
Interreg Europa 2014-2020

Paweł ZawadzkiUrząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Regionalne seminarium informacyjne programów EWT/EIS 2014-2020Gdańsk, 14 marca 2017 r.



Obszar kwalifikowalny 

359 mln €
 UE 28
 Norwegia 
 Szwajcaria

www.interregeurope.eu Krajowy Punkt Kontaktowy
Anna.stol@mr.gov.pl

Wymagania i rekomendacje dla 
partnerów:
• Projekty pomiędzy 5-10 partnerów
• Min. 3 kraje, w tym 2 UE
• Projekt na 3-5 lat



Kwalifikowalność partnerów w projekcie

• Podmioty publiczne: główna grupa docelowa
• Instytucje działające na zasadach prawa publicznego (Dyrektywa UE 2014/24/EC)
• Instytucje non-profit

Współczynnik 
dofinansowania

Zgodnie ze statusem lub lokalizacją
85% Instytucje publiczne lub na zasadach prawa publicznego z EU
75% Instytucje non-profit z EU
50% Fundusz norweski Instytucje publiczne lub non-profit z NO
Fundusz szwajcarski Instytucje publiczne lub non-profit z CH



1.Badania i innowacje1.1. Infrastruktura badań i innowacji1.2. Inteligentne specjalizacje 84,4 mln €

2. Konkurencyjność MŚP 84,4 mln €

3. Gospodarka niskoemisyjna 84,4 mln €

4. Środowisko  i efektywność wykorzystania zasobów4.1. Dziedzictwo naturalne i kulturowe4.2. Efektywne gospodarowanie zasobami
84,4 mln €

Cele tematyczne



LIST POPARCIA od instytucji 
zarządzającej instrumentem 

polityki

1. INSTRUMENT POLITYKI – wskazanie dokumentu
 Strategia rozwoju gminy/regionu, RSI, krajowa, makroregionalna
 Przepisy, regulacje dot. zakresu tematycznego programu (np. ustawa OZE)
 Programy Funduszy Strukturalnych (RPO, KPO, EWT)

2. PLAN DZIAŁANIA
 badania i analizy
 warsztaty i wymiana personelu , wizyty studyjne, seminaria, konferencje
 monitoring wdrażania, analiza rezultatów planu działania
 przedsięwzięcia pilotażowe

3. GRUPA INTERESARIUSZY (do każdego instrumentu polityki) 

Struktura projektu
Min. 50% powiązane z 

funduszami strukturalnymi 
UE: RPO/KPO/EWT



Trzeci nabór wniosków – harmonogram i fakty

1 marca 2017 Rozpoczęcie 3 naboru na wnioski
30 czerwca 2017 Zakończenie 3 naboru na wnioski
Listopad 2017 Wybór projektów do realizacji
Początek 2018 Wdrażanie wybranych projektów

• Nabór otwarty na wszystkie cele tematyczne
• Bardzo mile widziane projekty do Celu Tematycznego 4 – Środowisko i efektywność 

wykorzystania zasobów
• Dostępny budżet: brak limitu kwotowego. Cały EFRR dostępny w programie
• Składanie wniosków: on-line wg wskazań na stronie programu



PLATFORMY UCZENIA SIĘ POLITYK
(http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/)

4 platformy tematyczne = priorytety programu

Project idea and partner search – publikacja własnego pomysłu na projekt oraz 
poszukiwanie partnerów
Project idea self-assessment – kwestionariusz samooceny projektu
Project idea feedback – dla bardziej zaawansowanych koncepcji, konsultacje z 
ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu

Strona internetowa programu - możliwości


