
 

 

Międzynarodowe programy Interreg 
 dostępne dla śląskich instytucji 

 
- Interreg Europa 

- Europa Środkowa 
- Region Morza Bałtyckiego 

- Czechy – Polska 
- Polska - Słowacja 

 

 
 



Interreg Europa 

Program współpracy międzyregionalnej 

www.interregeurope.eu  

Poprawa instrumentów polityki dotyczących: 
 

• Badań i innowacji 
 

• Konkurencyjności MŚP 
 

• Ochrony środowiska 
 

• Gospodarowania zasobami   

 

http://www.interregeurope.eu/


Interreg Europa – przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

Projekt LINDANET  
 
 temat ważny dla wybranych regionów: utworzenie europejskiej sieci 
   współpracy regionów zagrożonych skażeniem lindanem 
 
 partner wiodący: rząd Aragonii (ES)   
 
 partner z Polski: Główny Instytut Górnictwa z Katowic (GIG) , instrument  
   polityki: RPO województwa śląskiego (priorytet dot. ochrony środowiska i  
   efektywnego wykorzystania zasobów) 
 
 grupa regionalna na Śląsku: m.in. UMWŚ, miasto Jaworzno, Zakłady   
    Chemiczne "Organika Azot" S.A., Instytut Ekologii Terenów  
    Uprzemysłowionych 
 
 pozostali partnerzy: ES, NL, CZ, DE, IT   
 



Interreg Europa – przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

Projekt AERIAL UPTAKE 
 

• nowatorski temat: innowacyjne zastosowania cywilne technologii dronów  
   
• partner wiodący: miasto Enschede (NL) 

 
• Partner z Polski: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, instrument 

polityki: RPO województwa podkarpackiego (priorytet dot. innowacyjnej i 
konkurencyjnej gospodarki) 
 

• grupa regionalna na Podkarpaciu: UMWP, Park Nauki i Technologii  AEROPOLIS, 
Uniwersytet w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, Podkarpackie Centrum 
Innowacji, klastry: Dolina Lotnicza i Informatyczny 
 

• pozostali partnerzy: NL, ES, HR, UK, SE 



Interreg Europa – platformy learningowe 

Bezpłatna oferta: wzajemne oceny (peer reviews), help-desk, webinaria, 
publikacje, baza dobrych praktyk 
  
 
 
 
• Instytucje publiczne odpowiedzialne za lokalne i regionalne polityki rozwoju 

mogą do ubiegać się o organizację w danym regionie lub miejscowości 
wzajemnych ocen. 
 

• Wystarczy wypełnić krótki kwestionariusz składający się z trzech pytań, który 
jest dostępny na stronie Programu Interreg Europa po zalogowaniu się.  

 
https://www.interregeurope.eu/peer-review/  
 
 
Informacje o ocenie po polsku: www.ewt.gov.pl w Wiadomościach 
  

Wsparcie ekspertów tematycznych 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/  

 
 

Do 28 czerwca 2019  trwa nabór na wzajemne oceny (peer reviews) 
 

https://www.interregeurope.eu/peer-review/
https://www.interregeurope.eu/peer-review/
https://www.interregeurope.eu/peer-review/
http://www.ewt.gov.pl/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/


Program Interreg Europa  Środkowa 

Budżet z EFRR: 246 mln euro 
 

Austria, Chorwacja, Czechy, 
Niemcy (częściowo), Polska, 

Słowacja, Słowenia,  
Węgry i Włochy (częściowo)  

 
Priorytety tematyczne 

 
Innowacje na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności 
Strategie niskoemisyjne 

Zasoby naturalne i kulturowe na 
rzecz trwałego wzrostu 

Poprawa  powiązań 
transportowych 

 
www.interreg-central.eu 

Program współpracy transnarodowej 



Interreg Europa Środkowa - przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

Projekt LUMAT 
 
Cel projektu:  
wypracowanie narzędzi środowiskowych i planistycznych oraz przedstawienie 
praktycznych rozwiązań - tzw. planów działań - wspomagających zarządzanie 
zasobami przestrzeni jako komponentem środowiska. 
 
Partner wiodący:  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
 
Dofinansowanie z EFRR: 2 mln euro 
 
Czas realizacji projektu: maj 2016 – czerwiec 2019 
 
 



Interreg Europa Środkowa - przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

PROJEKT Lumat – rewitalizacja hałdy pocynkowej w Rudzie Śląskiej 



Interreg Europa Środkowa – nabór wniosków 

Do 5 lipca br. trwa 4. nabór projektów, który ma charakter 
eksperymentalny. 

 
Składane propozycje powinny bazować na rezultatach projektów 

już zrealizowanych w ramach Interregu Europa Środkowa               
i angażować także beneficjentów programów zarządzanych przez 

Komisję Europejską (np. Horyzont 2020). 
 
 



Interreg  Region Morza Bałtyckiego 

Budżet  
EFRR: 263,8 mln euro 

ENI: 8,8 mln euro 
Norwegia:5,3 mln euro 

Rosja:4,4 mln euro 
Budżet z EFRR: 246 mln euro 

 
Obszar programu 

Dania, Niemcy (wybrane regiony), 
Polska, Litwa,  Łotwa, Estonia, 

Finlandia, Szwecja, Norwegia, Rosja 
(wybrane obwody), Białoruś 

Priorytety tematyczne 
Potencjał dla innowacji 

Efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi 

Zrównoważony transport 
Zdolność instytucjonalna w zakresie 

współpracy makroregionalnej 
 

www.interreg-baltic.eu 

Program współpracy transnarodowej 



Projekt GoSmart BSR 

 
 

Projekt GoSmart BSR 
 
Cel projektu:  
rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji (ang. Smart Specialisation 
Strategies – S3) w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim przez 
umiędzynarodowienie biznesu, międzynarodowy przepływ innowacji oraz 
wspieranie międzynarodowej współpracy jednostek badawczych, agencji 
rozwoju, przemysłu i administracji.  
 
W projekcie biorą udział partnerzy z Polski, Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy, 
Finlandii i Danii. 
 
Polscy partnerzy:  
Politechnika Białostocka, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  
Dofinansowanie z EFRR: 1,5 mln euro 

Czas realizacji projektu: październik 2017 – wrzesień 2020 
 
https://wiz.pb.edu.pl/projekty/gosmart-bsr/ 
 

Interreg Region Morza Bałtyckiego - przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/marelitt-baltic-28.html
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/marelitt-baltic-28.html
https://projects.interreg-baltic.eu/projects/marelitt-baltic-28.html


 
 

Nabór na projekty typu seed money planowany  
jest w listopadzie 2019 roku 

 
Są to tzw. przedprojekty, finansowane ryczałtem (do 50 tys. euro) za dostarczenie trzech 

wymaganych dokumentów, potwierdzających gotowość do złożenia standardowego 
projektu w dowolnym programie przyczyniającym się do realizacji celów Strategii UE 

dla Regionu Morza Bałtyckiego. 

 

www.ewt.gov.pl 

Interreg Region Morza Bałtyckiego – nabór wniosków 



Krajowy Punkt Kontaktowy programów transnarodowych i międzyregionalnego 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach 
 
 
• Interreg Region Morza Bałtyckiego – e-mail: BSR@miir.gov.pl  
• Interreg Europa Środkowa – e-mail: CE@miir.gov.pl  

 

osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, tel. 22 273 81 75 
 

• Interreg Europa – e-mail: IE@miir.gov.pl  
 

      osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 22 273 81 76 

mailto:BSR@miir.gov.pl
mailto:CE@miir.gov.pl
mailto:IE@miir.gov.pl


Program INTERREG V-A Polska - Słowacja 

 
 

kraje  
• Żyliński 
• Preszowski 
• powiat Spiska Nowa 

Wieś z kraju Koszyckiego 
wybrane podregiony 
województw: 
• Śląskiego – bielski, oraz 

powiat pszczyński  
• Małopolskiego  – 

oświęcimski, 
nowosądecki, 
nowotarski oraz powiat 
myślenicki 

• Podkarpackiego – 
krośnieński, przemyski 
oraz powiat i miasto 
Rzeszów.  

Budżet 178 mln euro (EFRR) 
 

www.pl.plsk.eu 

Program współpracy transgranicznej 

http://www.pl.plsk.eu/


Interreg Polska – Słowacja  – przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

 
 

Cel projektu: 

Podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w 
zakresie bezpiecznej  i tolerancyjnej współpracy szkół na pograniczu polsko-
słowackim. 

 

Wnioskodawca: 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zamiejscowy w Żywcu 

Dofinansowanie z EFRR: 29,18 tys. euro 
 

Czas realizacji projektu: grudzień 2018 – październik 2019 

 
http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=PLSK,4793,4878 

Projekt SAFER – bezpieczne pogranicze: 
Edukacja transgraniczna w zakresie 

bezpiecznej współpracy szkół pogranicza 



Interreg Polska-Słowacja - nabory wniosków 

 
 

Projekty standardowe 
Termin naboru:  1 lipca – 16 września 2019 r. 

 

Priorytet 2  - Zrównoważony transport transgraniczny (Budowa lub modernizacja 
ważnych transgranicznych odcinków sieci, zwłaszcza budowa lub modernizacja 
infrastruktury drogowej łączącej systemy transportu po obu stronach granicy)   
 

Wsparcie dla wnioskodawców  
• Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie  -  +48 12 444 15 00, kontakt@plsk.eu 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 
Barbara Witala  32 77 99 257, bwitala@slaskie.pl  
Ewelina Trzebuniak, 32 77 99 258, etrzebuniak@slaskie.pl  
Bożena Mendrek-Gańczarczyk 33 48 53 284, bganczarczyk@slaskie.pl  

mailto:kontakt@plsk.eu
mailto:bwitala@slaskie.pl
mailto:etrzebuniak@slaskie.pl
mailto:mjasek@slaskie.pl


Interreg Polska - Słowacja - nabory wniosków 

 
 

Termin naborów: czerwiec – lipiec 2019 r. 

 

Priorytety 

1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza 

3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie 

 

 

Wsparcie dla wnioskodawców  

Euroregion Beskidy  33 488 89 24/25 

www.euroregion-beskidy.pl    

Mikroprojekty 

http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/


Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska  

 
 

kraje  
• Liberecki 
• Hradecki 
• Pardubicki 
• Ołomuniecki 
• Morawsko-Śląski 
wybrane podregiony województw: 
• Dolnośląskiego – jeleniogórski,  
wałbrzyski, wrocławski  
(powiat strzeliński)  
• Śląskiego – bielski, rybnicki 
• Opolskie  
 
Budżet 226 mln euro (EFRR) 
 
 
 

www.pl.cz-pl.eu 

Program współpracy 
transgranicznej 

http://www.pl.plsk.eu/
http://www.pl.plsk.eu/
http://www.pl.plsk.eu/


Interreg Czechy – Polska – przykłady udziału uczelni i jednostek naukowych w projektach 

Cel projektu: 

Realizacja staży, polepszenie kompetencji językowych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 
praktycznych studentów kierunków związanych z ochroną środowiska, na przykład:  

1. nowoczesne metody zarządzania ekoturystyką, oparte na zaawansowanych systemach 
informacji geograficznej, 

2. zarządzanie ekosystemami leśnymi na obszarach chronionych, stanowiących miejsca 
docelowe dla ekoturystyki, 

3. zarządzanie agroturystyką w rolnictwach ekologicznych, 

4. monitoring środowiska i umiejętność oceny frekwencji turystów a obszarach chronionych, 
ze szczególnym zamierzeniem na czesko-polskie pogranicze.  

 

Wnioskodawca (partner projektu):  Uniwersytet Opolski 

Dofinansowanie z EFRR: 548 195, 53 tys. euro 

Czas realizacji projektu: wrzesień 2018 – wrzesień 2021 

 

Innowacje edukacyjne ukierunkowane na zwiększenie szans zatrudnienia 
absolwentów w ekoturystyce 



Interreg Czechy – Polska – nabory wniosków 

 

 

Priorytet 3 - Edukacja i kwalifikacje 

Zakończenie naboru:  
a) propozycji projektu: 15.04.2019  b) pełnych wniosków: 30.09.2019 
 
 

Wsparcie dla wnioskodawców 

• Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu: + 420 582 777 421, Js.olomouc@crr.cz 

• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: 
Barbara Witala  32 77 99 257, bwitala@slaskie.pl  
Monika Drożdż, 33 48 53 283, mdrozdz@slaskie.pl  
Małgorzata Jasek 33 48 53 283, mjasek@slaskie. 

Projekty standardowe 

mailto:Js.olomouc@crr.cz
mailto:bwitala@slaskie.pl
mailto:mdrozdz@slaskie.pl
mailto:mjasek@slaskie.pl
mailto:mjasek@slaskie.pl


Interreg Czechy – Polska – nabory wniosków 

 
 

 

Priorytety 

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania 
zatrudnienia 

3. Edukacja i kwalifikacje (Euroregion Silesia, Śląsk Cieszyński) 

4. Współpraca instytucji i społeczności 

Terminy naborów:  

Euroregion Silesia 03.09.2019 r. 

Euroregion Beskidy 25.06.2019 r. 
 

Wsparcie dla wnioskodawców - EUROREGIONY 

• Silesia  www.euroregion-silesia.eu  

• Śląsk Cieszyński  www.olza.pl  

• Beskidy  www.euroregion-beskidy.pl  

Mikroprojekty 

http://www.euroregion-silesia.eu/
http://www.euroregion-silesia.eu/
http://www.euroregion-silesia.eu/
http://www.olza.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/
http://www.euroregion-beskidy.pl/


 

www.ewt.gov.pl 
 

Dziękuję za uwagę 
 


