b. program międzyregionalny – obejmujący
cały obszar UE, skierowany do instytucji
publicznych i nakierowany na usprawnienie polityk regialnych: Interreg
Europa (www.interregeurope.eu)
c. programy transgraniczne – realizowane
na obszarze pogranicza, obejmujące
zarówno projekty inwestycyjne, jak
i miękkie o różnorodnej tematyce wynikającej z lokalnych potrzeb:
▪ Polska – Słowacja (www.plsk.eu)
▪ Czechy – Polska (www.cz-pl.eu)
▪ Polska – Saksonia (www.plsn.eu)
▪ Brandenburgia – Polska
(www.interregva-bb-pl.eu)
▪ Meklemburgia – Pomorze Przednie –
Brandenburgia – Polska
(www.interreg5a.info)
▪ Południowy Bałtyk
(www.southbaltic.eu)
▪ Litwa – Polska
(www.lietuva-polska.eu)

Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć
ochrony środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości,
wspierania mobilności zawodowej oraz
wspólnych projektów edukacyjnych.
Przygotowując się do aplikowania o środki
z programów EWT, pamiętaj m.in. o kilku
zasadach:
▪ projekt powinieneś realizować przede
wszystkim na obszarze objętym danym
programem (pamiętaj o tym zwłaszcza
w przypadku programów transgra-

▪
▪

▪

▪

nicznych, które swoim zasięgiem obejmują najczęściej tylko niektóre powiaty
przygraniczne);
powinieneś nawiązać współpracę z partnerem z zagranicy (z kraju objętego
zasięgiem danego programu)
z partnerem musisz podpisać najpierw
list intencyjny, a później umowę partnerską, w której m.in. określicie swoje prawa
i obowiązki oraz podzielicie między siebie
zadania w projekcie;
każdy projekt musi zakładać wspólne
przygotowanie i wspólną realizację,
ale możesz poszerzyć współdziałanie
z partnerem zagranicznym także o personel i finansowanie;
temat Twojego projektu i rodzaje wydatków powinny wynikać z treści interesującego Cię programu oraz ogłoszenia o naborze wniosków, więc nie zapomnij dokładnie zapoznać się z tymi informacjami.

Finansowanie: Programy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
Inne możliwości

Pamiętaj, że opisane wyżej możliwości dofinansowania, to nie jedyne, w których
możesz nawiązać współpracę z partnerami z zagranicy. Wiele konkursów w pozostałych programach nie wyklucza kooperacji z innymi podmiotami, także zagranicznymi.

Gdzie po szczegółowe informacje?
Więcej informacji znajdziesz na stronie:

www.Fun dusz eEur opejskie .gov.pl
lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Twojej okolicy.

Fundusze Europejskie

na mobilność i współpracę
ponadnarodową
Coraz więcej osób, firm, organizacji współpracuje z instytucjami z zagranicy. Taka
współpraca może dać wiele korzyści – jest to znakomita szansa na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy czy wypracowanie wspólnych rozwiązań.
Fundusze Europejskie wspierają realizację projektów, które zakładają współdziałanie z różnymi podmiotami spoza Polski. Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem lub
rozwijaniem współpracy międzynarodowej, znajdziesz tu podstawowe informacje
na temat możliwości dofinansowania takich projektów.

Mobilność ponadnarodowa
Program Wiedza Edukacja Rozwój
(www.power.gov.pl) umożliwia realizację
projektów związanych z mobilnością
ponadnarodową. Na czym to polega?
Instytucje i organizacje z Polski, dzięki
współpracy z podmiotami z zagranicy i dofinansowaniu unijnemu, mogą organizować m.in. staże, praktyki i programy
edukacyjne we współpracy z innymi państwami. W projektach mobilności ponadnarodowej mogą brać udział:
▪ ▪ uczniowie i absolwenci kształcenia
zawodowego, studenci i pracownicy
systemu oświaty;
▪ ▪ osoby młode w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej;
▪ ▪ osoby, które mają wpływ na kształtowanie oraz realizację różnych polityk
publicznych (nie tylko pracownicy
administracji, w tym samorządowej,
ale także organizacje pozarządowe
i partnerzy społeczni);
▪ ▪ osoby, które chcą podnieść swoje
kompetencje czy kwalifikacje, aby
lepiej radzić sobie na rynku pracy.
Praktyki, staże i inne programy we
współpracy ponadnarodowej mogą być
realizowane przez różne instytucje. Organizatorami mogą więc zostać m.in. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie, firmy, itd. W zależności od
konkursu konieczne jest np. posiadanie
doświadczenia oraz zawarcie porozumień
z podmiotami z zagranicy, które będą
odpowiadać za przyjęcie uczestników
z Polski realizować na miejscu zaplanowane programy edukacyjne czy stażowe.

Jeśli reprezentujesz organizację, która
chciałaby zostać organizatorem programów mobilności ponadnarodowej,
zapoznaj się z informacjami na stronie
www.power.gov.pl . Śledź nowości pojawiające się w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”,
gdzie zamieszczone zostaną informacje
o planowanych konkursach.

wsparcia. Niektóre konkursy dotyczą dofinansowania wyodrębnionego projektu
współpracy ponadnarodowej, inne są dedykowane dodatkowemu rozszerzeniu już
realizowanych projektów o komponent
ponadnarodowy, a jeszcze inne są związane ze współpracą bliźniaczych organizacji
w różnych krajach (tzw. twinning) bądź są
koordynowane na poziomie europejskim
(tzw. common framework).

Jeśli chcesz wziąć udział w stażu zagranicznym, praktykach czy innej formie
pomocy,sprawdzaj wynki wyboru organizatorów tych projektów na stronie
www.power.gov.pl. Uczniów i absolwentów kształcenia zawodowego, studentów oraz pracowników oświaty zapraszamy także na stronę www.erasmusplus.
org.pl/power. Działania dla nich są realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach określonych w programie Erasmus+.
Urzędnicy pracujący w administracji
publicznej mogą także zajrzeć na stronę
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, która realizuje dla nich specjalny program zagranicznych wizyt studyjnych
(www.argonauci.ksap.gov.pl).
Finansowanie: Program Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 4.2

Współpraca ponadnarodowa
W Programie Wiedza Edukacja Rozwój
zaplanowane zostały również działania,
które koncentrują się na wykorzystywaniu doświadczeń partnerów zagranicznych,wzajemnym uczeniu się podmiotów wspólnie zaangażowaych w projekty,wypracowywaniu nowych rozwiązań lub adaptowaniu w Polsce rozwiązań,
które z powodzeniem stosowane są przez
inne państwa.
Współpraca ponadnarodowa może doty-

czyć projektów w bardzo wielu obszarach.
Najczęściej są to zagadnienia z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia
przez całe życie oraz tworzenia i realizacji polityk publicznych. Szczegółowe
informacje na temat konkretnych obszarów, na które można dostać dofinansowanie umieszczane są m.in. w ogłoszeniach
o konkursach. Tam też znajdziesz warunki, które trzeba spełnić, aby mieć szansę
na uzyskanie środków. Nabory wniosków
organizuje Centrum Projektów Europejskich (www.cpe.gov.pl).
Projekty współpracy ponadnarodowej
cechuje m.in.:
▪▪ współdziałanie z partnerami zagranicznymi na podstawie umowy partnerskiej;
▪▪ wspólna realizacja działań w partnerstwie z przynajmniej jednym podmiotem
z zagranicy;
▪▪ wspólne opracowanie nowych koncepcji
i rozwiązań bądź adaptacja do polskich
warunków działań, które zostały sprawdzone w państwie, z którego pochodzi
partner;
▪▪ wartość dodana współpracy ponadnarodowej, co oznacza, że bez współpracy
z partnerem zagranicznym nie moglibyśmy
rozwiązać zidentyfikowanego problemu;
▪ ▪ nowatorski charakter.
Jakie działania możesz dofinansować? Ich
katalog jest szeroki, bowiem ważniejszy
jest cel – wdrożenie nowatorskiego rozwiązania zdiagnozowanego wcześniej problemu, co nie byłoby możliwe bez współpracy z partnerem z zagranicy.
Pamiętaj, że w projektach współpracy ponadnarodowej możliwe są różne formy

Jeśli jesteś zainteresowany realizacją
projektu we współpracy ponadnarodowej,
śledź informacje pojawiające się na portalach
www.power.gov.pl oraz www.cpe.gov.pl
Finansowanie: Program Wiedza Edukacja
Rozwój, Działanie 4.3

Programy Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
Ważnym źródłem finansowania projektów z partnerami zagranicznymi jest
pakiet programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Wsparcie
w programach otrzymują tylko działania
realizowane wspólnie przez partnerów
z różnych krajów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, programy sprzyjają zawiązywaniu
partnerstw pomiędzy podmiotami z całej
Europy. Mogą to być zarówno instytucje
publiczne, jak i organizacje pozarządowe,
ważne, by ich działalność w ramach projektu nie była nastawiona na zysk.
Beneficjentami programów mogą zostać
m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki świadczące usługi publiczne – placówki medyczne, edukacyjne, kulturalne, policja i straż pożarna oraz organizacje ochrony przyrody. Inną ważną grupę stanowią organizacje promujące zrównoważony
rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Polska obecnie uczestniczy w 10 programach podzielonych na trzy grupy:
a. programy transnarodowe – o znaczeniu
ponadregionalnym, w których finansowane są głównie działania koncepcyjne
i pilotażowe: Interreg Europa Środkowa
(www.interregcentral.eu), Region Morza
Bałtyckiego (www.interreg-baltic.eu)

