
1

Europejska Współpraca Terytorialna

Programy Interreg:
Europa Środkowa,

Region Morza Bałtyckiego,
EUROPA

Gliwice, 23 pa ździernika 2014 roku



Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013
Programy transnarodowe i INTERREG IVC



Polscy partnerzy w projektach transnarodowych i międzyregionalnych 
w podziale na kategorie
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Central Europe

Baltic Sea Region

INTERREG IVC

jednostki samorządu lokalnego regiony (urzędy marszałkowskie) agencje rozwoju regionalnego

NGO instytuty naukowe wyższe uczelnie

organizacje edukacyjne i kulturalne jednostki administracji centralnej instytucje otoczenia biznesu

inne

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013



Program dla Europy Środkowej 2007-2013
Współpraca projektów w ramach tematów



Program dla Europy Środkowej 2007-2013
Broszury tematyczne



Program dla Europy Środkowej 2007-2013
Przykładowe projekty dotycz ące klastrów 
/ europasrodkowa.gov.pl

W ramach projektu CLUSTER-CORD partnerzy – reprezentujący 
regionalne podmioty otoczenia biznesu (np. Agencje Rozwoju 
Regionalnego) – połączyli siły, aby poprawić regionalne możliwości 
w zakresie zarządzania klastrami poprzez wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk oraz rozwój bezpośredniej współpracy, 
więcej o projekcie www.clusterscord.eu/

Projekt CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success 
in Central Europe) skupiał się na rozwoju inicjatyw związanych z klastrami 
w odniesieniu do kwalifikacji zarządzania klastrów oraz opracowanie 
ustandaryzowanego modułu transferowego, 
więcej o projekcie www.cncb.eu



Zasięg terytorialny i dofinansowanie 
beneficjentów z bud żetu programu
Austria 75%, Chorwacja 85%, Czechy 85%, 
Polska 85%, Słowacja 85%, Słowenia 85%, 
Węgry 85%

Niemcy i Włochy 75%

Bud żet: 246 mln euro (EFRR)
Instytucja Zarządzająca – Miasto Wiedeń

Strona internetowa 
www.central2020.eu/

i www.europasrodkowa.gov.pl

Europa Środkowa 2014-2020

Priorytety programu
1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej



Europa Środkowa 2014-2020
Pierwszy priorytet

Współpraca w zakresie innowacji na 
rzecz zwiększenia konkurencyjności

Poprawa trwałych 
powiązań pomiędzy 
aktorami systemów 
innowacji w celu 

wzmocnienia regionalnej 
zdolności innowacyjnej 
w Europie Środkowej

- Sieci innowacji i klastry 

- Transfer rezultatów badań  naukowych 
(R&D)  do sektora biznesu

- Usługi dla wsparcia innowacji 

- Ułatwianie dostępu do finansowania 
innowacji 

- Zwiększenie współpracy pomiedzy 
sektorami badań, publicznym i prywatnym

Poprawa umiejętności 
i kompetencji w zakresie 

przedsiębiorczości dla 
rozwoju ekonomicznych  
i społecznych innowacji 

w regionach Europy 
Środkowej

-Zwiększenie umiejętności  w zakresie 
nowych technologii, produktów,usług i 
procesów 

- Poprawa  nastawienia i postaw 
dotyczących przedsiębiorczości 

- Rozwijanie umiejętności 
technologicznych i zarządzania w 
zakresie przedsiębiorczości  i innowacji 
społecznych

- Wdrażanie nowych systemów edukacji 
uwzględniających zmiany 
demograficzne

Działania

Cele

Priorytet 1



Europa Środkowa 2014-2020
Partnerzy projektów

a) Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego
i lokalnego

b) Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne mające
osobowość prawną

c) Organizacje międzynarodowe, działające według prawa
krajowego jednego z państw członków programu,
oraz w ograniczonym stopniu wg prawa międzynarodowego

Instytucje prywatne mogą być partnerami wiodącymi 
we wszystkich priorytetach programu



Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Przykład projektu wspieraj ącego klastry

Projekt BalticSupply wypracował lepsze warunki dla 
biznesu dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w regionie bałtyckim, głównie 
przełamując bariery na rynku dostaw, więcej o 
projekcie www.balticsupply.eu/

Projekt skupił się na trzech platformach zaopatrzeniowych 
o znaczeniu międzyregionalnym: morskim, energii i 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz żywności i 
„nauk o życiu” (ang. Life-sciences)



Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Współpraca projektów w obszarach tematycznych

Broszury



Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Współpraca projektów w obszarach tematycznych

Broszury



Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Zasięg terytorialny i dofinansowanie 
beneficjentów ze środków Programu

Dania 75%, Niemcy 75%, Polska 85%, 
Litwa 85%, Łotwa 85%, Estonia 85%, 
Finlandia 75%, Szwecja 75%, Norwegia 
50% (środki norweskie)

•Rosja, negocjacje trwają

•Białoruś, negocjacje trwają

Strona internetowa http://www.interreg-
baltic.eu/how-to-apply.html

Bud żet programu:
264 mln euro (Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego – EFRR)

5,5 mln euro środków norweskich

? mln euro (Europejski Instrument 
Sąsiedztwa – EIS)



1. Potencjał dla innowacji

1.1 Infrastruktura badań i innowacji

1.2 Inteligentna specjalizacja

1.3 Innowacje nietechnologiczne

2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

2.1 Czyste wody

2.2 Energia odnawialna

2.3 Efektywność energetyczna

2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

3. Zrównoważony transport

3.1 Interoperacyjność transportu

3.2 Dostępność obszarów oddalonych

i dotkniętych zmianami demograficznymi

3.3 Bezpieczeństwo morskie

3.4 Żegluga przyjazna środowisku

3.5 Przyjazna środowisku mobilność miejska

4. Zdolność instytucjonalna 

w zakresie współpracy makroregionalnej

4.1 Seed money

4.2 Koordynacja współpracy 

makroregionalnej 

Wspieranie 

strategii UE dla 

RMB

Wspieranie 

strategii UE dla 

RMB

Region Morza Bałtyckiego 2014-2020



� Identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą 
i innowacyjną, przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów 
infrastruktury

� Opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie 
zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych

� Wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach

� Rozwiązania pilotażowe w odpowiedzi na duże wyzwania społeczne w Regionie 
Morza Bałtyckiego w oparciu o wspólne działania badawcze

� Tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej

� Tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii 
międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej 
specjalizacji

� Wspólne opracowywanie produktów i usług (np. ośrodki wsparcia połączone w sieć) 
wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy 
w branżach kreatywnych

Przykłady działa ń w ramach 
priorytetu 1

Potencjał dla innowacji



Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Partnerzy projektów

• władze i instytucje publiczne 
• instytucje wykonujące zadania publiczne
• dostawcy i odbiorcy usług
• ośrodki transferu technologii
• agencje regionalne
• stowarzyszenia
• instytucje doradcze
• wyższe uczelnie
• organizacje badawcze
• organizacje pozarządowe
• przedsiębiorstwa

Partnerzy prywatni nie mogą być partnerami 
wiodącymi projektów
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Obszar współpracy

30 państw

- UE-28

- Norwegia

- Szwajcaria
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Cel ogólny

Cel ogólny

Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju
regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia , a w uzasadnionych
wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Jak

Wspieranie wymiany doświadczeń i upowszechniania praktyk 
wśród podmiotów regionalnych celem przenoszenia wiedzy 
zdobytej w trakcie współpracy na grunt polityk regionalnych.
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Zakres tematyczny

Cztery priorytety

Badania
i innowacje

Konkurencyjno ść

MŚP

Gospodarka 
niskoemisyjna

Środowisko
i efektywne 

gospodarowanie 
zasobami
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Klastry w programie

Oś priorytetowa:
Badania

i innowacje

Priorytet inwestycyjny 1(b):

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 
powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu 
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie 
usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i 
otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 
badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 
produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie 
technologii o ogólnym przeznaczeniu.
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Kwalifikowalno ść i wysoko ść współfinansowania 

Jakie podmioty są 
kwalifikowalne?

Wysokość 
współfinansowania

Władze i instytucje 
publiczne oraz podmioty 
prawa publicznego

85%

Podmioty prywatne o 
charakterze non profit 75%
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Proponowane działania 

Dwa rodzaje działa ń

Projekty współpracy 
międzyregionalnej

(ang. Interregional 
Cooperation Projects)

Platformy learningowe

(ang. Policy learning 
platforms)
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Projekty współpracy mi ędzyregionalnej 

Struktura i czas trwania projektu

Etap 1

Etap 2

Od 1 do 3 lat

2 lata
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INTERREG EUROPA 2014-2020 
Projekty współpracy mi ędzyregionalnej 

Wymogi dotycz ące partnerstwa

• Co najmniej połowa z instrumentów polityki, których 
dotyczy projekt powinna być powiązana z programami 
funduszy strukturalnych (programy celu 1. i EWT). 

Partnerzy:

o Instytucje Zarządzające/Instytucje Pośredniczące

o Inne podmioty list poparcia
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INTERREG IVC 2007-2013
Rezultaty projektów 

www.interreg4c.eu
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Korzy ści z udziału w projektach:  

• zwiększenie potencjału instytucjonalnego beneficjenta

• dostęp do wiedzy, nowatorskich rozwiązań i technologii  

• podniesienie kreatywności i zwiększanie innowacyjności

• korzystanie z doświadczeń partnerów

• wspólne z zagranicznymi partnerami rozwiązywanie problemów

• przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektów infrastrukturalnych 
finansowanych z innych programów UE

• możliwość testowania nowatorskich rozwiązań

• możliwość wzbogacenia/uzupełnienia infrastruktury o znaczeniu ponadnarodowym

• szersza – europejska - perspektywa myślenia o problemach lokalnych

Europejska Współpraca Terytorialna
– dlaczego warto
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Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

KONTAKT

Region Morza Bałtyckiego : Monika Strojecka-Gevorgyan
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mir.gov.pl
INTERREG EUROPA: Anna Stol, e-mail: Anna.Stol@mir.gov.pl
Europa Środkowa : Agnieszka Burda, e-mail: Agnieszka.Burda@mir.gov.pl

tel. 32 253 90 08
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Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020
Informacje o programach po polsku

www.ewt.gov.pl 
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Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej


