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Program Interreg Europa oferuje partnerom :  

� współprac ę w dziedzinach : badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarka 
niskoemisyjna, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami 

� unowocze śnianie instrumentów polityki  dzięki współpracy zagranicznej - przykładowo, 
aktualizację strategii rozwoju gminy, RIS3, planu gospodarki niskoemisyjnej, zmianę zasad naboru 
wniosków w RPO, opracowanie lepszej jakości projektów do programów operacyjnych  
(np. RPO województwa opolskiego, RPO województwa lubuskiego, PO WER oraz pozostałe 
krajowe programy operacyjne) itp. 

� nawiązywanie kontaktów z instytucjami z UE, Norwegii, Sz wajcarii , w tym liderami w danej 
dziedzinie 

� refundacj ę wydatków do 85% lub 75% , w tym koszty personelu i ekspertów zewnętrznych 

� możliwo ść bezpłatnego korzystania z zasobów wiedzy  - 4 tematyczne platformy learningowe 

Wybrani polscy partnerzy  
w projektach Interreg Europa   

 

 

 
 

••  Regiony uczestniczące w p ro jekc ie  P2L2  wspierają w ramach własnych regionalnych programów 
operacyjnych oraz strategii RIS3 dziedziny tzw. „zaawansowanych materiałów” (np. Podkarpackie lotnictwo  
i kosmonautykę), które uzupełniają regionalną strukturę gospodarczą i badawczą oraz oferują możliwość 
stabilnego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Partnerzy z Bremy, Akwitanii, Podkarpacia, Piemontu, Danii  
i Litwy pogłębiają wiedzę i planują zmiany w politykach wpływających na regionalne ekosystemy innowacji  
w dziedzinie zaawansowanych materiałów. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz 
Politechnika Rzeszowska  odnoszą się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 - 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji.  
 
••  Pro jek t  RATIO  koncentruje się na zagadnieniu konsolidacji małych i średnich przedsiębiorstw 
usytuowanych z dala od obszarów miejskich. Partnerzy z Hiszpanii, Niemiec, Czech, Polski, Łotwy, Portugalii, 
Irlandii i Włoch zauważają, że poprawa zdolności innowacyjnych tego sektora jest niezbędna do wspierania 
regionalnego rozwoju gospodarczego oraz walki z odpływem ludności z obszarów wiejskich. Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorz ądu Terytorialnego i Administracji z Krakowa odnosi się  
w projekcie do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Planowane 
usprawnienia w sposobie zarządzania strategią umożliwią lepsze wykorzystanie technologii informacyjno – 
komunikacyjnych przez MŚP z obszarów wiejskich.  
 

 
 
 

••  Pro jek t  SIE  dotyczy umiędzynarodawiania małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerzy z Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Czech, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski analizują sposoby funkcjonowania mechanizmów wsparcia 
sektora MŚP (warsztaty, misje handlowe, targi, fundusze inwestycyjne, matchmaking B2B, narzędzia on-line itp.) 
oraz poszukują rozwiązań do zaadaptowania w uczestniczących regionach. Toruńska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. odnosi się w projekcie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, priorytetu dotyczącego wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu.     
 
••  Partnerzy z Węgier, Włoch, Czech, Słowenii, Polski, Belgii oraz Estonii zajmują się w pro jekc ie  Social  
Seeds  przedsiębiorczością społeczną. Chociaż dużo udało się już w tej dziedzinie osiągnąć, np. utworzyć 
Europejski Fundusz na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej, to w poszczególnych państwach UE wciąż jest wiele 
do zrobienia. Partnerzy koncentrują się na regionalnych i krajowych programach operacyjnych, widząc w nich 
potencjał do rozwoju przedsiębiorstw społecznych i wzrostu zatrudnienia w tego typu podmiotach. Instytucje 
partnerskie planują opracowanie narzędzi do wykorzystania w ww. programach, które przyczynią się do rozwoju 
tego sektora w regionach. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  odnosi się do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytetu dotyczącego integracji 
społecznej.  
 

 

PRIORYTET BADANIA I INNOWACJE  

PRIORYTET KONKURENCYJNOŚĆ MŚP 
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••  Partnerzy pro jek tu REGIO-MOB  analizują możliwości zwiększenia wykorzystania w uczestniczących 
regionach przyjaznych środowisku środków transportu. W projekcie uczestniczą instytucje z Hiszpanii, Słowenii, 
Polski, Włoch, Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Polski partner - gmina Niepołomice - odnosi się w projekcie do 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 (obszar: infrastruktura dla dostępności 
komunikacyjnej). Planowana aktualizacja dokumentu i wykorzystanie rezultatów projektu REGIO-MOB pozwoli na 
testowanie nowych możliwości transportowych wspólnie z gminami z obszaru województwa małopolskiego. 
 
••  Tematyka pro jek tu Green Screen  obejmuje przechodzenie do gospodarki niskoemisyjnej w obszarze 
europejskiej branży audiowizualnej. W projekcie współpracują ze sobą instytucje z Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Hiszpanii, Rumunii, Belgii, Francji, Polski i Słowacji. Celem jest opracowanie nowych rozwiązań, głównie dla 
regionalnych i krajowych programów operacyjnych, które umożliwią w partnerskich regionach redukcję śladu 
węglowego przez branżę i powiązane z nią podmioty. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
odnosi się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
priorytetu dotyczącego ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.     
 
 

 
 
 

 
••  Pro jek t  CRinMA skupia partnerów z Polski, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoch. Odnoszą się 
oni do programów realizowanych na granicy polsko-słowackiej, hiszpańsko-portugalskiej oraz francusko-włoskiej.  
We współpracy transgranicznej partnerzy upatrują możliwości wzmocnienia ochrony dziedzictwa kulturowego na 
obszarach górskich. Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego .  
W projekcie uczestniczy także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego . Obie polskie instytucje 
odnoszą się do transgranicznego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej  (Interreg V-A) PL-SK - Poland-
Slovakia, dla którego opracują nowe zapisy o unikatowej wartości dziedzictwa kulturowego na obszarach 
górskich, planując w ten sposób dodatkowe wsparcie dla regionów, gdzie występuje ono w postaci materialnej  
i niematerialnej.       
 
••  W pro jekc ie   Cult-RInG  uczestniczą instytucje z Grecji, Włoch, Szwecji, Polski, Portugalii, Cypru oraz 
Belgii. Partnerzy zajmują się „europejskimi szlakami kultury” w kontekście rozwoju gospodarczego regionów, 
zakładania nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Europejskie instytucje zajmują się w projekcie 
regionalnymi programami operacyjnych i strategiami rozwoju regionu oraz turystyki. Podkarpacka Regionalna 
Organizacja Turystyczna  odnosi się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, priorytetu dotyczącego ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.     
 
 

Opisy wszystkich zatwierdzonych projektów :  

- 1. nabór : http://www.interregeurope.eu/discover-projects/      

- 2. nabór : http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/   

  

 

Trzeci nabór: 1 marca – 30 czerwca 2017 
 
           

PRIORYTET GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

PRIORYTET ŚRODOWISKO I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 

Informacje po polsku :  
www.ewt.gov.pl  

   

  Przeczytaj o programach 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa 
Ministerstwo Rozwoju  
Departament  Współpracy Terytorialnej  
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej  
w Katowicach 
Osoba do kontaktu: Anna Stol 
Tel.: 32 253 90 08 
E-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl  

Oficjalna strona programu:  

www.interregeurope.eu  
 
 

- dokumenty: About us - Key documents 

- poszukiwanie partnerów i zamieszczanie pomysłów: 
Projects - Project Ideas and Partner Search  

- Jak sprawdzić, czy mój pomysł mieści się w programie? 
Projects - Check my idea  

- pomoc Wspólnego Sekretariatu: Projects - Project 
assistance 


