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Nazwa programu Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Działania na rzecz środowiska i klimatu/RPS Ekoefektywne Pomorze 

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu 

człowieka na klimat i dostosowanie się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie 

procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym 

zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących 

środowiska. 

W ramach tego programu realizowane są następujące cele: 

 Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, 

niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu; wspieranie sieci Natura 2000 i 

przeciwdziałanie degradacji ekosystemów. 

 Poprawa rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych dot. 

środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działanie na rzecz integracji i 

włączania celów w zakresie środowiska i klimatu. 

 Wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich 

poziomach. 

 Wspieranie wdrożenia 7. programu działań w zakresie środowiska. 

Do priorytetów w projekcie należą: 

 Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. 

 Przyroda i różnorodność biologiczna. 

 Ograniczenie wpływu człowieka na klimat. 

 Dostosowanie się do skutków zmian klimatu. 

 Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 12 luty 

2018 r.): 

3,4 mld EUR 1,6 mld EUR budżet na lata 2018-2020 

Podprogram działań na 

rzecz środowiska 

2,6 mld EUR 1,2 mld EUR budżet na lata 2018-2020 

Podprogram działań na 

rzecz klimatu 

864,2 mln EUR  413,2 mln EUR budżet na lata 2018-2020 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

51 mln EUR na okres 2014-2017, ale bez 

projektów zintegrowanych, które są 

finansowane również z tej puli 

Od 2018 r. alokacje krajowe nie obowiązują 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na kwiecień 2018 r.) Pomorskie (wg stanu na dzień …) 

- liczba projektów: 12 - liczba projektów: 2 
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- udział procentowy: 2,8% 

- pozyskane dofinansowanie: 25,7 mln EUR 

(w trzech pierwszych naborach) 

 

- pozyskane dofinansowanie:1,7 mln EUR 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

a) Standardowy poziom dofinansowania to 

60% kosztów kwalifikowalnych dla 

projektów zintegrowanych, projektów 

pomocy technicznej, projektów 

przygotowawczych. 

b) W okresie pierwszego wieloletniego 

programu prac: do 60% kosztów 

kwalifikowalnych dla projektów innych 

niże wymienione w lit. a). 

c) W okresie drugiego wieloletniego 

programu prac: do 55% kosztów 

kwalifikowalnych dla wszystkich 

projektów innych niż wymienione w lit. a). 

d) Max. poziom dofinansowania wynosi 

75% (w przypadku projektów 

przyrodniczych służących gatunkom i 

siedliskom priorytetowym). 

e) Do 100% kosztów kwalifikowalnych dla 

projektów na rzecz budowania 

potencjału. 

 pożyczki 

Zasięg terytorialny  

 Kraje kandydujące, potencjalnie kandydujące i przystępujące do UE 

 Kraje EFTA będące członkami EOG 

 Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa 

 Kraje, które stały się członkami Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska  

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Jednostki samorządowe 

 Jednostki badawcze i naukowe 

 Firmy oraz organizacje pozarządowe 

 Podmioty publiczne i prywatne 

Minimalne wymogi dla 

projektu 

 wartość projektu: brak minimalnej i maksymalnej wartości 

 okres realizacji: 2-5 lat 

 partnerzy: brak konkretnych wymagań  

 zasięg terytorialny: brak konkretnych wymagań 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach: 

 ŚRODOWISKO I EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW – innowacyjne 

rozwiązania w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji 

celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach. 
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 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA – opracowanie najlepszych praktyk służących 

powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług 

ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 

2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo 

ramowymi programami działania państw członkowskich. 

 ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I INFORMACJA – 

propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na 

rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia 

świadomości społecznej. 

Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach: 

 ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji 

gazów cieplarnianych. 

 PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU – zwiększenie zdolności adaptacji do 

zmiany klimatu. 

 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU I INFORMACJA – 

działania w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz 

rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany 

klimatu oraz działań adaptacyjnych. 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

 Dodatkowe współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno beneficjenci 

koordynujący projekt realizowany na terenie Polski, a także polscy współbeneficjenci 

projektów międzynarodowych., którzy uzyskają dofinansowanie z Programu LIFE. 

Współfinansowanie to w zależności od obszaru priorytetowego i typu beneficjenta 

wynosi od 5 do 45% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym beneficjent może 

łącznie otrzymać dofinasowanie przedsięwzięcia do wysokości 95% kosztów 

kwalifikowalnych.  

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska 

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy programem 

LIFE a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem 

Społecznym, Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Europejskim Funduszem Morskim i 

Rybackim. 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 
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 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 

Związek Banków Polskich: 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/  

e-mail: PROGRAMU@kpkUE.gov.pl  

tel.: +48 22 696 95 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Departament Ochrony Przyrody i 

Edukacji Ekologicznej, Wydział ds. 

Programu LIFE 

Ul. Konstruktorska 3a, 02-673 

Warszawa 

www.nfosigw.gov.pl  

e-mail: life@nfosigw.gov.pl  

tel.: (22) 45 90 167 

- Marta Wronka – Koordynator 

Programu 

Marta.Wronka@nfosigw.gov.pl  

Strona internetowa http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

Nabory 
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-

wnioskow/  

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 614/2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=PL  

 

  

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/
mailto:PROGRAMU@kpkUE.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/
mailto:life@nfosigw.gov.pl
mailto:Marta.Wronka@nfosigw.gov.pl
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293&from=PL
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Nazwa programu Łącząc Europę/Connecting Europe Facility – CEF 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 

Transport, energetyka, telekomunikacja/RPS Mobilne Pomorze, RPS Ekoefektywne 

Pomorze, RPS Pomorski Port Kreatywności  

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

„Łącząc Europę” jest nowym instrumentem finansowym, który zastąpił program TEN-T. 

Wspiera rozwój trzech dziedzin – sieci transportowej, energetycznej, a także 

telekomunikacyjnej. Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który będzie 

sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o 

wysokiej wydajności. Dotyczy to wzrostu konkurencyjności, a także spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej. Ponadto zostanie utworzone środowisko sprzyjające inwestycjom 

prywatnym i publicznym, poprzez połączenia ich środków finansowych oraz bezpośredniego 

wsparcia UE. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, 

zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma 

również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w 

Strategii Europa 2020, tzn.: 

 Ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. 

 Zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego 

zużycia energii o 20%. 

 Zwiększenia efektywności użycia energii o 20%. 

Główny priorytet programu to: 

 Wzmocnienie rynku europejskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla inwestycji 

kolejnych. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: Dostępne środki (wg stanu na dzień …): 

30,2 mld EUR - 

Sektor transportu 24 mld EUR1 

Sektor telekomunikacji 1,1 mln EUR 

Sektor energii 5,1 mld EUR 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na grudzień 2017 r.) Pomorskie (wg stanu na lipiec 2018 r.) 

Liczba projektów: 59 

Udział procentowy: 15% 

Pozyskane dofinansowanie: 4,99 mld EUR 

Pozyskane dofinansowanie: 430 mln EUR 

                                                           
1 ORIENTACYJNE WARTOŚCI PROCENTOWE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW W ZAKRESIE TRANSPORTU, zgodnie z rozporządzeniem 
CEF: Zasoby budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), w wyłączeniem środków przydzielonych na działania wspierające program, 
zostają rozdzielone na szczegółowe cele w zakresie transportu, określone w art. 4 ust. 2, w sposób następujący: 
(a) usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz – w szczególności – poprawa 

odcinków transgranicznych – 80%; 
(b) zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów w długim okresie z myślą o przygotowaniu się na spodziewane przyszłe 

przepływy transportowe, jak również o umożliwieniu dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu przez przejście na innowacyjne, 
niskoemisyjne i energooszczędne technologie transportowe przy zoptymalizowaniu bezpieczeństwa – 5%; 

(c) optymalizacja integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz zwiększenie interoperacyjności usług 
transportowych przy zapewnieniu dostępności infrastruktur transportowych i przy uwzględnieniu pułapu dotyczącego pokładowych 
elementów systemu SESAR, RIS, VTMIS i ITS dla sektora drogowego, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. b) ppkt (vi) – 15%. 
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Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

 85% dla krajów kohezyjnych 

 Pula ogólna, w sektorze transportu: 

a) Dotacje na prace studyjne – 50% 

kosztów kwalifikowalnych 

b) Dotacje na roboty: 

I) w odniesieniu do sieci kolejowych i 

drogowych w przypadku państw 

członkowskich niemających sieci 

kolejowej na swoim terytorium lub w 

przypadku państwa członkowskiego, 

lub jego części, z siecią odizolowaną 

bez dalekobieżnego kolejowego 

transportu towarowego – 20% 

kwalifikowalnych kosztów; stawka 

finansowania może zostać podniesiona 

do maksimum 30% dla działań 

związanych z eliminacją wąskich 

gardeł i do 40% dla działań związanych 

z odcinakami transgranicznymi i 

działań poprawiających 

interoperacyjność kolei; 

II) w odniesieniu do śródlądowych dróg 

wodnych: 20% kwalifikowalnych 

kosztów; stawka może zostać 

podniesiona do maksimum 40% dla 

działań związanych z eliminacją 

wąskich gardeł i do maksimum 40% dla 

działań związanych z odcinkami 

transgranicznymi; 

III) w odniesieniu do śródlądowego 

transportu, połączeń z multimodalnymi 

platformami logistycznymi i ich rozwoju, 

w tym połączeń z portami 

śródlądowymi i morskimi oraz portami 

lotniczymi, a także rozwoju portów: 

20% kwalifikowalnych kosztów; 

IV) w odniesieniu do działań służących 

ograniczeniu hałasu powodowanego 

przez kolejowy transport towarowy, w 

tym poprzez modernizację istniejącego 

taboru: 20% kwalifikowalnych kosztów 

V) w odniesieniu do lepszego dostępu do 

infrastruktury transportowej dla osób 

 Instrumenty kapitałowe, takie jak 

fundusze inwestycyjne – 33% wielkości 

funduszu kapitałowego. 

 Pożyczki 
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niepełnosprawnych: 30% kosztów 

kwalifikowalnych robót adaptacyjnych, 

które nie mogą przekraczać w żadnym 

wypadku 10% całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych robót; 

VI)  w odniesieniu do działań 

wspierających nowe technologie i 

innowacje we wszystkich rodzajach 

transportu: 20% kwalifikowalnych 

kosztów; 

VII) w odniesieniu do działań wspierających 

transgraniczne odcinki dróg: 10% 

kosztów kwalifikowalnych; 

c) w odniesieniu do dotacji na systemy i 

usługi aplikacji tematycznych: 

I) w odniesieniu do naziemnych 

elementów ERTMS, systemu SESAR, 

RIS i VTMIS: 50% kwalifikowalnych 

kosztów; 

II) w odniesieniu do naziemnych 

elementów ITS dla sektora drogowego: 

20% kwalifikowalnych kosztów; 

III)  w odniesieniu do pokładowych 

elementów ERTMS: 50% kosztów 

kwalifikowalnych; 

IV) w odniesieniu do pokładowych 

elementów systemu SESAR, RIS, 

VTMIS i ITS sla sektora drogowego: 

20% kwalifikowalnych kosztów, do 

wysokości połączonego pułapu 

wynoszącego 5% zasobów 

budżetowych, o których mowa w art. 5 

ust.1 lit. a); 

V)  w odniesieniu do działań 

wspierających rozwój autostrad 

morskich: 30% kwalifikowalnych 

kosztów; 

VI) w odniesieniu do systemów aplikacji 

telematycznych, innych niż te 

wymienione w ppkt. I-IV, usług 

transportu towarowego i bezpiecznych 

miejsc parkingowych w ramach 

drogowej sieci bazowej: 20% kosztów 

kwalifikowalnych. 
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d) W sektorze energii wartość unijnej 

pomocy finansowej energii wartość 

unijnej pomocy finansowej nie może 

przekraczać 50% kwalifikowalnych 

kosztów prac studyjnych lub robót. 

Stawki finansowania mogą zostać 

podniesione do maksymalnie 75% 

dla działań, które w oparciu o 

dowody, o których mowa w art. 14 

ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

347/2013, zapewniają wysoki poziom 

regionalnego lub ogólnounijnego 

bezpieczeństwa dostaw, zwiększają 

poziom solidarności w Unii lub 

obejmują wysoce innowacyjne 

rozwiązania. 

e) W sektrze telekomunikacji kwota 

unijnej pomocy finansowej nie może 

przekraczać: 

I) W odniesieniu do działań w zakresie 

usług ogólnych:75% kosztów 

kwalifikowalnych; 

II) w odniesieniu do działań 

horyzontalnych, w tym tworzenia map 

infrastruktury, programów 

twinningowych i pomocy technicznej: 

75% kosztów kwalifikowalnych  

Platformy usług podstawowych są zasadniczo 

finansowane poprzez zamówienia. W 

wyjątkowych przypadkach mogą być one 

finansowane za pomocą dotacji pokrywającej 

do 100% kosztów kwalifikowalnych, bez 

uszczerbku dla zasady współfinansowania. 

f) Kwota pomocy finansowej 

przydzielanej na wybrane działania 

jest dostosowywana w oparciu o 

analizę kosztów i korzyści dla 

każdego projektu, dostępność 

unijnych zasobów budżetowych oraz 

konieczność maksymalnego 

zwiększenia efektu dźwigni 

finansowania unijnego. 

Zasięg terytorialny  Zgodnie z mapami sieci bazowej i sieci kompleksowej, również projekty spoza UE: 
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Kwalifikowalne mogą być jedynie wydatki poniesione w państwach członkowskich z wyjątkiem 

projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących terytorium jednego 

lub większej liczby państw trzecich, w przypadku gdy działanie jest niezbędne do realizacji 

celów danego projektu.  

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Sektor transportowy 

 Sektor energetyczny 

Minimalne wymogi dla 

projektu 

Partnerzy: wnioski składane są przed jedno państwo członkowski lub większą ich liczbę – w 

porozumieniu z zainteresowanymi państwami członkowskimi. 

Inne: wnioski mogą być składane przez podmiot, które nie mają osobowości prawnej. 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

 Działania służące realizacji sieci bazowej 

 Działania służące realizacji sieci kompleksowej 

 Działania wdrażające infrastrukturę transportową w węzłach sieci bazowej 

 Działania wspierające systemy aplikacji telematycznych 

 Działania wspierające usługi w zakresie transportu towarowego 

 Działania służące ograniczeniu hałasu powodowanego przez kolejowy transport 

towarowy 

 Działania wspierające autostrady morskie 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

 Stawki finansowania mogą zostać podniesione o maksymalnie 10 punktów 

procentowych w stosunku do wartości procentowych określonych w rozporządzeniu 

art. 10 ust. 2, 3, 4 w odniesieniu do działań, w których występuje efekt synergii między 

co najmniej dwoma sektorami objętymi instrumentem „Łącząc Europę”. Możliwość 

podniesienia stawek finansowania  nie ma zastosowania do stawek finansowania, o 

których mowa w art. 11. 

 Konkursy na łącznie projektów CEF z instrumentami EFIS. 

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Preselekcja – przed złożeniem wniosku do KE, projekt musi uzyskać zgodę państwa 

członkowskiego, w którym będzie realizowany; w Polsce wiąże się to z przesłaniem 

wniosku do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

 Prowadzenie monitoringu technicznego i kontroli finansowej działań we współpracy z 

Komisją. 

 Informowanie Komisji o postępach w realizacji projektów będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Punkt Kontaktowy CEF 

Ministerstwo Cyfryzacji 

http://CEF@mc.gov.pl/  

- Elżbieta Kroszczyńska 

Tel.: 22 245 55 10 

http://CEF@mc.gov.pl/
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TRANSPORT 

e-mail: cef@mr.gov.pl  

 Tel.: 22 273 77 37 

 TELEKOMUNIKACJA 

e-mail: http://CEF@mc.gov.pl/  

Strona internetowa  https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  

Nabory 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-

funduszy/program-laczac-europe/nabory-wnioskow/  

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

913/2010 oraz uchylające rozporządzenie (WE)nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=PL  

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/f277232a-699e-11e3-8e4e-

01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 

2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w 

odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego 

Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

https://www.miir.gov.pl/media/49653/Rozporzadzenie_zmieniajace_EFIS_2.pdf  

 

  

mailto:cef@mr.gov.pl
http://CEF@mc.gov.pl/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/nabory-wnioskow/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/nabory-wnioskow/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=PL
http://publications.europa.eu/resource/cellar/f277232a-699e-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/f277232a-699e-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1
https://www.miir.gov.pl/media/49653/Rozporzadzenie_zmieniajace_EFIS_2.pdf
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Nazwa programu 
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME) 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Konkurencyjność, MŚP/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie 

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 

na 2007-2013. Nowy program utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego 

dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do 

najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe 

zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstania i 

rozwijania działalności gospodarczej czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE. 

Do głównych celów programu należy: 

 Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie 

małych i średnich. 

 Krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 

wzrostu MŚP. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na 6 listopada 

2017 r.): 

2,3 mld EUR 319 mln EUR na rok 2018 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na dzień 12 luty 2018 r. ) Pomorskie (wg stanu na dzień  

23 lipca 2018 r.) 

Pozyskane dofinansowanie: 

13,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe 

457 mln EUR – instrumenty finansowe 

Pozyskane dofinansowanie: 

5,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe 

26 mln EUR – instrumenty finansowe  

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

-  Instrument gwarancji kredytowych 

 Instrument kapitałowy  

Zasięg terytorialny  

 Państwa członkowskie UE 

 Kraje przynależące do EFTA będące członkami EOG 

 Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)  

 Administracja publiczna 

Minimalne wymogi dla 

projektu 
Wymogi są opisane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków. 
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Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań 

1) Poprawa dostępu do rynków dzięki usługom Enterprise Network: 

 Usługi informacyjne nt. prawa UE oraz udziału w programach unijnych. 

 Wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w UE oraz poza nią. 

 Doradztwo w zakresie możliwości finansowania. 

 Wsparcie transferu innowacji i technologii. 

 Zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską ws. 

Warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE. 

2) Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania. 

3) Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez: 

 Identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości 

na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

 Wsparcie poszczególnych sektorów, szczególnie turystyki. 

4) Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości. 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

1. Instrumenty finansowe dla MŚP mogą w stosownych przypadkach być łączone  z, 

oraz uzupełniać: 

 Innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwa członkowskie 

finansowanymi przez fundusze krajowe lub regionalne lub w związku z działaniami 

funduszy strukturalnych. 

 Innymi instrumentami finansowymi ustanowionymi przez państwo członkowskie 

finansowanymi przez programy krajowe lub regionalne poza ramami działania 

funduszy strukturalnych. 

 Dotacjami finansowanymi przez Unię. 

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich przedsiębiorstw  

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Tworzenie i prowadzenie Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości we współpracy z 

Komisją Europejską. 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Instrumentów Finansowych 

Programów Unii Europejskiej 

Związek Banków Polski 

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl 

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl  

Tel.: +48 22 696 64 95 

- - 

mailto:PROGRAMY@kpkUE.gov.pl
http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/
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Strona internetowa  https://ec.europa.eu/easme/en/cosme  

Nabory 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-

innovation -> do 11 grudnia 2018 r. 

https://ec.europa.eu/easme/node/22  

Podstawa prawna 

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 

r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:PL:PDF  

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-ppi-2018-2-01-co-financing-consortia-public-procurement-innovation
https://ec.europa.eu/easme/node/22
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:PL:PDF
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Nazwa programu Plan Junckera – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych  

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 

Inwestycje, MŚP, wzrost gospodarczy/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni 

Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze, RPS Zdrowie dla Pomorzan, RPS Mobilne 

Pomorze, RPS Pomorska Podróż  

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

Inicjatywa UE, mająca na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie poziomu 

zatrudnienia oraz ożywienie strategicznych inwestycji w kluczowych sektorach w Europie. 

EFIS ma postać umowy kontraktowej pomiędzy Komisją a EBI obejmującej: gwarancje UE 

uzupełnione wkładem kapitałowym EBI. Źródłem finansowania jest również wkład państw 

członkowskich w formie kapitału (za pośrednictwem banków krajowych lub podobnych 

instytucji) oraz inwestorzy prywatni. 

3 filary Planu Junckera: 

1. Utworzenie przez KE Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), 

zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – nowy EFIS w ramach 

grupy EBI jako specjalny fundusz powierniczy: wsparcie na pokrycie ryzyka dla 

długoterminowych inwestycji i większy dostęp do finansowania ryzyka dla MŚP. 

2. Wsparcie i pomoc techniczna: 

 Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI) ang. EIAH – 

Europejski Ośrodek Doradztwa Inwestycyjnego, EPEC. 

 Europejski Portal Projektówo Inwestycyjnych (EPPI/EIPP) 

3. Poprawa otoczenia regulacyjnego. 

Do najważniejszych celów należą: 

 Usuwanie przeszkód dla inwestycji. 

 Zapewnienie widoczności projektom inwestycyjnym i pomocy technicznej podczas ich 

realizacji. 

 Inteligentniejsze wykorzystanie środków finansowych. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: Dostępne środki (wg stanu na dzień …): 

33,5 mld EUR - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na marzec 2018 r.) Pomorskie (wg stanu na dzień …) 

Pozyskane dofinansowanie: 2,9 mld EUR - 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

-  Pożyczki  

 Gwarancje 

 Kontrgwarancje  
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Finansuje maksymalnie 50% wartości 

całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, 

zaś współfinansowanie może zostać 

zapewnione albo przez banki komercyjne 

albo bank rozwoju, jakim jest BGK. 

Uwaga: wszelkie warunki wsparcia z EFIS, tj.: 

okres spłaty, oprocentowanie, prowizje, 

zabezpieczenia, terminy, waluta kredytu, 

ustalane są indywidulanie dla każdego 

projektu na etapie negocjacji umowy z EBI. 

Zasięg terytorialny  

 Inwestycje prowadzone na terytorium UE 

 Inwestycje, w których uczestniczące podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w 

co najmniej jednym państwie członkowskim i które to działania obejmują co najmniej 

jedno państwo trzecie objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa należące do 

EOG lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Podmioty prywatne, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, 

spółki celowe lub spółki projektowe. 

 MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji. 

 Krajowe banki lub instytucje prorozwojowe: instytucje finansowe zajmujące się 

pośrednictwem. 

 Fundusze kapitałowe oraz dłużne. 

 Podmioty sektora publicznego. 

Minimalne wymogi dla 

projektu 

 Wartość projektu: minimum 25 mln EUR - brak ograniczeń co do wartości 

maksymalnej projektów; 

Dla projektów innowacyjnych: minimum 7 mln EUR. 

 Zasięg terytorialny: O wsparcie można ubiegać się dla projektów realizowanych w 

jednym państwie członkowskim jak i dla projektów transgranicznych. 

 Sektory tematyczne projektów: Wsparcie mogą uzyskać projekty z następujących 

sektorów: 1) badania, rozwój i innowacje, 2) energetyka, 3) infrastruktura 

transportowa, 4) technologie informacyjne, 5) ochrona środowiska, 6) kapitał ludzki, 

kultura i zdrowie. 

 Warunki finansowania projektów: 

 opłacalne komercyjnie i ekonomicznie, wykonalne technicznie; 

 wspomagające cele EFIS; 

 wspierające rozwój i zatrudnienie; 

 wycenione adekwatnie do podejmowanego ryzyka; 

 realizowane na terenie 28 krajów UE lub w ramach projektów transgranicznych; 

 wskaźniki komplementarności: 

- efekt mnożnikowy 

- zmobilizowane finansowanie; 

- wskaźniki makroekonomiczne; 

- współpraca. 
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Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

Wsparcie mogą uzyskać projekty z sześciu różnych kategorii: 

1) Badania, rozwój i innowacje – inwestycje w infrastrukturę badawczą, projekty i 

programy demonstracyjne, transfer wiedzy i technologii. 

2) Energetyka – projekty opierające się na energii odnawialnej, poprawiające 

efektywność energetyczną, rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej 

(zwłaszcza połączeń międzysystemowych, inteligentnych sieci energetycznych na 

poziomie dystrybucji i magazynowania energii). 

3) Infrastruktura transportowa – projekty horyzontalne i projekty na rzecz inteligentnej 

i zrównoważonej mobilności w miastach. 

4) Technologie informacyjne – w szczególności usługi cyfrowe, infrastruktura 

telekomunikacyjna o dużej prędkości oraz sieci szerokopasmowe. 

5) Ochrona środowiska – głównie inwestycje w infrastrukturę w dziedzinie ochrony 

środowiska i zarządzania środowiskiem, zrównoważony rozwój miejski i wiejski czy 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

6) Kapitał ludzki, kultura i zdrowie – w szczególności obszary takie jak edukacja i 

szkolenia, innowacyjne rozwiązania w zakresie zdrowia, infrastruktura społeczna oraz 

turystyka. 

Lub 

Z sektora MŚP – w zakresie kapitału obrotowego i finansowania inwestycji oraz 

zapewnienia finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji. 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE -> te projekty podlegają notyfikacji  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

Oferuje wsparcie dla inwestycji związanych z podwyższonym ryzykiem kredytowym (np. PPP, 

spółka specjalnego przeznaczenia, nowe technologie, sytuacja ekonomiczna 

przedsiębiorstwa). W ten sposób EFIS ma umożliwić realizację projektów, które w normalnych 

warunkach nie zostałyby zrealizowane z uwagi na nadmierne ryzyko. 

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Europejski Bank Inwestycyjny 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 W przypadku projektów, w których zaangażowane są środki publiczne, podlegają one 

notyfikacji. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest przekazanie odnośnego żądania 

Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej przez właściwą instytucję państwa 

członkowskiego. W Polsce jest to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Bank Gospodarstwa Krajowego  

e-mail: EFIS@bgk.pl 

Tel.: +48 22 599 8065 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

e-mail: planinwestycyjny@mr.gov.pl  

- Piotr Michałowski – szef 

biura Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego, Warszawa 

Tel.: +48 22 310 05 15, 

Kom.: 502 700 687 

mailto:EFIS@bgk.pl
mailto:planinwestycyjny@mr.gov.pl
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e-mail: 

p.michalowski@eib.org  

Marcin Futera 

Finansowanie Sektora 

Publicznego i Infrastruktury 

w Polsce i Krajach Bałtyckich 

Tel.: +48 22 310 05 09 

e-mail: m.futera@eib.org  

Dorota Zawadzka-Stępniak 

Tel.: +48 22 746 68 66 

Kom.: 519 506 866 

e-mail: dorota.zawadzka-

stepniak@pl.pwc.com  

Strona internetowa  

https://enrd.ec.europa.eu/european-fund-strategic-investments-efsi_pl 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-

europe-juncker-plan_pl  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-

europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl  

Nabory 
Europejski Bank Inwestycyjny nie prowadzi szczególnego naboru projektów. Nabór 

prowadzony jest w trybie ciągłym – projekt z posiadaną dokumentacją należy zgłosić do EBI. 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, 

Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów 

Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) 1316/2013 

– Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=PL   

2. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1558 z dnia 22 lipca 2015 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 poprzez 

ustanowienie tabeli wskaźników do celów stosowania gwarancji UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1558&from=ES  

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 

2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w 

odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzania usprawnień technicznych dla tego 

Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2396  

 

  

mailto:p.michalowski@eib.org
mailto:m.futera@eib.org
mailto:dorota.zawadzka-stepniak@pl.pwc.com
mailto:dorota.zawadzka-stepniak@pl.pwc.com
https://enrd.ec.europa.eu/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1017&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2396
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Nazwa programu Norweski Mechanizm Finansowy/Fundusze norweskie I EOG 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 

Innowacje/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne 

Pomorze 

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

Główne cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmują przyczynianie się do 

zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a 

Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach 

priorytetowych. 

Obszary priorytetowe: 

 Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność. 

 Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa. 

 Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna. 

 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i 

wolności. 

 Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. 

Okres finansowania 2014-2021 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na sierpień 

2018 r.): 

1 253,7 mln EUR 1 253,7 mln EUR 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na sierpień 

2018 r.) 

411,5 mln EUR 411,5 mln EUR 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na dzień …) Pomorskie (wg stanu na dzień …) 

- - 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

 85% dofinansowania  - 

Zasięg terytorialny  
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 MŚP 

 Podmioty prywatne i publiczne 

 Organizacje pozarządowe 

Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się 

o dofinansowanie. Informacje należy szukać w zakładce Obszary wsparcie,  na stronie poniżej: 

https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-

funduszy/obszary-wsparcia/  

Minimalne wymogi dla 

projektu 
- 

https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/obszary-wsparcia/
https://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/obszary-wsparcia/
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Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

 Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, 

składki na ubezpieczenia społeczne i inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia.  

 Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie. 

 Koszty nowego lub używanego sprzętu. 

 Zakup gruntów i nieruchomości. 

 Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do 

zidentyfikowania i przypisane do projektu. 

 Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia 

projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami 

dot. zamówień publicznych oraz niniejszymi regulacjami. 

 Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu 

dla każdego projektu.  

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

 Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest obliczony jako procent całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu i zostanie zaproponowany w koncepcji 

programu oraz określony w umowie w sprawie programu. 

 W przypadku wsparcia dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych 

poziom dofinansowania może sięgać do 90% wydatków kwalifikowalnych.  

Instytucja zarządzająca Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym: 

 Krajowy Punkt Kontaktowy przedkłada do NMSZ roczny raport strategiczny 

dotyczący wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-

2021, obejmujący wszystkie programy i działania dwustronne.  

 Krajowy Punkt Kontaktowy jest odpowiedzialny za organizację corocznych 

spotkań między NMSZ a Krajowym Punktem Kontaktowym. Ponadto Punkt 

Kontaktowy sporządza protokół ze spotkania. 

 Monitoruje programu pod kątem ich postępów w osiąganiu rezultatów i celów 

programu zgodnie z ustalonymi wskaźnikami i wymogami finansowymi 

określonymi dla programu. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Departament Programów 

Pomocowych 

Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 

Tel.: 22 273 78 00 

- Zalewska, Małgorzata 

Ministerstwo Rozwoju, 

Departament Programów 

Pomocowych 

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-

507 Warszawa  

+48 22 273 78 04, 

eog@mr.gov.pl 

http://www.eeagrants.pl 

mailto:eog@mr.gov.pl
http://www.eeagrants.pl/
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Strona internetowa  
http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-

funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/  

Nabory Brak ogłoszonych naborów – program ma ruszyć dopiero na początku 2019 r. 

Podstawa prawna 

1. Memorandum od Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2020 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską zwaną dalej 

„Państwem-Beneficjentem” a Królestwem Norwegii zwanym dalej „Norwegią” zwanymi 

dalej łącznie „Stronami”. 

http://www.eog.gov.pl/media/50347/MoU_NMF_PL_2017_11_22.pdf  

2. Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-

2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 22.09.2016 r. 

zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unia Europejską w sprawie 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 

http://copemswia.gov.pl/files/nmf/nmf_2014-2021/Regulacje/PL/Regulacje_NMF_2014-

2021.pdf  

 

  

http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/
http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/
http://www.eog.gov.pl/media/50347/MoU_NMF_PL_2017_11_22.pdf
http://copemswia.gov.pl/files/nmf/nmf_2014-2021/Regulacje/PL/Regulacje_NMF_2014-2021.pdf
http://copemswia.gov.pl/files/nmf/nmf_2014-2021/Regulacje/PL/Regulacje_NMF_2014-2021.pdf
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Nazwa programu Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Easi) 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Zatrudnienie, rynek pracy/RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Pomorski Port Kreatywności 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument 

finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien 

również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania 

wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy. 

Do celów ogólnych programu należą: 

 Zwiększenie zaangażowania wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków 

polityki na wszystkich poziomach oraz realizacja konkretnych i skoordynowanych 

działań na szczeblu Unii i państw członkowskich w odniesieniu do unijnych celów. 

 Wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów 

zabezpieczenia społecznego i rynków pracy oraz ułatwienie przeprowadzenia 

politycznych reform. 

 Promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na uczciwych 

zasadach oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia. 

 Promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu 

mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji, które chcą złożyć 

mikroprzedsiębiorstwo.  

Priorytety programu: 

 Zwracanie uwagi na grupy w trudnej sytuacji. 

 Promowanie równowagi kobiet i mężczyzn. 

 Zwalczanie dyskryminacji. 

 Promowanie trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy. 

 Gwarantowanie odpowiedniej ochrony społecznej. 

 Zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 

 Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na grudzień  

2017 r.): 

919, 5 mln EUR 132,8 mln EUR na rok 2018 

Oś Progress 560,9 mln EUR 80,9 mln EUR na rok 2018 

Oś EURES 165,5 mln EUR 24,3 mln EUR na rok 2018 

Oś mikrofinansów 193,1 mln EUR 27,6 mln EUR na rok 2018 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Polska (wg stanu na) Pomorskie (wg stanu na dzień …) 
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Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Pozyskane dofinansowanie: 2,1 mln EUR 

Uwaga: brak konkretnych danych dla 

polskiego udziału  

- 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

 Oś Progress – 80% wydatków 

kwalifikowalnych 

 Oś EURES – 95% wydatków 

kwalifikowalnych 

 Pożyczki 

 Finansowanie kapitałowe 

Zasięg terytorialny  

 Kraje członkowskie UE 

 Kraje EFTA będące członkami porozumienia EOG 

 Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci do UE 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Osoby będące w trudnej sytuacji (szczególnie osoby młode) 

 Służby zatrudnienia 

 Krajowe urzędy statystyczne 

 Organizacje pozarządowe 

 Instytucje badawcze 

Minimalne wymogi dla 

projektu 
- 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

W ramach osi Progress: 

1) Działania analityczne: 

 Gromadzenie danych i statystyk. 

 Przeprowadzenie sondaży, badań i analiz oraz sporządzenie sprawozdań. 

 Przeprowadzenie ocen jakościowych i ilościowych. 

 Monitorowanie oraz ocena transpozycji i stosowanie prawa Unii. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów polityki społecznej jako metody 

testowania oceny innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia ich zastosowania. 

2) Działania w zakresie wzajemnego uczenia się, podnoszenia świadomości i 

rozpowszechniania wiedzy: 

 Wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk, innowacyjnych metod. 

 Organizowanie wydarzeń, konferencji analiz porównawczych. 

 Organizowanie wydarzeń, konferencji i seminariów. 

 Organizowanie szkoleń. 

 Sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów 

edukacyjnych. 

W ramach osi EURES: 

1) Rozwój i działania partnerstw transgranicznych EURES na wniosek służb 

terytorialnych. 

2) Zapewnienie informacji, poradnictwa, pośrednictwa pracy i usług w zakresie rekrutacji 

pracownikom transgranicznym. 

3) Rozwój wielojęzyczny platformy cyfrowej do zestawienia wolnych miejsc pracy i 

ogłoszeń o poszukiwaniu pracy. 
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4) Rozwój ukierunkowanych programów wspierania mobilności. 

5) Wzajemne uczenie się podmiotów EURES i szkolenie doradców EURES. 

6) Działania informacyjne i komunikacyjne służące podnoszeniu świadomości na temat 

korzyści mobilności geograficznej i zawodowej. 

W ramach osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej: 

1) Wsparcie dla mikrofinansów i przedsiębiorstw społecznych, w celu budowania 

potencjału. 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego  

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne 

Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Instrumentów Finansowych 

Programów UE 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl  

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl 

Tel.: +48 22 696 95 

- Olga Bączkowska  

e-mail: 

Olga.Baczkowska@mpips.gov.pl 

Tel.: +48 22 380 51 66 

 

Marcin Jaworek 

e-mail: 

Marcin.Jaworek@mpips.gov.pl 

Tel: +48 22 529 07 37 

Strona internetowa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  

Nabory http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en  

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i 

zmieniając decyzję nr 283/2010/UE ustanawiając instrument mikrofinansowy na rzecz 

zatrudnienia i włączenia społecznego Progress 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PL:PDF  

 

 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/
mailto:PROGRAMY@kpkUE.gov.pl
mailto:Olga.Baczkowska@mpips.gov.pl
mailto:Marcin.Jaworek@mpips.gov.pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PL:PDF
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Nazwa programu Kształcenie, szkolenie, młodzież I sport (ERASMUS+) 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 

Kształcenie, szkolenie, młodzież, sport/RPS Aktywni Pomorzanie 

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. 

Stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – 

odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w 

projekcie wolontariatu. Celem programu jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” 

na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia 

społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 

i szkolenia 2020. 

Do celów szczegółowych programu należy: 

 Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności. 

 Wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia 

instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. 

 Wspieranie tworzenia i rozpowszechnienia wiedzy o europejskim obszarze uczenia 

się przez całe życie. 

 Poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia. 

 Poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności 

językowej. 

Priorytety programu: 

 Zmniejszenie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi. 

 Wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności. 

 Zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym. 

 Wspieranie innowacji, współpracy i reform. 

 Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. 

 Wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na sierpień  

2018 r.): 

14,7 mld EUR Dokładna kwota nie jest jeszcze znana, ale 

może to być ponad 200 mln EUR 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na sierpień 2018 r.) Pomorskie (wg stanu na sierpień 2018 r.) 

Liczba projektów: 7261 

Pozyskane dofinansowanie: 557,8 mln EUR 

Liczba projektów: 427  

Pozyskane dofinansowanie: 29,9 mln EUR 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

Nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych – 

zależy od rodzaju projektu i działania 

 Instrument Gwarancji Pożyczek 

Studenckich (do 12 000 EUR w 

przypadku rocznego programu i do 
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18 000 EUR w przypadku programu 

do dwóch lat). 

Zasięg terytorialny  

 Państwa członkowskie, państwa przystęujące, kandydujące i potencjalni kandydaci 

 Państwa EFTA będące członkami EOG 

 Państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Osoby indywidualni (studenci, wykładowcy, stażyści) 

 Uczelnie wyższe, szkoły 

 Ośrodki analityczne 

 Instytucje badawcze 

Minimalne wymogi dla 

projektu 

W ramach programu Erasmus+ realizuje się akcje. Są one dodatkowo podzielone na osobne 

projekty i działania, które mają odrębne wymogi.  

1. Akcja 1 – Mobilność 

2. Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

3. Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk 

4. Działania „Jean Monnet” 

5. Sport 

Ad. 1) Akcja 1 – Mobilność 

Projekty mobilności w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży: 

a) Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego 

 Liczba organizacji uczestniczących: podczas realizacji projektu zaangażowane muszą 

być co najmniej dwie organizacje z różnych krajów programu. W przypadku mobilności 

obejmującej kraje partnerskie minimum stanowi jedna organizacja z kraju programu i 

jedna z uprawnionego kraju partnerskiego. 

 Czas trwania projektu: 16 miesięcy lub 24 miesiące (mobilność między krajami 

programu) i 16 miesięcy lub 26 miesięcy (mobilność między krajami programu a 

krajami partnerskimi). 

b) Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia 

zawodowego: 

 Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z 

różnych krajów programu. 

 Czas trwania projektu: od roku do 2 lat. 

c) Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej: 

 Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z 

następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy 

lub szkolenia za granicą, job shadowing. 

 Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące 

z różnych krajów.  

 Czas trwania projektu: od roku do 2 lat. 

d) Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych: 

 Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z 

następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy 

lub szkolenia za granicą, job shadowing. 
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 Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje z różnych 

krajów. 

 Czas trwania projektu: od roku do 2 lat. 

e) Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą – obejmuje 2 rodzaje 

projektów: 

 Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą: 

 Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z 

następujących działań: wymiany młodzieży, mobilność osób pracujących z 

młodzieżą. 

 Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje 

uczestniczące z różnych krajów.  

 Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące. 

 Inne: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dot. każdego 

działania zaplanowanego w projekcie, a także oświadczenie przedstawienia 

prawnego.  

 Projekty mobilności osób młodych: projekty w zakresie wolontariatu: 

 Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje 

uczestniczące z różnych krajów, z których przynajmniej jeden musi być 

krajem programu spoza UE lub krajem partnerskim sąsiadującym z UE. 

 Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące. 

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: instytucje szkolnictwa wyższego z co 

najmniej trzech różnych krajów programu. 

 Liczba uczestników: dofinansowanie obejmuje maksymalnie 15 studentów 

posiadających stypendia i co najmniej 4 zaproszonych naukowców/wykładowców 

prowadzących gościnnie wykłady na dany nabór, zaangażowanych w działania dot. 

wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. 

 Czas trwania projektu: od roku do 2 lat. 

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich: 

 Aby ubiegać się o kredyt student musi: 

 Być rezydentem państwa uczestniczącego w programie Erasmus+. 

 Mieć ukończony pierwszy stopień studiów w ramach szkolnictwa wyższego.  

 Zostać przyjętym na drugi stopień studiów. 

 Studia magisterskie, na jakich student zamierza studiować muszą odbywać się w 

kraju, w którym otrzymał on dyplom i oferować pełen program prowadzący do 

uzyskania tytułu magistra lub stopnia równoważnego. 

Ad. 2) Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży: 

a) Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji:  

b) Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje pochodzące z 

trzech różnych krajów programu.  

 Czas trwania projektu:  



29 
 

24 – 36 miesięcy (w dziedzinie szkolnictwa wyższego). 

12 – 36 miesięcy (w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej 

i edukacji dorosłych). 

6 – 36 miesięcy (w dziedzinie młodzieży). 

Sojusze na rzecz wiedzy: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej sześć niezależnych organizacji 

z co najmniej trzech krajów programu, z których co najmniej dwie organizacje są 

instytucjami szkolnictwa wyższego i co najmniej dwie są przedsiębiorstwami. 

 Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata. 

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (są 3 różne grupy): 

Grupa 1: Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych służące identyfikowaniu potrzeb 

dotyczących umiejętności: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: ten sojusz musi obejmować co najmniej 12 

krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej dwóch 

pełnoprawnych partnerów, z których przynajmniej jeden musi reprezentować daną 

branżę, a jeden – organizatorów kształcenia i szkolenia. 

 Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata. 

Grupa 2: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące projektowaniu i prowadzeniu 

kształcenia i szkolenia zawodowego: 

 Liczba i profil organizacji: sojusz ten musi obejmować co najmniej cztery kraje 

programu a jego realizacji musi brać udział co najmniej ośmiu pełnoprawnych 

partnerów, co których co najmniej trzech musi reprezentować przedsiębiorstwa, 

branżę lub przedstawicieli społecznych, a co najmniej trzech – organizatorów 

kształcenia i szkolenia. 

 Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata. 

Grupa 3: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące opracowywaniu nowego 

podejścia strategicznego (plan działania) do kwestii współpracy sektorowej w zakresie 

umiejętności. 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: sojusz ten musi obejmować co najmniej 

osiem krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej 12 

pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej pięciu musi reprezentować 

przedsiębiorstwa, branżę lub sektor, a co najmniej pięciu – organizatorów kształcenia 

i szkolenia. 

 Czas trwania projektu: 4 lata. 

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących:  

Projekty krajowe: projekty obejmujące tylko jeden kraj partnerski – w projekcie musi 

uczestniczyć jeden uprawniony kraj partnerski oraz co najmniej dwa kraje 

programu. Ponadto jako partnerów muszą obejmować co najmniej jedną instytucję 

szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, co najmniej trzy 

instytucje szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie. 
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Projekty wielonarodowe: projekty obejmujące dwa lub więcej krajów partnerskich – 

w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwa uprawnione kraje partnerskie oraz 

co najmniej dwa kraje programu. Kraje partnerskie mogą należeć do tego samego 

regionu lub do różnych. Ponadto jako partnerów projekty muszą obejmować co 

najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, 

co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego.  

 Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata  

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży:  

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej 3 organizacje uczestniczące z 

trzech różnych krajów, spośród których przynajmniej jeden jest krajem programu, a 

jeden uprawnionym krajem partnerskim.  

 Czas trwania projektu: 9 miesięcy – 2 lata 

Ad. 3) Wsparcie w reformowaniu polityk 

Usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży: 

 Liczba organizacji uczestniczących: muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje 

uczestniczące z co najmniej dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden jest 

krajem programu.  

 Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące. 

 Inne kryteria: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczące 

każdego spotkania zaplanowanego w projekcie oraz oświadczenie przedstawiciela 

prawnego.  

Ad. 4) Działania „Jean Monnet” 

Moduły „Jean Monnet”: 

 Czas trwania projektu: 3 lata. 

Katedry „Jean Monnet”: 

 Profil katedr „Jean Monnet”: kierownicy katedr „Jean Monnet” Muszą być stałymi 

pracownikami instytucji składającej wniosek oraz posiadać stopień profesora.  

 Czas trwania projektu: 3 lata. 

Centra doskonałości „Jean Monnet”: 

 Czas trwania projektu: 3 lata. 

Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń: 

 Czas trwania projektu: 3 lata 

Sieci „Jean Monnet”: 

 Czas trwania projektu: 3 lata. 

Projekty „Jean Monnet”: 

 Czas trwania projektu: 12, 18 lub 24 miesiące. 

Ad. 5) Sport 

Współpraca partnerska: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej pięć organizacji z pięciu 

różnych krajów programu. 
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 Czas trwania projektu: 12,18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Czas trwania należy określić na 

etapie składania wniosku na podstawie celu i rodzaju działań w projekcie.  

Współpraca partnerska na mniejszą skalę: 

 Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje z trzech 

różnych krajów programu.  

 Czas trwania projektu: 12 – 24 miesiące.  

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe:  

 Uprawnione imprezy i uczestnicy: W europejskich imprezach sportowych 

organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 

różnych krajów. W europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie 

w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z 12 różnych krajów programu. 

Warunek jest spełniony, jeżeli uczestnicy biorą udział we wszystkich imprezach. 

 Czas trwania projektu: do roku. 

Więcej informacji w przewodniku programu: http://erasmusplus.org.pl/wp-

content/uploads/2014/02/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf  

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

W ramach edukacji szkolnej: 

 Wyjazdy zagraniczne, m.in.: teaching assignment, szkolenia. 

 Działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom. 

 Zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja 

spotkań związanych z zarządzaniem projektem. 

 Międzynarodowe spotkania projektowe. 

W ramach kształcenia i szkolenia zawodowego: 

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 

 Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z 

kształceniem w środowisku pracy. 

 Wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w 

kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz europejskiego systemu zapewnienia jakości 

w kształceniu zawodowym. 

W ramach szkolnictwa wyższego: 

 Mobilność studentów i pracowników uczelni. 

 Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus. 

 Pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia w innym kraju 

uczestniczącym w programie.  

W ramach edukacji dorosłych: 

 Edukacyjny wyjazdy zagraniczne, polegające na: 

 Udziale w kursach, szkoleniach, konferencjach. 

 Obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych. 

 Prowadzeniu zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej 

edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej. 

 Spotkania międzynarodowe partnerów. 

 Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się: 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf
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 Krótkie wspólne szkolenia kadry – od 3 dni do 2 miesięcy. 

 Łączona mobilność dorosłych słuchaczy – od 5 dni do 2 miesięcy. 

 Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej 

organizacji partnerskiej – od 2 do 12 miesięcy. 

 Opracowanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programówo, metod i 

narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej. 

 Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej. 

W ramach Młodzieży: 

 Wymiany młodzieżowe. 

 Wolontariat Europejski. 

 Europejski Korpus Solidarności – nowa inicjatywa KE skierowana do młodych 

Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach nadzwyczajnych.  

 Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 

 Budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między 

kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą. 

 Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych. 

 Wspieranie dialogu i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz 

osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży. 

 Organizacja spotkań, debat, seminariów, konsultacji i warsztatów dot. polityki i działań 

instytucji unijnych wobec młodzieży. 

W ramach sportu: 

 Wspieranie dla współpracy partnerskiej. 

 Wspieranie dla niekomercyjnych europejskich imprez sportowych obejmujących kilka 

państw członkowskich. 

 Wsparcie dla lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki. 

 Dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami. 

Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

 Oprócz puli środków finansowych przeznaczonej na realizacje programu, dodatkowe 

finansowanie, przewidziane w różnych instrumentach zewnętrznych (Instrument 

Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju – DCI, Europejski Instrument 

Sąsiedztwa – ENI, Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami 

Trzecimi – PI oraz Instrument Pomocy Przedakcesyjnej – IPA), przydziela się na 

działania związane z mobilnością edukacyjną do i z państw partnerskich, oraz na 

współpracę i dialog polityczny z organami, instytucjami i organizacjami z tych państw. 

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Komisja we współpracy z państwami członkowskimi regularnie monitoruje i 

przedstawia sprawozdania z wykonania oraz wyniki programu. 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 
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Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie 

są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ 

Aleje Jerozolimskie 142A 

02-305 Warszawa 

e-mail: kontakt@frse.org.pl 

Tel.: +48 22 463 10 00 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Słupsku 

Ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

Tel.: 59 842 35 67 

e-mail: 

g.wieczorek@odn.slupsk.pl  

- 

Strona internetowa https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

Nabory http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/  

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 

r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i 

sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF  

 

  

mailto:kontakt@frse.org.pl
mailto:g.wieczorek@odn.slupsk.pl
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF
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Nazwa programu Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (HEALTH) 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Zdrowie, promocja zdrowia/ RPS Zdrowie dla Pomorzan 

Syntetyczny opis celów 

Programu/ priorytety 

 Cele ogólne programu to uzupełnianie, wspieranie i przydawanie wartości dodanej politykom 

państw członkowskim, aby poprawić zdrowie obywateli Unii i zmniejszyć nierówności  w 

zdrowiu poprzez promowanie zdrowia, zachęcanie do innowacji w dziedzinie zdrowia, 

zwiększanie stabilności systemów zdrowotnych oraz ochronę obywateli Unii przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.  

Priorytety programu: 

 Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających 

prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich 

politykach”. 

 Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi. 

 Zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej. 

 Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na grudzień 

2017 r.): 

449,4 mln EUR 62,08 mln EUR (budżet na 2018 r.) 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie (na 

podstawie zawartych 

umów) 

Polska (wg stanu na dzień 21.08.18 r.) Pomorskie (wg stanu na dzień 21.08.18 r.) 

Liczba projektów: 28 Liczba projektów: 2 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

 Dotacje nie przekraczają 60% 

kosztów kwalifikowalnych. 

 W przypadku wyjątkowej 

użyteczności wkład Unii może 

wynieść 80% kosztów 

kwalifikowalnych. 

- 

Zasięg terytorialny  

 Państwa członkowskie  

 Państwa przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE 

 Państwa EFTA/EOG, zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu EOG 

 Państwa sąsiedzkie i państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Podmioty ustanowione na podstawie prawa 

 Organy publiczne 

 Podmioty sektora publicznego, w szczególności: 

 Instytucje badawcze sektora ochrony zdrowia 
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 Uczelnie 

 Podmioty szkolnictwa wyższego 

Minimalne wymogi dla 

projektu 
- 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych (ew. 

wyłączenia) 

1. W ramach Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk 

sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia: 

 Działania w celu zmniejszenia szkodliwych skutków zażywania narkotyków  

 Wspieranie skutecznego reagowania na choroby zakaźne (HIV/AIDS, gruźlica itp.) 

 Wsparcie współpracy i tworzenie sieci w Unii w odniesieniu do profilaktyki oraz 

poprawy na reagowanie na choroby przewlekłe 

 Działania wymagana w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do jego 

wdrażania w dziedzinie wyrobów tytoniowych, reklamy i sprzedaży 

 Wspieranie systemu informacji i wiedzy na temat zdrowa w celu przyczyniania się do 

podejmowania decyzji opartych na dowodach  

2. W ramach ochrony obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi: 

 Poprawa oceny ryzyka oraz wypełnianie luk w zakresie możliwości oceny ryzyka 

przez zapewnienie środków na specjalistyczne ekspertyzy. 

 Wspieranie budowania potencjału w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom 

zdrowotnym w państwach członkowskich. 

 Przedsięwzięcia wymagana w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do 

jego wdrażania, w dziedzinie chorób zakaźnych oraz innych zagrożeń zdrowotnych. 

 Wsparcie systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia. 

3. W ramach zwiększenia innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki 

zdrowotnej: 

 Wspieranie dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie 

oceny technologii medycznych. 

 Promocja dobrowolnego wdrażania innowacji w dziedzinie zdrowia. 

 Wspieranie stabilności kadr służby zdrowia. 

 Dostarczanie wiedzy fachowej i dzielenie się dobrymi praktykami. 

 Wspieranie działań w obszarze zdrowia starzejącego się społeczeństwa. 

 Przedsięwzięcia wymagane w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do 

jego wdrażania w dziedzinie wyrobów medycznych, produktów leczniczych. 

4. W ramach ułatwiania obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki 

zdrowotnej: 

 Wsparcie tworzenia systemu europejskich sieci referencyjnych dla pacjentów ze 

schorzeniami wymagającymi wysoce specjalistycznej opieki. 

 Wsparcie państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów w  celu 

zapewnienia skutecznej pomocy pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie. 

 Zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki 

zdrowotnej. 
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Zastosowanie pomocy 

publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja zarządzająca Komisja Europejska  

Agencja Wykonawcza 

(podmiot wdrażający) 
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności  

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w systemie 

zarządzania w kraju 

 Komisja we współpracy z państwami członkowskimi, monitoruje realizację działań w 

ramach programu w kontekście jego celów i wskaźników. 

 Na wniosek Komisji państwa członkowskie przedkładają jej dostępne informacje 

dotyczące realizacji i oddziaływania programu. 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli 

takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Departament Współpracy 

Międzynarodowej Ministerstwo 

Zdrowia 

Ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa  

- Krystyna Drogoń 

Tel.: 22 53 00 187 

e-mail: 

k.drogon@mz.gov.pl  

Strona internetowa  http://ec.europa.eu/health/programme/policy_pl  

Nabory http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html  

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) 

oraz uchylając decyzję nr 1350/2007/WE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=PL  

 

  

mailto:k.drogon@mz.gov.pl
http://ec.europa.eu/health/programme/policy_pl
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=PL


37 
 

Nazwa programu Horyzont 2020 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Innowacje, badania naukowe/RPS Pomorski Port Kreatywności 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 należy głównie do 

filarów tzw. Unii Innowacji – jednej z inicjatyw przewodnich strategii Europa 2020. Program łączy i 

jest kontynuacją trzech dotychczasowych funduszy unijnych: 7. Programu Ramowego w zakresie 

badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, komponentu poświęconego innowacyjności 

Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działań Europejskiego 

Instytutu Innowacji i Technologii. 

Priorytety programu: 

1) Doskonała baza naukowa 

2) Wiodąca pozycja w przemyśle 

3) Wyzwania społeczne  

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 24 lipca 

2018 r.): 

77,03 mld EUR 30 mld EUR 

Doskonała baza 

naukowa 

24,4 mld EUR - 

Wiodąca pozycja w 

przemyśle 

17,02 mld EUR - 

Wyzwania społeczne 29,7 mld EUR - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.) Pomorskie (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.) 

Pozyskane dofinansowanie: 277,96 mln EUR Pozyskane dofinansowanie: 17,8 mln EUR  

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

 Projekty badawczo-rozwojowe –  

100% 

 Projekty innowacyjne – do 70% 

(organizacje non-profit: 100%) 

 Projekty wspierające – 100% 

 Instrument MŚP – do 70% 

- 

Zasięg terytorialny  

 Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE 

 Kraje EFTA 

 Kraje lub terytoria stowarzyszone z siódmym programem ramowym 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery 

 Zespoły naukowe i badawcze 
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 Podmioty/jednostki naukowe i badawcze 

 Instytucje z sektora nauki i przemysłu 

 Podmioty prywatne i publiczne 

 Przedsiębiorstwa każdego typu 

Minimalne wymogi 

dla projektu 

Typy projektów: 

Działania badawczo-innowacyjne 

Czas trwania projektu: 36-48 miesięcy 

Minimalna ilość partnerów: 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3 różnych krajów lub/i 

stowarzyszonych. Projekty te prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja. 

Działania innowacyjne 

Czas trwania projektu: 30-36 miesięcy 

Minimalna ilość partnerów: min. 3 partnerów z 3 różnych jednostek z 3 różnych krajów 

członkowskich lub/i stowarzyszonych 

Działania koordynacyjne i wspierające 

Czas trwania projektu: 12-30 miesięcy 

Minimalna ilość partnerów: min. 1 partner z kraju członkowskiego lub/i stowarzyszonego 

Instrument MŚP 

Minimalna ilość partnerów: min. 1 SME z kraju członkowskiego lub/i stowarzyszonego 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

W ramach „Doskonałej bazy naukowej”: 

Są to działania wybiegające w przyszłość, budujące kompetencje, skupiające się na kolejnej 

generacji nauki, technologii, naukowców i innowacji oraz zapewniające wsparcie dla nowych 

talentów. 

W ramach „Wiodącej pozycji w przemyśle”: 

 Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych – zapewnia 

wsparcie na rzecz badań naukowych, rozwoju i demonstracji oraz normalizacji i 

certyfikacji, technologii informacyjno-komunikacyjnej, nanotechnologii, materiałów 

zaawansowanych, biotechnologii, technologii kosmicznych. 

 Dostęp do finansowania ryzyka – służy przezwyciężaniu deficytów w dostępności 

finansowania dłużnego i kapitałowego w przypadku działań badawczo-rozwojowych i 

innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów na wszystkich etapach rozwoju. 

 Innowacje w MŚP – zapewniające indywidualne wsparcie, by stymulować wszystkie formy 

innowacji w MŚP. 

W ramach „Wyzwań społecznych”: 

Działania są realizowane z zastosowaniem podejścia zorientowanego na wyzwania, które może 

obejmować badania podstawowe, badania stosowane, transfer wiedzy lub innowacje.  

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 
- 



39 
 

kosztów / 

współfinansowania 

Instytucja 

zarządzająca 
Komisja Europejska   

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

 Ocena śródokresowa – państwa członkowskie dostarczają Komisji Europejskiej – jeśli 

jest to możliwe i zasadne – danych i informacji koniecznych do umożliwienia 

monitorowania i oceny.  

 Prowadzenie Krajowego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty 

Kontaktowe: 

Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie 

są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programów Badawczych 

Unii Europejskiej Instytut 

Podstawowych Techniki 

Polska Akademia Nauk 

Ul. Wawelska 14 02-061 

Warszawa 

Regionalny Punkt 

Kontaktowy Programów 

Ramowych UE  

Politechnika Gdańska  

Ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk  

Armuła Anna  

Tel.: +48 12 628 26 60 

e-mail: armuła@transfer.edu.pl 

 

Wójtkowicz Magdalena 

Tel: +48 12 628 26 60 

e-mail: 

wojtkowicz@transfer.edu.pl  

Strona internetowa http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

Nabory http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html  

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-

2020) oraz uchylając decyzję  nr 1982/2006/WE 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:PL:PDF  

 

  

mailto:armuła@transfer.edu.pl
mailto:wojtkowicz@transfer.edu.pl
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:PL:PDF
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Nazwa programu Interreg Południowy Bałtyk 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu/wszystkie RPS-y 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić 

potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między 

podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego 

Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. 

Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby 

naturalne w sposób zrównoważony.  

Program składa się z następujących osi priorytetowych: 

 Konkurencyjność MŚP 

 Zrównoważone wykorzystanie wspólnych zasobów 

 Zrównoważony transport 

 Wykwalifikowana siła robocza 

 Poprawa zdolności do współpracy 

 Pomoc Techniczna  

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 

29.11.2019r.): 

82,9 mln EUR - 

Konkurencyjność 

MŚP 

9,97 mln EUR - 

Zrównoważone 

wykorzystanie 

wspólnych zasobów 

39,77 mln EUR - 

Zrównoważony 

transport 

15,79 mln EUR - 

Wykwalifikowana 

siła robocza 

8,31 mln EUR - 

Poprawa zdolności 

do współpracy 

4,15 mln EUR - 

Pomoc Techniczna 4,98 mln EUR - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień 29.11.2019r.) 

- 

 

Pozyskane dofinansowanie: 14,03 mln EUR 
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Rodzaj 

finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

85% - dla partnerów z Polski, Litwy, Niemiec 

75% - dla partnerów z Danii i Szwecji  

- 

Zasięg terytorialny  

 Obszary przybrzeżne  pięciu Państw Członkowskicg Unii Europejskiej: Dania (Bornholm, 

Østsjælland, Vest-og Sydsjælland), Szweja (Skåne län, Blekinge län; Kalmar län, 

Kronobergs län), Niemcy (dystrykty (Landkreise) Nordwestmecklenburg, Rostock, 

Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz wolne miasto (kreisfreie Stadt) 

Rostock), Polska (Miasto Szczecin, Szczeciński, Szczecinecko-pyrzycki, Koszaliński, 

Chojnicki, Słupski, Starogardzki, Gdański, Trójmiejski i Elbląski), Litwa (powiaty: 

Kłajpeda, Taurage, Telšiai) 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 organy administracji publicznej 

 instytucje publiczne 

 izby handlowe, klastry i organizacje z otoczenia biznesu 

 środowisko akademickie  

 organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej  

Minimalne wymogi 

dla projektu 

 partnerzy pochodzą z obszaru kwalifikowalnego przynajmniej z dwóch Państw Członków 

Programu z wyjątkiem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialne 

 zaleca się, aby partnerstwo nie było zbyt duże, doświadczenie z perspektywy 2007-2013 

pokazuje, że najwięcej było projektów angażujących 7-8 Partnerów 

 działania w projektach powinny być realizowane na obszarze kwalifikowalnym Programu 

(W wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to korzystne dla obszaru kwalifikowalnego 

Programu oraz dla celów Programu, niektóre działania mogą być realizowane poza 

obszarem kwalifikowalnym) 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

 Koszty personelu 

 Biuro i administracja 

 Podróże i zakwaterowanie 

 Usługi i ekspertyzy zewnętrzne 

 Wyposażenie 

 Infrastruktura i praca  

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

- 
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Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty 

Kontaktowe: 

Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej  

Wydział Programowy Północ  

Departament Współpracy 

Terytorialnej  

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

Regionalny Punkt 

Kontaktowy Pomorskie 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk, Polska 

Karolina Korczyńska 

telefon: +48 58 326 86 92 

e-mail: 

k.korczynska@pomorskie.eu 

Monika Cholewczyńska-

Dmitruk 

telefon: +48 58 32 68 683  

email: 

m.cholewczynska@pomorskie.eu  

Strona internetowa https://southbaltic.eu/ 

Nabory  Brak aktualnych naborów 

Podstawa prawna 
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369169/Programme_2014TC16RFCB013_1_3_en.p

df/58f9aea3-c490-43cc-b5d8-753122c87a43  

mailto:k.korczynska@pomorskie.eu
mailto:m.cholewczynska@pomorskie.eu
https://southbaltic.eu/
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369169/Programme_2014TC16RFCB013_1_3_en.pdf/58f9aea3-c490-43cc-b5d8-753122c87a43
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369169/Programme_2014TC16RFCB013_1_3_en.pdf/58f9aea3-c490-43cc-b5d8-753122c87a43


Nazwa programu URBACT 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Wymiana i nauka promująca zrównoważony rozwój obszarów miejskich.   

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju 

Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej 

złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, 

innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. 

Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi 

profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. 

Osie priorytetowe: 

 Miasta, motory wzrostu i zatrudnienie 

 Atrakcyjne i spójne miasta 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 

29.11.2019r.): 

74,3 mln EUR - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień … 

- - 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

85% - partnerzy z regionów słabiej 

rozwiniętych i w okresie przejściowym (w tym 

Polska) 

70% - partnerzy z regionów bardziej 

rozwiniętych  

- 

Zasięg terytorialny  UE28, Norwegia, Szwajcaria 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Miasta, gminy z państw członkowskich 

 Agencje lokalne: władze wojewódzkie, regionalne, krajowe 

 Uniwersytety i ośrodki badawcze 

Minimalne wymogi 

dla projektu 

 Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów 

projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

Główne działania, które mogą być wspierane w ramach budowy potencjału (cel 2): 

 Krajowe seminaria dot. wzmacniania potencjałów 

 Uniwersytety URBACT, których realizacja przyniosła duże sukcesy w ramach URBACT 

II (2011 i 2013), zostaną dopracowane i wznowione w ramach URBACT III. Uniwersytet 

URBACT to duże, ponadnarodowe wydarzenie budujące potencjał i poświęcone 
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metodologii URBACT, mające na celu dostarczenie partnerom URBACT oraz lokalnym 

zainteresowanym stronom narzędzi. 

Główne działania, które mogą być wspierane w ramach sieci planowania działań (cel 2): 

 Ponadnarodowe seminaria wymiany doświadczeń, w tym wizyty studyjne, wzajemna 

ocena, itp.; 

 Prowadzenie badań referencyjnych mających na celu określenie sytuacji wyjściowej w 

miastach partnerskich; 

 Tworzenie strategii rozwoju/planów działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich; 

 Zaangażowanie lokalnych zainteresowanych stron w partycypacyjny proces tworzenia 

polityki na zasadzie partnerskiej; 

 Komunikowanie działań i rezultatów pracy sieci; 

 Wykorzystanie narzędzi planowania działań 

 Wiedza ekspercka wspierająca miasta partnerskie w tworzeniu 

 partycypacyjnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju obszarów miejskich; 

 Zaangażowanie podmiotów z obszarów wiejskich w celu wzmocnienia 

 partnerstwa miasta i wsi 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej   

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

- 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty 

Kontaktowe: 

Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie 

są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Krajowy Punkt URBACT jest 

konsorcjum Związku Miast 

Polskich i Ślaskiego Związku 

Gmin i Powiatów. 

 Karol Bury 

karol.bury@zmp.poznan.pl  

Przemysław Antkowiak  

pantkowiak@silesia.org.pl  

mailto:karol.bury@zmp.poznan.pl
mailto:pantkowiak@silesia.org.pl
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Strona internetowa https://urbact.eu/urbact-polska  

Nabory  Brak aktualnych naborów  

Podstawa prawna  https://www.ewt.gov.pl/media/1385/Program_URBACT_III_pl.pdf 

https://urbact.eu/urbact-polska
https://www.ewt.gov.pl/media/1385/Program_URBACT_III_pl.pdf


Nazwa programu Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, środowiska i klimatu, transportu/ wszystkie RPS 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy podmiotów z obszaru pogranicza 

w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym. Program zmierza 

do rozwoju strefy wspólnej stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu, jak również zwiększania 

integracji gospodarczej, społecznej i współpracy instytucji publicznych. 

W ramach tego programu realizowane są następujące cele: 

 Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

 Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu. 

 Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz 

komunikacji. 

 Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic. 

Do priorytetów w programie należą: 

 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa 

historycznego, przyrodniczego i kulturowego. 

 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. 

 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. 

 Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach. 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 

29.11.2019r.): 

41 645 860,00  - 

Dziedzictwo 14 590 931,73 - 

Środowisko 12 391 570,20 - 

Dostępność 10 532 834,67 - 

Granice 0,002 - 

Pomoc techniczna 4 130 523,40 - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień 29.11.2019r.)  

liczba projektów: 15 - liczba projektów: 5 

- pozyskane dofinansowanie:4,3 mln EUR 

                                                           
2 W związku z brakiem wniosków w pierwszym naborze środki zostały przesunięte na pozostałe 
priorytety. 
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- pozyskane dofinansowanie: 14,2 mln EUR 

(Duże projekty infrastrukturalne i priorytet 

Dziedzictwo) 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

Poziom dofinansowania projektów wynosi 

maksymalnie do 90% kosztów 

kwalifikowalnych. 

- 

Zasięg terytorialny  

Obszar Programu po stronie polskiej i rosyjskiej obejmuje następujące regiony: 

 województwo pomorskie (Polska),  

 województwo warmińsko-mazurskie (Polska), 

 województwo podlaskie (Polska), 

 obwód kaliningradzki (Rosja). 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ich jednostki organizacyjne 

 Jednostki zarządzane zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym 

 Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną 

Minimalne wymogi 

dla projektu 

 wartość projektu: min.100 000 EUR – max. 2 500 000 EUR 

 okres realizacji: nie może przekroczyć 24 miesięcy 

 partnerzy: minimalna liczba partnerów – 2 (1 PL + 1 RU) 

 zasięg terytorialny: projekty muszą być realizowane w obszarze Programu 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

Przykładowe działania w ramach poszczególnych priorytetów 

Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa 

historycznego, przyrodniczego i kulturowego. 

 Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i ochrony kultury lokalnej, historii i 

dziedzictwa przyrodniczego; 

 Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego 

rzemiosła, rękodzieła i umiejętności; 

 Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę 

turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą 

korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy 

rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, 

oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami itp.), rozwój terenów 

rekreacyjnych; 

 Wspólne tworzenie produktów turystycznych, przy jednoczesnym respektowaniu 

konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; wspólne 

projekty stymulujące współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie dziedzictwa 

historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem 

przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów 

dziedzictwa (wymiana dobrych praktyk i inne działania powiązane); 
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 Ochrona, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego 

lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych 

i innych celów społeczności lokalnych; 

 Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie 

zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów 

i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych 

umiejętności powiązanych; 

 Zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

zabytków i ich otoczenia; 

 Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania 

dziedzictwa kulturowego; 

 Tworzenie systemów informacji kulturowej; 

 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. 

rezerwaty, parki narodowe itp. 

Priorytet 2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze 

transgranicznym. 

 Wspólne projekty dotyczące ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów 

naturalnych takich jak parki, zasoby wodne itp.; 

 Transgraniczna współpraca na rzecz ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych 

gatunków; 

 Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania 

i ograniczania zanieczyszczenia (w tym zanieczyszczenia powietrza) na transgranicznym 

obszarze, np. budowa/modernizacja urządzeń wodociągowych i oczyszczania ścieków, 

tworzenie/modernizacja systemów zbiórki odpadów i recyklingu, ekologiczne 

przechowywanie odpadów itp.; 

 Wspólne projekty dotyczące gospodarki zasobami wodnymi w związku ze zmianami 

klimatu (powodzie, susze, niedobory wody); 

 Wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z 

zasobów świeżej wody; 

 Wspólne monitorowanie warunków środowiskowych (powietrze, woda) na rzecz lepszej 

ochrony środowiska; 

 Rewitalizacja zanieczyszczonych terenów oraz obszarów stanowiących zagrożenie dla 

środowiska, w tym obszarów zdegradowanych; 

 Wspólne projekty na rzecz wspierania energooszczędności i zwiększenia wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wodnej, wiatrowej, biomasy) na poziomie 

lokalnym/regionalnym; 

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana wiedzy w zakresie projektów dotyczących usług 

publicznych rozwiązujących wspólne wyzwania w zakresie zmian klimatu (pożary lasów, 

powodzie, susze, obfite opady śniegu, silne wiatry); 

 Wspólne działania na rzecz ochrony obszarów przybrzeżnych, w tym skuteczne 

gospodarowanie Morzem Bałtyckim i jego zasobami; 
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 Wspólne opracowanie strategii i umiejętności oraz współpraca pomiędzy lokalnymi i 

regionalnymi władzami w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi (takimi jak parki, 

zasoby wodne itp.); 

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi i 

regionalnymi władzami w zakresie ochrony środowiska; 

 Wspólne działania mające na celu zapobieganie i łagodzenie skutków zmian klimatu w 

rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie; 

 Wspieranie wspólnych działań podejmowanych w odpowiedzi na zagrożenia dla zdrowia 

ludzi w wyniku zmian klimatu i zanieczyszczenia (sytuacje awaryjne, choroby związane z 

klimatem bądź zagrożenia zdrowotne); 

 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wspólnych strategii, systemów 

zarządzania kryzysowego, systemów monitoringu i ostrzegania dla transgranicznego 

obszaru w związku z wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją do zmian 

klimatycznych; 

 Przygotowanie analiz, badań środowiskowych i strategii, które pomagają radzić sobie z 

transgranicznymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy stanu wody, jak również 

przygotowanie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z ochroną 

środowiska. 

Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. 

 Wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i 

gospodarczej; 

 Wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego; 

 Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń 

komunikacyjnych; 

 Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i 

technicznej dokumentacji dla systemów transportowych; 

 Wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków; 

 Wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr; 

 Rozwój i poprawa przyjaznych dla środowiska niskoemisyjnych systemów transportu 

(włączając zmniejszanie poziomu hałasu); 

 Wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT; 

 Wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności, ocen oddziaływania na 

środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych; 

 Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych. 

 Priorytet  4: Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach. 

 Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych; 

 Wspólne inicjatywy służące adaptacji i rozbudowie istniejących przejść granicznych dla 

ruchu pieszego i rowerowego; 

 Wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść 

granicznych; 

 Wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych 

umożliwiającego usprawnienie ich funkcjonowania; 

 Wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne; 
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 Wspólne inicjatywy dla ułatwienia procedur przekraczania granicy oraz szkolenia 

personelu służb celnych i granicznych; 

 Wspólne inicjatywy w celu wsparcia zarządzania granicami w zakresie zapobiegania i 

zwalczania nielegalnej migracji i handlu oraz walki z przestępczością zorganizowaną, jak 

również z poważnymi zdarzeniami o charakterze przestępczym. 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP 

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

Funkcje zarządzania realizowane są przez następujące instytucje: 

 Wspólny Komitet Monitorujący (WKM); 

 Instytucję Zarządzającą (IZ) mieszczącą się w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

 Instytucję Krajową (IK) w Polsce, mieszczącą się w Ministerstwie Rozwoju 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Instytucję Krajową (IK) w Federacji Rosyjskiej, mieszczącą się w Ministerstwie Rozwoju 

Gospodarczego Federacji Rosyjskiej; 

 Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) powołany jako Instytucja Pośrednicząca (IP), 

mieszczący się w Olsztynie w ramach struktur Centrum Projektów Europejskich; 

 Oddział w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska). 

Funkcje kontrolne realizowane będą na następujących poziomach: 

 Niezależni audytorzy, którzy będą wybierani przez beneficjentów projektów i którzy będą 

odpowiedzialni za weryfikację wydatków na poziomie projektu; 

 IZ i WST, które będą wspomagane przez Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK) w każdym 

kraju: w Polsce: Centrum Projektów Europejskich; w Federacji Rosyjskiej: Ministerstwo 

Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej. 

Funkcje audytowe realizowane będą przez następujące instytucje: 

 Instytucję Audytową (IA) – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie 

Finansów Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Grupę Audytorów (GA), składającą się z przedstawicieli następujących instytucji: 

Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej; Ministerstwa Finansów Federacji 

Rosyjskiej. 
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Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie 

są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Wspólny Sekretariat Techniczny 

Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020 

Centrum Projektów Europejskich 

ul. Głowackiego 14 

10-448 Olsztyn 

Tel. +48 89 722 81 10 

Fax: +48 89 722 81 09 

E-mail: plru@plru.eu 

- - 

Strona internetowa https://www.plru.eu/pl/ 

Nabory  Nabory zakończone (https://www.plru.eu/pl/pages/3). 

Podstawa prawna 

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 232/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 236/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na 

rzecz finansowania działań zewnętrznych 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy 

transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) NR 966/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 

ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 ( 

 Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-

2020) (wersja anglojęzyczna) 

https://www.plru.eu/pl/
https://www.plru.eu/pl/pages/3
https://www.plru.eu/files/uploads/232-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/232-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/236-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/236-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/236-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/897-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/897-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/897-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/897-2014%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/966-2012%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/966-2012%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/966-2012%20PL.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/Programming%20of%20the%20ENI%202014-2020_1.pdf
https://www.plru.eu/files/uploads/Programming%20of%20the%20ENI%202014-2020_1.pdf


Nazwa programu Europa Środkowa 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Innowacje, badania naukowe/RPS Pomorski Port Kreatywności 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Celem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony, uczyni je 

lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub 

wszystkich regionów objętych wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż 

działania podejmowane jedynie na szczeblu krajowym.  

Program wspiera głównie działania o charakterze miękkim, które mają znaczenie ponadnarodowe 

i tworzą trwałe rezultaty. Możliwa jest jednak także realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym 

lub demonstracyjnym. Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej, 

badaniach naukowych lub networkingu i wymianie doświadczeń nie są finansowane. Przykładowe 

produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, 

modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i 

praktyków w danej dziedzinie. 

Tematy współpracy: 

 Innowacje i zwiększanie konkurencyjności  

 Strategie niskoemisyjne 

 Zasoby naturalne i kulturowe 

 Powiązania transportowe 

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

246,6 mln EUR (EFRR) - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień 29.11.2019r.)  

Łączne dofinansowanie przyznane polskim 

partnerom to blisko 20 mln euro z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W programie zatwierdzono 85 

projektów. W 64 projektach uczestniczy 119 

polskich partnerów. Ośmioma projektami 

zarządzają polskie instytucje. 

- 

Rodzaj finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

do 85% kosztów kwalifikowalnych w 

zależności od rodzaju projektu (patrz pkt. 

minimalne wymogi do projektu). 

- 

Zasięg terytorialny  

 Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu. 

  Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony 

Niemiec, wybrane regiony Włoch 
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Potencjalni 

wnioskodawcy 

 Krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne (w tym EUWT w rozumieniu art. 2(16) 

Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013); 

     Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość 

prawną; 

 Międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek 

Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA lub (z 

ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego. 

Minimalne wymogi 

dla projektu 

 W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, 

ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, 

Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe 

uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.  

 W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący z prawem do refundacji 

wydatków kwalifikowalnych (do 85% dla polskich instytucji) lub jako partner 

stowarzyszony – bez prawa do refundacji i bez obowiązków.  

 Udział w projekcie w roli partnera stowarzyszonego umożliwia np. ministerstwu, które nie 

ma możliwości zaangażować się finansowo lub kadrowo w projekt, wsparcie dla inicjatywy 

i bezpośrednie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w projekcie transnarodowym. 

 Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych 

adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań. Szczegółowe zasady 

dotyczące partnerstwa zawiera Podręcznik programu i ogłoszenie o naborze projektów 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

Przygotowanie projektów i zawieranie umów: 

- Koszty dotyczące przygotowywania projektów i zawierania umów 

Realizacja projektu: 

-Koszty  realizacji  zatwierdzonego  projektu  są  kosztami  kwalifikowalnymi  od  daty  rozpoczęcia  

do  daty zakończenia, które to daty są określone w umowie o dofinansowanie. 

Zakończenie projektu: 

- Koszty zakończenia projektu dotyczą takich działań jak przygotowanie i przedłożenie ostatniego 

sprawozdania z postępu prac, sprawozdania końcowego oraz zestawienia na potrzeby kontroli 

wydatków. 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu. 

Agencja 

Wykonawcza 
- 
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(podmiot 

wdrażający) 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

- 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne 

Punkty 

Kontaktowe 

(jeśli takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Ministerstwo Funduszy i Programów  

i Polityki Regionalnej 

Departament Współpracy Terytorialnej 

Wydział Współpracy Transnarodowej i 

Międzyregionalnej (biuro w 

Katowicach) Europa Środkowa 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy:  

Monika Strojecka-Gevorgyan   

Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej  

Departament Współpracy Terytorialnej - 

Wydział Współpracy Transnarodowej i 

Międzyregionalnej w Katowicach 

ul. Mickiewicza 15 

40-951 Katowice 

tel.: +48 22 273 81 75  

e-mail: CE@miir.gov.pl  

 Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programu Europa Środkowa 

 

Agnieszka Burda 

agnieszka.burda@mr.gov.pl 

tel. 32 253 90 08  

 

Strona internetowa http://www.europasrodkowa.gov.pl/ 

Nabory   https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/ 

Podstawa prawna  https://www.ewt.gov.pl/media/31182/Impl_Manual_2.pdf  

mailto:CE@miir.gov.pl
http://www.europasrodkowa.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/
https://www.ewt.gov.pl/media/31182/Impl_Manual_2.pdf


Nazwa programu ESPON 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Innowacje, badania naukowe/RPS Pomorski Port Kreatywności   

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Program ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 

ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie 

rozwoju i współpracy poprzez dostarczanie wyników badań, transfer wiedzy oraz informacji dla 

przedstawicieli władz publicznych oraz innych podmiotów zajmujących się kształtowaniem polityk 

na wszystkich szczeblach.  

Cele ogólne programu: 

Celem Programu ESPON 2020 jest wzmocnienie skuteczności Polityki Spójności UE oraz innych 

polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i 

Inwestycyjnych (EFSI) oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, 

rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 Państw 

Członkowskich UE oraz czterech Państw Partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i 

Szwajcarii. 

Priorytet: Dane terytorialne, transfer, obserwacja, narzędzia i działania informacyjne. 

  Lepsze opracowywanie europejskich danych terytorialnych poprzez badania stosowane 

i analizy; 

 Usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika; 

 Usprawnione obserwacje terytorialne i narzędzia do analiz terytorialnych; 

  Szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych; 

 Uproszczone, skuteczniejsze i efektywniejsze przepisy dotyczące realizacji oraz bardziej 

zaawansowane wsparcie w ramach programu. 

  

Okres finansowania 2014-2020 

Budżet programu, w 

tym: 

Budżet ogółem: Dostępne środki (wg stanu na dzień….): 

41,3 mln EUR (EFRR)  

Ponadto program ESPON 2020 otrzymuje 

wsparcie w wysokości 1 850 000,00 EUR z 4 

państw partnerskich (Islandii, Liechtensteinu, 

Norwegii i Szwajcarii). 

- 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień ....)  

- - 

Rodzaj finansowania  
Dotacje Instrumenty finansowe 
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Zasięg terytorialny  
 28 państw członkowskich UE, a także cztery państwa partnerskie: Islandii, 

Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. 

Potencjalni 

wnioskodawcy 
   

Minimalne wymogi 

dla projektu 
- 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

- 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby rozliczania 

kosztów / 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 

Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury 

w Luksemburgu. 

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

 W okresie programowania 2014-2020, ESPON będzie funkcjonować jako Europejskie 

Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT). Głównym celem Programu będzie 

zapewnienie wsparcia w ramach 11 Celu Tematycznego Polityki Spójności – 

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron 

oraz sprawności administracji publicznej. 

Krajowe i regionalne 

Punkty Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty 

Kontaktowe: 

Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie 

są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

 Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej 

Departament Polityki 

Rozwoju Przestrzennego 

Jednostka Wymiaru 

Przestrzennego 

 

Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

sekretariatDPR@miir.gov.pl 

tel. 22 522 56 00 

faks 22 522 56 03 

- Agata Koziej-Fraczkiewicz 

E-mail:  

Agata.Koziej-

Fraczkiewicz@miir.gov.pl 

espon@miir.gov.pl 

 

 tel. 22 522 56 91 

mailto:sekretariatDPR@miir.gov.pl
mailto:espon@miir.gov.pl
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Strona internetowa https://www.espon.eu/ 

Nabory  Brak  

Podstawa prawna   



Nazwa programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Innowacyjność, dostępność, środowisko, energetyka, bezpieczeństwo / wszystkie RPSy 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących 

kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią. Projekty o charakterze 

wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć 

na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi 

grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie 

rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, 

demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które 

mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, 

UE). 

 Cele ogólne programu: 

 Rozwiązywanie transnarodowych problemów, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie 

uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł 

energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych) 

Priorytety: 

 Potencjał dla innowacji; 

 Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi; 

 Zrównoważony transport; 

 Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej. 

Okres 

finansowania 
2014-2020 

Budżet programu, 

w tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 

29.11.2019r.): 

 263,8 mln EUR (EFRR) 

 8,8 mln EUR 

 6 mln EUR (środków norweskich) 

- 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień ) 

- - 

Rodzaj 

finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

85% - Estonia, Litwa, Łotwa, Polska; 

75% - Dania, Finlandia, Niemcy; 

50% - Szwecja - Norwegia 

- 
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Zasięg terytorialny  

 Państwa UE: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, wybrane regiony północno-

wschodnich Niemiec, Polska, Szwecja, Państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia, wybrane 

obwody północno-zachodniej Rosji 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki 

transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie 

Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje 

badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Wskazane jest zaangażowanie w projekt 

różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach 

inicjatyw działań.  

Minimalne wymogi 

dla projektu 

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw (średnia liczba 

partnerów w okresie 2007-2013 wynosiła 16). 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

- 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby 

rozliczania kosztów 

/ 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 
Investitions Bank Schleswig - Holstein w Niemczech 

Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni rolę koordynatora krajowego, m.in. potwierdza 

status prawny beneficjentów 

Krajowe i 

regionalne Punkty 

Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty Kontaktowe 

(jeśli takie są): 

Indywidulane osoby 

kontaktowe: 

Krajowy Punkt Kontaktowy 

Programu Region Morza 

Bałtyckiego 

Monika Strojecka-Gevorgyan 

monika.strojecka-

gevorgyan@mr.gov.pl 

tel. 32 253 90 08 

- 

 

- 

mailto:monika.strojecka-gevorgyan@mr.gov.pl
mailto:monika.strojecka-gevorgyan@mr.gov.pl
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Siedziba: 

Ministerstwo Rozwoju 

Departament Współpracy 

Terytorialnej 

Wydział Współpracy 

Transnarodowej i 

Międzyregionalnej (biuro w 

Katowicach) 

Strona internetowa 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu 

Region Morza Bałtyckiego 

c/o Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 

Grubenstrasse 20 

18055 Rostock, Germany 

Tel: +49 381 45484 5281 

Fax: +49 381 45484 5282 

E-mail: info@eu.baltic.net 

Strona internetowa 

www.interreg-baltic.eu 

Nabory 
 https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/seed-money-calls/2nd-call-for-applications-open.html  

https://www.interreg-baltic.eu/secondcallforextensionstageapplications.html 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna"  

https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369055/Rozporz%C4%85dzenie+Parlamentu+Europej

skiego+i+Rady+%28UE%29+NR+1299-2013.pdf/4f3c76fa-dc07-4fed-a771-6370f0cbc228 

mailto:info@eu.baltic.net
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/seed-money-calls/2nd-call-for-applications-open.html
https://www.interreg-baltic.eu/secondcallforextensionstageapplications.html
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369055/Rozporz%C4%85dzenie+Parlamentu+Europejskiego+i+Rady+%28UE%29+NR+1299-2013.pdf/4f3c76fa-dc07-4fed-a771-6370f0cbc228
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369055/Rozporz%C4%85dzenie+Parlamentu+Europejskiego+i+Rady+%28UE%29+NR+1299-2013.pdf/4f3c76fa-dc07-4fed-a771-6370f0cbc228
https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369055/Rozporz%C4%85dzenie+Parlamentu+Europejskiego+i+Rady+%28UE%29+NR+1299-2013.pdf/4f3c76fa-dc07-4fed-a771-6370f0cbc228


Nazwa programu Interreg Europa 

Obszar tematyczny 

/właściwy RPS 
Wymiana doświadczeń w różnych tematach /wszystkie RPSy 

Syntetyczny opis 

celów Programu/ 

priorytety 

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, 

wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, 

tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego 

projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w 

systemie zarządzania nimi w regionie. 

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki 

niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. 

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany 

doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje 

publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Program 

powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i 

regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu 

Europejska Współpraca Terytorialna. 

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania 

wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich 

zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną. 

Priorytety programu: 

 Badania, rozwój technologii i innowacje  

 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)  

 Gospodarka niskoemisyjna  

 Efektywne wykorzystanie środowiska i zasobów  
Okres 

finansowania 
2014-2020 

Budżet programu, 

w tym: 

Budżet ogółem: 
Dostępne środki (wg stanu na dzień 

24.07.2018r.): 

359 mln EUR (EFRR) - 

Koperta dla Polski 

(jeżeli dotyczy) 

Budżet ogółem Dostępne środki (wg stanu na dzień …) 

- - 

Udział w budżecie 

(na podstawie 

zawartych umów) 

Polska (wg stanu na dzień) Pomorskie (wg stanu na dzień…)  

- - 

Rodzaj 

finansowania  

Dotacje Instrumenty finansowe 

85% - Władze i instytucje publiczne 

75% - Podmioty prywatne o charakterze non profit 

- 

Zasięg terytorialny  UE28, Norwegia, Szwajcaria 

Potencjalni 

wnioskodawcy 

 krajowe, regionalne i lokalne władze: 

o odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając 

technologiczne, organizacyjne, społeczne), 
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o odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP, 

o odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki 

niskoemisyjnej, 

o odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym 

o związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami, 

 regionalne agencje energetyczne, 

 agencje ds. transportu i mobilności, 

 agencje ds. środowiska, 

 agencje rozwoju regionalnego, 

 organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem 

kulturowym i ich wykorzystywanie, 

 uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego, 

 operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów 

przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP, 

 izby gospodarcze i handlowe, 

 podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych, 

 podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko 

biznesowe, 

 podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania 

na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną, 

 podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne i 

kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.), 

 inne. 

Minimalne wymogi 

dla projektu 
W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw. 

Główne kategorie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

(ew. wyłączenia) 

- 

Zastosowanie 

pomocy publicznej  
TAK / NIE  

Niekonwencjonalne 

sposoby 

rozliczania kosztów 

/ 

współfinansowania 

- 

Instytucja 

zarządzająca 

Programem zarządza francuski region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille 

(Francja).  

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Europa 2014-2020 
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Agencja 

Wykonawcza 

(podmiot 

wdrażający) 

- 

Rola państw 

członkowskich, 

regionów w 

systemie 

zarządzania w kraju 

 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rola koordynatora krajowego, np.: potwierdzanie 

statusu prawnego beneficjentów, 

 Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. 

Krajowe i 

regionalne Punkty 

Kontaktowe 

 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Regionalne Punkty 

Kontaktowe (jeśli takie są): 

Indywidulane 

osoby 

kontaktowe: 

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu 

INTERREG Europa 2014-2020 

Anna Stol 

anna.stol@mir.gov.pl 

tel. 32 253 90 08 

Siedziba: 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Departament Współpracy Terytorialnej 

Wydział Współpracy Transnarodowej i 

Międzyregionalnej (biuro w Katowicach) 

Strona internetowa: 

ewt.gov.pl 

 

- - 

Strona internetowa https://www.interregeurope.eu/news-and-events/ 

Nabory - 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna"  

https://ewt.pomorskie.eu/documents/255821/369055/Rozporz%C4%85dzenie+Parlamentu+Europej

skiego+i+Rady+%28UE%29+NR+1299-2013.pdf/4f3c76fa-dc07-4fed-a771-6370f0cbc228 
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