priorytety programu:
Środowisko i kultura
Cel 3.1. Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony
zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
Kluczowe pojęcia:
Zintegrowane zarządzanie środowiskiem Integrated environmental management
Kompleksowe podejście do planowania i zarządzania zasobami naturalnymi, uwzględniające
aspekty ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Bierze ono pod uwagę wzajemne powiązania
między różnymi elementami i zawiera pojęcia takie jak elastyczność i zdolność środowiska
naturalnego do regeneracji, czy zrównoważony rozwój.

Dziedzictwo naturalne Natural heritage
Cechy naturalne, formacje geologiczne i fizjograficzne (wraz z siedliskami) oraz rezerwaty
lub dokładnie wytyczone obszary naturalne.

Zasoby naturalne Natural resources
Wytwarzane przez naturę, w tym zasoby nieodnawialne zasoby naturalne, takie jak minerały
i paliwa kopalne, oraz odnawialne, które umożliwiają życie i są naturalnie samoodnawialne
przy odpowiednim zarządzaniu, takie jak rośliny i zwierzęta oraz gleba i woda.

i

Priorytety programu:
Środowisko i kultura
Cel 3.2. Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów
i dziedzictwa kulturowego
Kluczowe pojęcia:
Dziedzictwo i zasoby kulturowe Cultural heritage and resources
Złożone z dziedzictwa materialnego (obejmującego budynki i miejsca historyczne,
pomniki, itp.) oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego (zwyczajów, wiedzy,
umiejętności, itp.).
Na zasoby kulturowe składają się oba te elementy, czyli materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe, obejmujące dzisiejszą kulturę, wraz z kulturą
progresywną, innowacyjną i miejską.
Przemysły kreatywne Creative industries
Przemysły, które wykorzystują kulturę jako produkt, nadając jej wymiar użytkowy.
Obejmują one architekturę i projektowanie, włączając kreatywność w szerszy
kontekst, a także branże takie jak projektowanie grafiki, moda czy reklama.

Priorytety programu:
Środowisko i kultura
Cel 3.3. Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach
miejskich
Kluczowe pojęcia:
Miejskie obszary funkcjonalne Functional urban area
Funkcjonalna jednostka gospodarcza charakteryzująca się gęsto zaludnionymi „centrami
miejskimi” i „strefami przyległymi”, których rynek pracy jest zintegrowany z centrami.
Definicja wykraczająca poza granice administracyjne jest ważna z perspektywy m. in.
transportu (dojazd do pracy, przepływy transportowe, itp.), rozwoju gospodarczego
(rynek pracy, pozycjonowanie strategiczne, itp.), środowiska (jakość powietrza/wody,
nieprzepuszczalność gleby, rozrastanie się miast, itp.) i społecznej (np. opieka
zdrowotna, mieszkania socjalne, itp.).

Priorytety programu: Transport

Priorytet
4

Cele

Działania

Współpraca na rzecz poprawy powiązań
transportowych
Poprawa planowania i koordynacji
systemów regionalnego transportu
pasażerskiego w celu utworzenia
lepszych połączeń z krajowymi i
europejskimi sieciami
transportowymi

- Lepsze powiązania regionów peryferyjnych z
istniejącymi sieciami
- Poprawa regionalnych systemów transportu
publicznego, zwłaszcza przez granice
- Testowanie aplikacji i usług pilotażowych w
zakresie inteligentnej mobiliności regionalnej
- Rozwijanie lepszych usług związanych z
mobilnością w interesie ogółu

Poprawa koordynacji podmiotów
transportu towarowego w celu
upowszechnienia rozwiązań
multimodalnych przyjaznych
środowisku

- Wzmacnianie multimodalnych, przyjaznych dla
środowiska systemów transportu towarowego
- Poprawa koordynacji pomiędzy aktorami
multimodalnego transportu towarowego
- Zwiększenie udziału logistyki przyjaznej dla
środowiska
- Optymalizacja łańcucha transportu towarowego
- „Greening the last mile”

Budżet programu i poziom
dofinansowania
Budżet w podziale na priorytety (EFRR)
Transport
29,6 mln euro

Innowacje
69 mln euro

Zasoby
naturalne i
kulturowe
88,8 mln euro

Energia
44,4 mln euro

Dofinansowanie z EFRR:
 85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)
 80 % (AT, DE, IT)

Ramy czasowe

Kamienie milowe

(Zakładane) ramy czasowe

Zatwierdzenie programu przez Komisję
Europejską

16 grudnia 2014

Otwarcie 1. naboru (1. etap)

12 lutego 2015

Zamknięcie 1. etapu

Wyniki 1. etapu i otwarcie 2. etapu

Zamknięcie 2. etapu
Decyzje o dofinansowaniu i podpisywanie
umów o dofinansowanie

13 kwietnia 2015
Możliwe przed latem 2015 (w zależności od
liczby otrzymanych aplikacji)
Po 60 dniach kalendarzowych od otwarcia
(jesień 2015)
Początek 2016

Zagadnienia 2. części prezentacji

II Pierwszy nabór
1. Charakterystyka
2. Partnerstwo
3. Cechy dobrego projektu
4. Na co zwrócić uwagę przygotowując projekt

5. Nabór: procedura, formularz, ocena
6. Wsparcie dla wnioskodawców

Charakterystyka 1. naboru
Budżet:

80 mln euro z EFRR

Tematy:

wszystkie priorytety
wszystkie cele szczegółowe

Procedura:

dwuetapowy nabór, konkurs

Składanie wniosków:

drogą elektroniczną

Otwarcie naboru: 12 lutego – 13 kwietnia 2015 (1. etap)

Kto może być partnerem?

 Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego
i lokalnego
 Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne, mające
osobowość prawną
 Organizacje międzynarodowe działające według prawa
krajowego jednego z państw członków programu oraz,
pod pewnymi warunkami, organizacje działające według
prawa międzynarodowego
o Instytucje prywatne mogą być partnerami wiodącymi we
wszystkich priorytetach programu
o Instytucje prywatne muszą spełniać minimalne kryteria
zdolności finansowej (narzędzie do samooceny)

Partnerstwo i cechy projektu
Projekt tworzy przynajmniej trzech
partnerów finansujących z trzech krajów,
z których co najmniej dwóch ma siedzibę
na obszarze programu
Rekomendowany budżet całkowity: 1-5 mln euro;
mniejsze bądź większe projekty będą finansowane
w wyjątkowych przypadkach
Rekomendowana maksymalna liczba partnerów:
12 partnerów, powinna odzwierciedlać zakres
projektu oraz umożliwiać sprawne zarządzanie
(ale: większa liczba nie jest wykluczona jeśli jest to
uzasadnione)
Rekomendowany czas trwania projektu: 30 do 36
miesięcy (maksymalnie 48 miesięcy)

Cechy dobrego projektu
o znaczenie transnarodowe i terytorialne

o znaczenie i potencjał partnerstwa
o konkretne i mierzalne rezultaty odzwierciedlające zmianę
o trwałość produktów i rezultatów
o spójność podejścia (plan pracy)
o skuteczne działania promujące projekt
o efektywne zarządzanie projektem
o rozsądny budżet
Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź
badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak
również takie, których „miękkie” produkty (np. studia) nie prowadzą do
konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując
projekt
o rezultaty

o wymagania programu
o partnerzy zagraniczni i podział zadań (wsparcie: bazy programów,
punkty kontaktowe, portale społecznościowe)

o wartość dodana w stosunku do znanych już rozwiązań/projektów
już
sfinansowanych
(biblioteki
rezultatów,
opracowania
tematyczne, materiały branżowe)
o dotacja ma charakter refundacji – konieczne zapewnienie
płynności finansowania projektu
o nie wszystkie wydatki podlegają refundacji - kwalifikowalność
(informacje w podręcznikach programu, konsultacje: kontroler
projektu – CPE)
o pytania dotyczące programu – kontakt z KPK, konsultacje
pomysłów na projekt – Wspólne Sekretariaty programów

Na co zwrócić uwagę – program a projekt

Dwustopniowa procedura naboru

1. etap
(Light AF)

Wybór zatwierdzony
przez Komitet
Monitorujący

Działania wspierające
wnioskodawców
obowiązkowe na 2.
etapie

• Wybrane części
pełnego formularza
AF

Wiążące elementy projektu między 1. a 2. etapem:

2. etap
(Full AF)

Decyzja Komitetu
Monitorującego o
dofinansowaniu

• Cele projektu
• Partnerstwo (ograniczona
elastyczność)
• Budżet całkowity – elastyczność do
20%

Podpisanie
umów o
dofinansowanie

Formularz - application form
Light AF (step 1)
Section

A

Headers (sub-sections)

Full AF (step 2)
Headers (sub-sections)

Project overview

Project overview

A.1 Project identification

A.1 Project identification

A.2 Project summary

A.2 Project summary

Indicative project budget (total
per partner - table only in step 1)

A.3
Project
budget
breakdown per partner

summary

-

A.4 List of project outputs

B

Project partners

Project partners

B.1 Lead partner/project partners

B.1 Lead partner/project partners
B.2 Associated partners (if applicable)

C

Project description

Project description

C.1 Project relevance

C.1 Project relevance

C.2 Project focus

C.2 Project focus

C.3 Project context

C.3 Project context
C.4 Horizontal principles and additional
indicators

Work plan

Work plan (including time line)

D.1 Summary description of
thematic work packages

D.1 Work package description

D

D.2 Target groups
D.3 Periods

D.3 Periods
D.4 Activities outside the programme
area

E/F

Partner budget

Project budget

Indicative project budget per
partner (table only in step 1)

E Partner budget
F Project budget overview

Annexes

G

Lead applicant declaration

Annexes
Lead applicant declaration
Partner declarations
Supporting documents for private lead
applicants (if applicable)

Ocena: 1. etap

• Dla logiki
interwencji
programu
• Dla wyzwań/potrzeb
obszaru programu
• Transnarodowa
wartość dodana

PARTNERSTWO

ZNACZENIE

Kryteria strategiczne: ocena znaczenia projektu i wpływu na osiągnięcie
przez program celów szczegółowych

• Znaczenie i jakość
partnerstwa
• Transnarodowy
charakter
współpracy

Ocena: 2. etap

•Metodologia
•Plan pracy:
struktura,
spójność,
przejrzystość
•Trwałość i
możliwość
wykorzystania
rezultatów
•Zarządzanie
•Komunikacja

BUDŻET

• Znaczenie i
jakość
partnerstwa
• Transnarodo
wy
charakter
współpracy

Kryteria operacyjne: wykonalność
techniczna i finansowa

WDRAŻANIE

• Dla logiki
interwencji
programu
• Dla
wyzwań/potrz
eb obszaru
programu
• Spójność z
politykami
regionalnymi,
zasadami
horyzontalnym
i
• Transnarodowa
wartość
dodana,
innowacyjność
i synergie

PARTNERSTWO

ZNACZENIE

Kryteria strategiczne: wpływ na
osiągnięcie przez program celów
szczegółowych

•Stosunek
jakości do
ceny
•Spójność z
planem
pracy i
zaangażowa
niem
partnerów

Wsparcie dla wnioskodawców

 Dokumenty na stronie: Program INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
Podręcznik do 1. naboru
Narzędzie do samooceny
Opracowania tematyczne projektów 2007-2013

 Spotkania krajowe (m. in. w regionach Poznań, Toruń, Katowice;
ogólnopolskie w Warszawie - informacje o spotkaniach na stronie
www.europasrodkowa.gov.pl )
 Szkolenie dla partnerów wiodących (Wiedeń, 10 marca 2015)
 Informacje w języku polskim – krajowy punkt kontaktowy
 Indywidualne konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem

Podręcznik dla wnioskodawców

Zawiera informacje na temat programu oraz wskazówki dotyczące dwóch
etapów naboru (z przykładami oraz praktycznymi wskazówkami)
Składa się z 5 części:

A.

Czym jest program Interreg Europa Środkowa

B.

Jakich projektów szukamy

C.

Jak przygotować dobry projekt

D.

Jak złożyć wniosek
elektronicznym)

E.

Jakiego rodzaju wsparcie oferuje program
Załączniki

o

dofinansowanie

(w

tym informacje

o

systemie

System e-monitoringu

https://ems.interreg-central.eu
helpdesk@interreg-central.eu

•
•
•
•
•

Ważne informacje:
Osoba zakładająca profil powinna być osobą kontaktową ze strony partnera
wiodącego. Osoba ta może nadać uprawnienia użytkownika innym osobom.
Należy pamiętać o zapisywaniu danych przed przejściem do innej częsci
formularza (save the data)
Wniosek może zostać wysłany wyłącznie przez osobę, która stworzyła profil.
Jednym dokumentem, który należy złączyć na 1. etapie jest deklaracja partnera
wiodącego.
Po wysłaniu wniosku (submit) nie ma możliwości wprowadzania żadnych zmian.

Wsparcie dla wnioskodawców
www.interreg-central.eu
www.interreg-central.eu

Kontakt – informacje w języku
angielskim

Joint Secretariat - Wspólny Sekretariat
Kirchberggasse 33-35/11
1070 Vienna
Austria
Phone
Mail
Web
FB
LinkedIn
Twitter

+43 (0) 1 8908 088 - 2403
info@interreg-central.eu
www.interreg-central.eu
www.facebook.com/CentralEuropeProgramme
www.linkedin.com/in/CentralEuropeProgramme
@CEProgramme

Kontakt – informacje w języku
polskim

Agnieszka Burda
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Telefon
Mail
Web

32 253 90 08 wew.21
Agnieszka.Burda@mir.gov.pl
www.europasrodkowa.gov.pl

