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Program współpracy transnarodowej – Interreg Europa Środkowa 

 
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 

 

Budżet z EFRR: 246 mln euro 
Obszar programu 

Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy 
(częściowo), Polska, Słowacja, Słowenia,  
Węgry i Włochy (częściowo)  



Po trzech naborach  - polska perspektywa 

Polscy partnerzy w projektach w podziale na regiony 
(po trzech naborach) 

129 zatwierdzonych projektów 
173 polskich partnerów w 105 projektach  
12 polskich partnerów wiodących 



Koncepcja czwartego naboru projektów 

 
 
 
 kontekst - przygotowanie do współpracy 2021-2027 
 
● ustalenie zakresu tematycznego  
 - analiza  
  ~ wyzwań terytorialnych (studium eksperckie, analizy programu) 
   ~ potencjału rezultatów projektu (synergie, możliwość wykorzystania…) 
  ~ możliwości powiązania z innymi programami (w tym badawczymi) 
                -  ankieta – przedstawiciele projektów I i II naboru (11% respondentów z Polski) 
 
● wykorzystanie wniosków z monitoringu projektów 
 - małe wykorzystanie rezultatów projektów CE i minimalne projektów badawczych 
 - niewielka inicjatywa partnerów projektu w zakresie wykorzystywania rezultatów 
 - potrzeba wymiany między projektami w ramach poszczególnych tematów,   
    wzajemnych inspiracji 
 
● cele naboru 
 - lepsze wykorzystanie rezultatów projektów, dostosowanie do wdrożenia na nowych 
    obszarach 
 - uruchomienie interakcji między projektami 
 - włączenie decydentów, wpływanie na planowanie strategiczne, dotarcie do  
   regionów dotychczas nieuczestniczących w transnarodowych projektach 
 
  



Koncentracja tematyczna 

Zakres tematyczny 4. naboru 

1. Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja 
 

2. Przedsiębiorczość społeczna 
 

3. Efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków  publicznych  
w miastach 
 

4. Mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach 
 

5. Adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku 
 

6. Zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca) 
 

7. Powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych  
z sieciami i węzłami  TEN-T CNC 
 



Koncepcja czwartego naboru projektów 

 
 
 
 
 
 
 
● Termin: 4 marca – 5 lipca 2019 r. 
 
● Nabór jednoetapowy 
 
● Budżet: ok. 10 mln euro z EFRR  
 
● Cechy projektów:  
 
 - bazowanie na rezultatach co najmniej 3 projektów UE, w tym 2 projektów  Interreg     
      Europa Środkowa i 1 finansowanego z programów zarządzanych przez KE 
 
 - partnerstwo:  
 
          -- min. 50% partnerów = partnerzy projektów zatwierdzonych w 7 tematach
   
          -- obowiązkowy udział co najmniej 1 partnera z programów horyzontalnych 
 
 - czas trwania: maks. 24 miesiące  
 
 - temat odpowiadający zakresowi naboru (7 obszarów) 
 

 
  

Warunki  czwartego naboru 


