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Zasięg terytorialny

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



Instytucje programu

Instytucja Zarządzająca i Certyfikująca –
Miasto Wiedeń,  Austria

Wspólny Sekretariat – Wiedeń, Austria



Charakter projektów

Projekty współpracy transnarodowej odpowiadają na wyzwania, z którymi 
pojedyncze państwa nie są w stanie skutecznie zmierzyć się samodzielnie i 
które wymagają wspólnych działań partnerów z regionów z kilku państw.
Wnioskodawcy muszą zidentyfikować potrzeby określonych grup docelowych 
i odpowiedzieć na pytanie: jakie pozytywne zmiany przyniesie realizacja 
projektu?  
Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup 
docelowych.
Ważne jest zorientowanie na rezultaty i wskazanie sposobu ich wykorzystania 
w praktyce (działania demonstracyjne, pilotażowe)



Partnerstwo w projektach transnarodowych

• co najmniej 3 partnerów z różnych państw,
• w tym minimum 2 z państw UE objętych programem

Szczegółowe zasady opisane są w podręczniku programu i ogłoszeniu o 
naborze wniosków.



Partnerstwo w projektach (2)
Partner wiodący z państw UE objętych programem:
• instytucja publiczna, lub prywatna (tylko gdy spełni minimalne kryteria zdolności 

finansowej)
• ponosi odpowiedzialność za złożenie wniosku,
• po zatwierdzeniu podpisuje umowę z IZ,
• realizuje zadania merytoryczne,
• koordynuje i zarządza działaniami i budżetem projektu,
• zbiorczo rozlicza projekt,
• zapewnia komunikację z partnerami i instytucjami programu.
Partner projektu z państw i regionów objętych programem (wyjątkowo spoza 
obszaru programu)
• instytucja publiczna lub prywatna,
• podpisuje umowę partnerstwa, 
• realizuje zadania merytoryczne,
• dostarcza przewidziane w projekcie produkty projektu,
• odpowiada za swoją część budżetu projektu,
• prowadzi działania informacyjno-komunikacyjne.
Partner stowarzyszony nie ponosi wydatków w ramach budżetu projektu, nie 
ubiega się o refundację ze środków programu.



Wydatki
Linie budżetowe:
• Koszty przygotowawcze – kwota 15 tys. euro wypłacana 

jednorazowo (tzw. lump sum)
• Koszty personelu – rzeczywiste bądź ryczałt
• Wydatki biurowe i administracyjne – ryczałt (tzw. flat rate)
• Koszty podróży i zakwaterowania
• Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych
• Wydatki na wyposażenie
• Infrastruktura i roboty budowlane



Pierwszy nabór w programie był dwuetapowy
Drugi nabór był jednoetapowy

2 nabór – 210 wniosków wpłynęło

Rozstrzygnięcie 2 naboru marzec 2017r.
Najbliższy 3 nabór – jesień 2017r.

Nabory projektów



Priorytet 1 Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności
1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami 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
Priorytet 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 
publicznej
2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian 
klimatu
2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach 
funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2
Priorytet 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na 
rzecz trwałego wzrostu gospodarczego 
3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i 
zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego
3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa 
kulturowego 
3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich

Zakres tematyczny



Zakres tematyczny (2)
Priorytet 4
Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

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



Crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
Minimalizuje ryzyko biznesowe i zwiększa orientację na przedsiębiorczość.
Projekt koncentruje się na ekonomicznie słabszych przedsiębiorstwach o
mniejszych szansach, nie mających dostępu do kredytów bankowych, które
mogłyby rozpocząć działalność dzięki crowdfundingowi. Wyniki i efekty projektu
będą korzystne dla operatorów platform crowdfundingowych oraz MŚP i przełożą
się na wzrost ich kompetencji. Inwestorzy crowdfundingowi zyskają na większym
bezpieczeństwie dzięki lepszemu zrozumieniu korzyści i ryzyk, a decydenci
polityczni zyskają większe kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.



Partnerzy:
1. E-instytut ze Słowenii (PW)
2. ISN z Graz (Austria) 
3. CONDA z Wiednia (Austria)
4. BRODOTO z Zagrzebia (Chorwacja)
5. RERA z Czech
6. Rocketside z Budapesztu
7. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
8. Forum Przemysłu Kreatywnego z Bratysławy (Słowacja)
9. Ikosom z Berlina 
10. Uniwersytet w Bolonii (Włochy)
11. Miasto Bolonia (Włochy)

Przykłady projektów transnarodowych



Przykłady projektów transnarodowych

Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych
strategii w miastach UE.
Dzięki projektowi zwiększy się potencjał administracji publicznej w planowaniu
niskoemisyjnej mobilności, zwiększenia akceptowalności proponowanych rozwiązań oraz
zmniejszenia ruchu w funkcjonalnych obszarach miejskich.

SOLEZ

Źródło: www.facebook.com/solezproject



Przykłady projektów transnarodowych
Partnerzy:
1. Miasto Vicenza we Włoszech(PW)
2. Miasto Dubrownik w Chorwacji
3. Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Mechaniki 
4. Centrum Badań Transportu w Czechach
5. Koordynator zintegrowanego systemu transportu publicznego 

Południowego Moraw w Czechach
6. Miasto Graz w Austrii
7. Pannon Business Network Ass. (Węgry)
8. Miasto Turyn (Włochy)
9. Miasto Gdańsk
10. Miasto Zilina (Słowacja)



Informacje dla beneficjentów

www.interreg-central.eu



www.europasrodkowa.gov.pl 



www.ewt.pomorskie.eu



Dziękuję za uwagę! 
m.cholewczynska@pomorskie.eu




