
Programy INTERREG na pograniczu 
polsko-czesko-słowackim  

Konferencja integracyjna PL-CZ-SK „Drogi łączą przyjaciół” w Lipowej, 3-5 października 2018 r.  



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
(obszar wsparcia) 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
(finansowanie) 

266,1 mln EUR, w tym ze środków EFRR 226,2 mln EUR 

budżet na projekty (EFRR): 250,4 mln euro 

 (bez pomocy technicznej) 

maksymalny poziom dofinansowania: 85% 

bezzwrotna dotacja 

 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków  

mikroprojekty -  od 2 do 60 000 tys. EUR EFRR 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
(priorytety współpracy) 

Oś 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem (12,2 mln EUR EFRR, 5,4% budżetu): 

działania prewencyjne przeciw zagrożeniom ekologicznym i technologicznym;  

zmniejszanie negatywnego wpływu zmian klimatu. 

Oś 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 
(135,7 mln EUR EFRR, 60% budżetu): 

promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia; 

wsparcie mobilności pracowników; zwiększenie atrakcyjności regionu dla odwiedzających. 

Oś 3: Edukacja i kwalifikacje (10,2 mln EUR EFRR; 4,5% budżetu): 

współpraca między placówkami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy; 

przygotowanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych. 

Oś 4: Współpraca instytucji i społeczności (54,5  mln EUR EFRR; 24,1% budżetu)  

podniesienie jakości usług publicznych współpraca administracji publicznej. 

Oś 5: Pomoc Techniczna (13,6 mln EUR EFRR; 6% budżetu) 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
(stan wdrażania) 

 

• Do marca br. Komitet Monitorujący (KM) zatwierdził do dofinansowania 136 
projektów (łącznie z Projektami Parosolowymi) na kwotę 159,7 mln EUR EFRR, tj. 
ponad 70% alokacji na program. 

• Do końca maja br. zatwierdzono do dofinansowania 869 mikroprojektów.  

• W kwietniu br. zakończył się nabór projektów w OP4 (Współpraca społeczności i 
instytucji) – alokacja 9,2 mln EUR EFRR. W maju br. zakończył się nabór projektów 
w OP3 (Edukacja i kwalifikacje) – alokacja 6,3 mln EUR EFRR. Trwają dwa nabory w 
OP2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 
zatrudnienia) – alokacja łączna 22,6 mln EUR EFRR. Istotną częścią programu jest 
Fundusz Mikroprojektów realizowany w ramach Projektów Parasolowych 
zarządzanych przez Euroregiony.  

• Najbliższe posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) planowane jest na 15-16 
października br. KM podejmie decyzje dotyczące projektów złożonych w OP3 i OP4. 
Drugi etap naborów projektów w OP2 zakończył się 2 października br., KM spotka 
się pod koniec lutego 2019 r.  

 
 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 2014-2020 
- infrastruktura drogowa 

• Infrastruktura drogowa realizowana jest w ramach OP 2 Rozwój 
potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 
zatrudnienia (135,7 mln EUR EFRR, 60% budżetu) 

• Działania w zakresie infrastruktury mają na celu transgraniczne 
udostępnienienie i wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa regionu przygranicznego. 

• Alokacja na projekty infrastruktury drogowej 51,1 mln EUR EFRR.  

• Odbyły się 2 nabory w ramach których wybrano do 
dofinansowania 7 projektów wyczerpując dostępną alokację.  
 



Program  Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska-Polska 2007-2013 
- infrastruktura drogowa 

• Infrastruktura drogowa realizowana była w ramach OP 1 
Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrony środowiska, 
profilaktyki zagrożeń  (81,6 mln EUR EFRR, 37% budżetu) 

• Prfojekty w zakresie infrastruktury drogowej realizowane były w 
Działaniu 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej   

• Alokacja na projekty infrastruktury drogowej 51,1 mln EUR EFRR.  

• Do dofinansowania wybrano 33 projekty wyczerpując dostępną 
alokację.  
 



Program POWT RCz-RP 2007-2013 oraz INTERREG V-A 
Republika Czeska-Polska – inwestycje drogowe 

 

 
 



Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 
(obszar wsparcia) 



Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 
(finansowanie) 

182,4 mln EUR, w tym ze środków EFRR 155 mln EUR 

budżet na projekty (EFRR): 145,7 mln EUR  

(bez pomocy technicznej) 

maksymalny poziom dofinansowania: 85% 

bezzwrotna dotacja 

 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków  

mikroprojekty -  od 2 do 100 000 tys. EUR EFRR 



Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 
(priorytety współpracy) 

Oś 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza (77,5 mln EUR 

EFRR, 50% budżetu programu): 

tworzenie transgranicznych produktów i usług turystycznych; ochrona i renowacja zabytków;  

digitalizacja zasobów kultury; działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe 

i przyrodnicze. 

Oś 2: Zrównoważony transport transgraniczny (55,8 mln EUR EFRR, 36% budżetu programu): 

budowa i modernizacja dróg umożliwiająca połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową;  

tworzenie zintegrowanej sieci usprawniającej komunikację pomiędzy krajami partnerskimi. 

Oś 3: Rozwój edukacji transgranicznej, uczenie się przez całe życie (12,4 mln EUR EFRR, 8% budżetu 

programu): 

praktyki oraz staże rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie; szkolenia, kursy zawodowe 

oraz e-learning; kształcenie dorosłych. 

Oś 4: Pomoc Techniczna (9,29 mln EUR EFRR, 6% budżetu) 



Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 
(stan wdrażania) 

• 41 podpisanych umów wg stanu na koniec września br. (łącznie z projektami 
parasolowymi), ponad 107,5  mln EUR EFRR, tj. ponad 69% alokacji programu; 

• do końca sierpnia br. podpisano 209  umów na  dofinansowanie mikroprojektów     
o łącznej wartości 11,8 mln EUR FERR; 

• wszystkie zaplanowane nabory zostały już przeprowadzone; 

• obecnie trwa kontraktacja 13 projektów z II naboru dziedzictwa o łącznej wartości 
dofinansowania 23,79 mln EUR EFRR; 

• do końca października br. zostanie zakończona ocena 17 projektów edukacyjnych 
(oś. 3) o łącznej wartości 8,8 mln EUR EFRR oraz 4 projektów  z zakresu transportu 
multimodalnego (oś. 2) o łącznej wartości 1,7 mln EUR RFRR; 

• najbliższe posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) planowane jest na 6-7 
listopada br. KM podejmie decyzje dotyczące dofinansowania ocenianych obecnie 
projektów edukacyjnych oraz z zakresu transportu multimodalnego. 

 



Program INTERREG V- A Polska - Słowacja 2014-2020 
- infrastruktura drogowa 

• Infrastruktura drogowa realizowana jest w ramach OP 2 
Zrównoważony transport transgraniczny (55,8 mln EUR EFRR, 36 % 
budżetu) 

• Działania w zakresie infrastruktury drogowej mają na celu 
połączenia drogowe (drugorzędne) z siecią drogową i węzłami TNT  
oraz budowę lokalnych dróg dojazdowych. 

• Alokacja na projekty infrastruktury drogowej 49,6 mln EUR EFRR.  

• Wybrano do dofinansowania 12 projektów wyczerpując dostępną 
alokację.  
 



Program  Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - 
Republika Słowacka 2007-2013 

- infrastruktura drogowa 

• Infrastruktura drogowa realizowana była w ramach OP 1 Rozwój 
infrastruktury transgranicznej (71,8 mln EUR EFRR, 45% budżetu) 

• Projekty w zakresie infrastruktury drogowej realizowane były w 
Działaniu 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa   

• Alokacja na projekty infrastruktury drogowej 41,9 mln EUR EFRR.  

• Do dofinansowania wybrano 15 projektów drogowych 
wyczerpując dostępną alokację.  
 



Program PWT Rzeczpospolita Polska - Republika 
Słowacka - inwestycje drogowe 

 

 
 

 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja 

 

 

Potencjalni wnioskodawcy 
 

• jednostki państwowe lub samorządowe zapewniające 
usługi publiczne; 

• władze centralne i regionalne; 

• instytucje edukacyjne i kulturalne; 

• kościoły i związki wyznaniowe; 

• organizacje pozarządowe; 

• euroregiony; 

• EUWT. 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja  

 

Zasada partnera wiodącego i efekt transgraniczny 

• wszystkie projekty INTERREG muszą być przygotowane 

      i realizowane w międzynarodowym partnerstwie; 

• w programach transgranicznych w projekcie musi uczestniczyć 
co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner    
z kraju sąsiedniego; 

• jeden z partnerów pełni rolę tzw. beneficjenta / partnera 
wiodącego, co wiąże się m.in. z podpisaniem umowy dotyczącej 
realizacji projektu z Instytucją Zarządzającą; 

• realizowane działania muszą przynosić korzyści po obydwu 
stronach granicy. 



Program INTERREG Republika Czeska-Polska 
Program INTERREG V-A Polska-Słowacja  

Instytucje Programu Czechy-Polska  

• Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Republiki Czeskiej; 

• Komitet Monitorujący; 

• Wspólny Sekretariat Techniczny w  Ołomuńcu; 

• Regionalne Punkty Kontaktowe przy Urzędach Marszałkowskich. 

Instytucje Programu Polska-Słowacja  

• Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
Rzeczpospolitej Polskiej; 

• Komitet Monitorujący; 

• Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie; 

• Regionalne Punkty Kontaktowe przy Urzędach Marszałkowskich. 

 



Programy EWT w przyszłości  

Środki przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną 

Możliwość przesunięć w ramach alokacji krajowej 

2014-2020              2021-2027 

8,9 mld EUR              8,4 mld EUR 

Transgraniczny –74,05 %          Transgraniczny–52,7 % 

   Transnarodowy–20,36 %          Transnarodowy –31,4 % 

Międzyregionalny – 5,59 %           Regiony oddalone –3,2 % 

             Międzyregionalny –1,2 % 

    Międzyregionalne innowacje     

  –11,5 % 



Programy EWT w przyszłości  

Cele polityki 
1.Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej; 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania 
się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

3.Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych; 

4.Europa o silniejszym wymiarze społecznym–wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych; 

5.Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 

w ramach inicjatyw lokalnych. 



Programy EWT w przyszłości  

Cele  
W ramach celu polityki – Europa o silniejszym wymiarze społecznym –

przewidziano dodatkowe cele szczegółowych dla Interreg 

poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej, jakości 
zatrudnienia ponad granicami; 

poprawa dostępu do kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie 
ponad granicami oraz ich jakości w celu zwiększenia osiągnięć 

edukacyjnych i umiejętności, tak aby były uznawane ponad granicami; 

zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i 
przystępnych cenowo usług z zakresu opieki zdrowotnej; 

poprawę dostępności, efektywności i odporności systemów ochrony 
zdrowia i usług opieki długoterminowej ponad granicami; 

propagowanie włączenia społecznego i zwalczanie biedy, w tym 
poprzez poprawę równości szans i zwalczanie dyskryminacji ponad 

granicami. 

 



Programy EWT w przyszłości  

Cele specyficzne dla INTERREG 

Lepsze zarządzanie Interreg 
Zwiększanie sprawności administracji publicznej, zwłaszcza w 

celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych barier 

Zwiększanie zdolności instytucjonalnej w celu wdrażania strategii 

Budowanie zaufania, kontakty międzyludzkie, wspieranie 
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

Bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa 
Zarządzanie przekraczaniem granic 

Zarządzanie migracjami i mobilnością, w tym ochroną migrantów 



 
 

Dziękuję za uwagę 
 

 

 


