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TŁUMACZENIE POMOCNICZE – oryginał dokumentu w języku angielskim dostępny 

na stronie https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Zastrzeżenie  

Treść niniejszego dokumentu jest przeznaczona wyłącznie do konsultacji z 

interesariuszami w sprawie projektu strategii i logiki interwencji Programu 

Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027. Ten dokument nie może być cytowany, 

podawany w żadnym źródle ani wykorzystywany przez nikogo do jakichkolwiek 

innych celów. Treść tego dokumentu może ulec znacznym zmianom,  

w szczególności Cel szczegółowy 3.1 może zostać wycofany z ostatecznej wersji 

programu. 
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1. Strategia programu: główne wyzwania rozwojowe i działania polityki 

1.1. Obszar objęty programem (niewymagany dla programów Interreg C) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. a, art. 17 ust. 9 lit. a 

Pole tekstowe [2 000] 

Poprzedni tekst wersji programu 0.1 - uaktualniony tekst zostanie włączony do wersji programu 2. 

Europę Środkową można uznać za główny obszar Unii Europejskiej. Obejmuje (lub częściowo 

obejmuje) terytoria dziewięciu państw członkowskich UE, z których sześć państw przystąpiło do UE 

w 2004 r. lub później. Do tych państw członkowskich należą: Austria, Chorwacja, Republika 

Czeska, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja i Słowenia. Sięgając od wschodu aż po zachód, 

całkowity obszar Europy Środkowej mierzy 946 km od zewnętrznych granic UE z Rosją, Białorusią i 

Ukrainą do centrum Niemiec. W kierunku północno-południowym jej obszar rozpościera się od 

Morza Bałtyckiego po Morze Adriatyckie. Obszar jest zróżnicowany pod względem krajobrazowym, 

obejmując pasma wysokich i niskich gór, rozległe równiny, duże obszary dorzeczy i regiony jezior. 

Obszar Europy Środkowej obejmuje ponadto różne strefy klimatyczne. 

Liczący ponad 1 mln km2 obszar objęty programem Interreg EUROPA ŚRODKOWA (EŚ) zamieszkuje 

około 146 mln ludzi (według stanu na 2013 r.). Jego terytorium charakteryzują jednak różnice 

strukturalne między regionami posiadającymi obszary miejskie i uprzemysłowione, w tym miejskie 

bieguny wzrostu (np. aglomeracje takich miast stołecznych jak Warszawa, Praga, Berlin, Wiedeń i 

Budapeszt), które znajdują się w opozycji względem obszarów wiejskich i peryferyjnych o 

mniejszej konkurencyjności i kurczącej się liczbie mieszkańców. 

W Europie Środkowej2 można dostrzec istnienie wspólnej tożsamości historyczno-kulturowej3. 

Wywiera to korzystny wpływ na jej obszar, który obejmuje w dużej części obszary położone 

wcześniej za żelazną kurtyną i niweluje znaczące różnice w historycznym rozwoju społeczno-

gospodarczym Europy. Ma to także znaczenie dla zewnętrznych powiązań wykraczających ponad 

granice Europy Środkowej. Analizując sąsiadujące z Europą Środkową obszary na wschodzie i 

zachodzie, można stwierdzić, że obszar objęty programem stanowi terytorium łączące nawet 

jeszcze bardziej zróżnicowane obszary. Powyższe dotyczy także osi północno-południowej Europy 

Środkowej. Jej terytorium graniczy zarówno z Morzem Bałtyckim, jak i z Morzem Adriatyckim. 

Przecinają go duże rzeki. Obszar Europy Środkowej przecinało historycznie wiele szlaków 

handlowych i transportowych, które wyznaczały rzeki, ulice i drogi międzynarodowe. Nawet w 

czasach współczesnych Europa Środkowa wydaje się odgrywać istotną funkcję jako centrum 

łączące korytarze o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym. Co jest równie ważne, wiele 

regionów jest powiązana z tymi szlakami pod względem materialnym lub społeczno-gospodarczym. 

Obszar Europy Środkowej odznacza ponadto ogromne bogactwo krajobrazów, niezwykłych miejsc 

dziedzictwa, w tym obszarów poprzemysłowych, a także obszarów dziewiczej przyrody. 

Rozciągające się wzdłuż linii horyzontu otwarte przestrzenie, kruche obszary górskie i naturalne 

krajobrazy, w tym zielone płuca Europy, zamieszkują cenne gatunki roślin i zwierząt objętych 

ochroną. To ogromne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stanowi ważny czynnik lokalizacyjny 

działający na korzyść Europy Środkowej. 

  

                                                           
2 Dokument programowy „Przybliżanie Europy jej obywatelom przez współpracę transnarodową”. Ukierunkowany na 
wyniki i oparty na wartościach Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-27, czerwiec 2019 r.  

3 Analiza głównych wyzwań terytorialnych, potrzeb i potencjału współpracy transnarodowej w Europie Środkowej. 
Wyniki badania „Współpraca transnarodowa ma podstawowe znaczenie - ale czy jest najbardziej potrzebna? 
Raport końcowy”, s. 14, schemat 8, WIIW 2019, zwanego dalej „badaniem WIIW”. 
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1.2. Podsumowanie najważniejszych wspólnych wyzwań z uwzględnieniem 
zróżnicowania gospodarczego, społecznego i terytorialnego i nierówności, potrzeb 
podejmowania wspólnych inwestycji i komplementarności i synergii z pozostałymi 
formami wsparcia, wniosków z przeszłych doświadczeń i strategii 
makroregionalnych i strategii na rzecz basenów morskich, w przypadku których 
obszar objęty programem jest w całości lub części objęty jedną lub więcej 
strategiami 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. b, art. 17 ust. 9 lit. b 

Pole tekstowe [50 000] 

Poprzedni tekst wersji programu 0.1 - uaktualniony tekst zostanie włączony do wersji programu 2. 

W latach 2016-2019 przeprowadzono szereg analiz terytorialnych i społeczno-gospodarczych. Na 

poziomie Europy Środkowej, makroregionalnym i UE przeprowadzono ponadto prace ewaluacyjne4.  

Przedmiotem analiz terytorialnych i społeczno-gospodarczych były nie tylko aktywa, lecz także 

wyzwania, przed jakimi stoi Europa Środkowa, podczas gdy prace poświęcone strategiom 

makroregionalnym i ocenom programów stanowiły podstawę do sformułowania wniosków 

dotyczących wyzwań terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie 

współpracy transnarodowej. 

Zgodnie z celami przyszłej polityki EFRR opisowi wyzwań i potrzeb Europy Środkowej nadano 

następującą strukturę: 

1. Innowacje i umiejętności. Wyzwania odzwierciedlające wyzwania w zakresie innowacyjności, 

przemiany gospodarcze, rozwój umiejętności i przedsiębiorczości; 

2. Środowisko naturalne i ograniczanie emisji CO2 Wyzwania wskazujące na konieczność 

dokonania radykalnej zmiany w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zakładającej 

zmniejszenie emisji CO2, opracowanie ekologicznej wizji naszej gospodarki, ochrony 

środowiska naturalnego i oceny usług ekosystemowych i reakcji terytorialnych na zmiany 

klimatu; 

3. Zrównoważony transport i połączenia. Wyzwania odzwierciedlające potrzeby związane ze 

zrównoważonymi połączeniami; 

4. Równość szans. Wyzwania odzwierciedlające takie aspekty społeczne jak równy dostęp do 

rynku pracy, opieki zdrowotnej, edukacji i uczenia się; 

5. Tożsamość europejska. Wyzwania odzwierciedlające stan tożsamości europejskiej i więzi 

kulturowej i jej zakotwiczenie w prawie UE i zasadach zintegrowanego planowania na 

poziomie lokalnym; 

6. Koordynacja zarządzania. Wyzwania odzwierciedlające potrzebę wzmocnienia koordynacji z 

i między politykami i programami. 

 

 

 

                                                           

4 Analiza głównych wyzwań terytorialnych, potrzeb i potencjału współpracy transnarodowej w Europie Środkowej. 
Raport śródokresowy, raport końcowy, badanie, warsztaty dla interesariuszy i wszystkie załączniki. Ocena 
operacyjna Programu Europa Środkowa 2020. Wszystkie dokumenty programowe i analizy są dostępne na stronie 
internetowej pod następującym adresem: www.interreg-central.eu. 
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Innowacje i umiejętności. Wyzwania odzwierciedlające wyzwania w zakresie 

innowacyjności, przemiany gospodarcze, rozwój umiejętności i przedsiębiorczości5 

Umiejętności 

Czwarta rewolucja przemysłowa wraz z ogólnoeuropejskim impulsem do budowy ekologicznej 

gospodarki zapoczątkowały okres przemian w kierunku cyfrowej gospodarki wykorzystującej 

zaawansowane technologie, które wymagają wykwalifikowanej siły roboczej. Weryfikacji i rewizji 

podlegają dotychczasowe łańcuchy wartości, którym towarzyszy powstawanie nowych. Szybkie 

tempo rozwoju technologicznego w powiązaniu z zaciekłą konkurencją światową w wyniku 

globalizacji implikują konieczność szybkiego dostosowania się rządów, podmiotów gospodarczych i 

obywateli w celu wykorzystania potencjalnych korzyści i utrzymania swojej pozycji. 

Powyższe dotyczy wielu aspektów, które mają istotne znaczenie dla Europy Środkowej, np. 

najważniejszych obszarów gospodarczych, w tym produkcji, a także obszarów polityki S3 i 

powiązanych sektorów polityki, np. energetyki i ochrony środowiska, publicznej opieki zdrowotnej, 

medycyny i nauk przyrodniczych, rolnictwa i biogospodarki, zaawansowanych materiałów i 

nanotechnologii, transportu i mobilności, zaawansowanych systemów produkcyjnych, TIK i 

elektroniki)6. 

Inteligentna specjalizacja7 wraz z przemianami gospodarczymi i przemysłowymi wymagają wysoko 

wykwalifikowanej siły roboczej i tworzą możliwości do tworzenia nowych lub transformacji 

istniejących przedsiębiorstw pod warunkiem, że ludzie posiadają ducha przedsiębiorczości i 

wiedzę. Jeżeli chodzi na przykład o dobrze wykształconych pracowników, można zauważyć 

znaczące różnice między regionami Europy Środkowej. Ogólnie wyższy odsetek dobrze 

wykształconych pracowników można stwierdzić w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Niemczech i Polsce, 

podczas gdy Włochy, Węgry, Słowacja i Republika Czeska odnotowują relatywnie mniejszy odsetek 

dobrze wykształconych kadr8. Wszystkie państwa Europy Środkowej łączy jednak wspólny wzorzec. 

W ujęciu ogólnym chodzi o tak zwany efekt przyciągania, który zachęca jednostki do przenoszenia 

się do regionów stołecznych9. W większości państw Europy Środkowej pozostałe regiony, z 

wyłączeniem dużych miast, borykają się z brakiem dobrze wykształconych kadr. Jeżeli chodzi o 

osoby ze średnim wykształceniem, rozkład przestrzenny jest mniej skoncentrowany. 

UE nieustannie podkreśla zasadniczą rolę umiejętności cyfrowych w kontekście procesu 

inteligentnej specjalizacji10. Właściwe włączenie transformacji cyfrowej do strategii inteligentnej 

specjalizacji wymaga dostępności narzędzi TIK i umiejętności. Przedsiębiorcy muszą mieć dostęp 

do siły roboczej posiadającej zaawansowane umiejętności cyfrowe, odpowiadające także 

nowoczesnym łańcuchom wartości. Poniżej dokonano oceny i przedstawiono wskaźnik 

odpowiadający odsetkowi osób, które nigdy nie korzystały z komputera. 

                                                           
5 Analiza najważniejszych wyzwań terytorialnych, potrzeb i potencjału współpracy transnarodowej w Europie 
Środkowej, WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 10 (cały rozdział odnosi się w dużym stopniu do 
rozdziału 2). W dalszej części odwołanie nosi tytuł „Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie 
analityczne”. 
6 Wnioski z warsztatów interesariuszy WIIW w sprawie dostępności transportowej. 

7 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 15. 
8 Analiza terytorialna WIIW 2020, Raport śródokresowy, s. 31. Przykład został wybrany w celu przedstawienia ogólnego 
zróżnicowania w skali całej Europy Środkowej. Dane liczbowe są zróżnicowane pod względem przeciętnych 
umiejętności lub poziomów wykształcenia. 
9 Ludzie są skłonni do przenoszenia się do regionów miejskich, ponieważ aglomeracje oferują zazwyczaj lepsze 
możliwości zarobkowania, lepszą infrastrukturę i wyższe płace. Ten tak zwany efekt przyciągania odzwierciedlają 
przekraczające 40% odsetki w Berlinie, Wiedniu, Bratysławie, Pradze, Budapeszcie i Warszawie. Koncentracja ludności 
w regionach miejskich jest najbardziej widoczna w Republice Czeskiej, na Słowacji i Węgrzech. 

10 Komisja Europejska, 2108b 
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Jak jednoznacznie wynika z powyższych danych, znacznie gorsze wyniki osiągają pod tym 

względem regiony północno-wschodnie i południowe Europy Środkowej. Stosunkowo wysoki odsetek 

osób, które nigdy nie korzystały z komputera, odnotowują w szczególności Polska, Węgry, 

Chorwacja i Włochy. We Włoszech i Chorwacji grupa ta stanowi nawet ponad 20% całkowitej 

populacji regionów. 

Podsumowując, Europa Środkowa plasuje się poniżej średniej wartości pod względem 

wykorzystania nowoczesnych technologii i cyfryzacji społeczeństwa, gospodarki i administracji, 

które są niezbędne na potrzeby zarządzania przemianami przemysłowymi. Jest to szczególnie 

istotne, ponieważ główne sektory przemysłowe Europy Środkowej uczestniczą w zaciekłej 

konkurencji na rynku globalnym, która dotyczy transformacji cyfrowej. 

Wobec ogromnych zmian, które następują w codziennym życiu ludzi w wyniku cyfryzacji i 

digitalizacji, gospodarka społeczna Europy Środkowej powinna wdrażać nowoczesne technologie 

przez zdobywanie odpowiednich umiejętności. Istotne znaczenie mają pozostałe odpowiednie 

czynniki, np. rola uczenia się przez całe życie, zmniejszanie różnic między obszarami miejskimi i 

wiejskimi pod względem dostępu do edukacji i szkoleń. Zalecane są także działania prowadzące do 

rozwoju nowych systemów gospodarczych i umiejętności, które mają także swój udział w 

zwiększaniu spójności terytorialnej i społecznej. Ich zaniechanie może hamować innowacyjność i 

rozwój ze względu na brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej i zagrażać spójności 

społecznej w przypadku zbyt dużej grupy dotkniętych tym problemem pracowników. 

Zdolności innowacyjne 

Rozwój nowych technologii przez badania i innowacje oraz dostosowanie dotychczasowych 

technologii to najważniejsze czynniki napędzające produktywność i konkurencyjność 

przedsiębiorstw, determinujące w znacznym stopniu trajektorię rozwoju regionów11. Nie tylko 

region Europy Środkowej, lecz także cała UE ogólnie obserwuje spowalnianie wzrostu 

produktywności po i częściowo przed kryzysem finansowym. Wspólne Centrum Badawcze 

                                                           
11 Wspólne Centrum Badawcze (2017). 



 

Strona 8 

przypisuje zauważalne spowolnienie wzrostu produktywności przede wszystkim niskiemu tempu 

postępu technologicznego. 

Wydaje się, że na obszarze Europy Środkowej procesy innowacyjne mają tendencję do 

koncentracji przestrzennej, co uniemożliwia równomierny rozkład korzyści wynikających z badań i 

innowacji w skali całego regionu. Co więcej, nie zawsze współpraca między uniwersytetami i 

sektorem przemysłu przynosi oczekiwane wyniki ze względu na niewystarczający transfer 

technologii, braki kadrowe i zbyt małą mobilność pracowników między sektorem akademickim i 

przemysłowym. Nawet na obszarach, na których gromadzi się wiedza, małe i duże przedsiębiorstwa 

napotykają na przeszkody w tworzeniu i komercjalizacji innowacji. Koncentracja przestrzenna 

nasiliła się jeszcze bardziej w latach 2011-2018 w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji, 

Węgrzech i w Chorwacji, w szczególności w regionach o wysokim odsetku zatrudnienia na 

obszarach miejskich. W literaturze ekonomicznej wysunięto wniosek, że przedsiębiorstwa i regiony 

mają nawet trudności z zapoczątkowaniem takich procesów12. 

W Europie Środkowej wydatki na badania i rozwój nie są tylko skoncentrowane przestrzennie, lecz 

także w dużych przedsiębiorstwach. Mimo że MŚP tworzą największą część miejsc pracy, w 

działalności badawczo-rozwojowej dominują przede wszystkim przedsiębiorstwa zatrudniające 500 

lub więcej pracowników. W skali regionalnej można zauważyć poważne różnice pod względem 

przekształcania wydatków na badania i rozwój w wyniki takich działań, np. patenty. 

Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie wydatków na badania i rozwój w MŚP, tak żeby 

wzmocnić ich zdolności innowacyjne. Powyższe dotyczy miast, a także i przede wszystkim odnosi 

się do pozostałych obszarów, dla których pilną potrzebą jest usunięcie przeszkód utrudniających 

płynne przekształcanie nakładów na badania i rozwój w produkty komercyjne. Ponieważ MŚP są 

często przywiązane do terytoriów, na których działają, i do dostępnej siły roboczej, konieczność 

koncentracji na tych aspektach staje się nieuchronnie najważniejszych zagadnieniem w programie 

Interreg promującym przede wszystkich rozwój regionalny. Ma to szczególne znaczenie dla Europy 

Środkowej, w której stwierdza się silną terytorialną potrzebę koncentracji działań w szczególności 

na rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich. 

Konieczne jest ponadto aktywowanie przemysłu związanego z kulturą i kreatywnością jako 

czynnikami napędzającymi innowacje i waloryzację bogatych zasobów kulturowych tego regionu 

Europy. Stanowią one mocne aktywo, w szczególności w powiązaniu ze strategiami inteligentnej 

specjalizacji poszczególnych terytoriów. 

 

Środowisko naturalne i ograniczanie emisji CO2. Wyzwania wskazujące na konieczność 

dokonania radykalnej zmiany w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 

zakładającej zmniejszenie emisji CO2, opracowanie ekologicznej wizji naszej 

gospodarki, ochrony środowiska naturalnego i oceny usług ekosystemowych i reakcji 

terytorialnych na zmiany klimatu13 

W listopadzie 2018 r. UE przedstawiła swoją długoterminową strategię do 2050 r. na rzecz budowy 

do 2050 r. prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej pod względem klimatycznym 

gospodarki - „Czysta planeta dla wszystkich”. Długoterminowa wizja UE zakłada ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 r. przez inwestycje w wykonalne rozwiązania 

technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań w najważniejszych 

                                                           

12 Ganter i Hecker (2013), Veugelers (2017). 
13 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 38 (rozdział 3). 
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obszarach. W długoterminowej strategii UE do 2050 r. za nadrzędny priorytet uznano zwalczanie i 

dostosowanie do zmian klimatu14. Opracowanie Zielonego Ładu w formie nowego ramowego 

paradygmatu miało ponadto na celu podkreślenie dowodów potwierdzających pilną potrzebę 

realizacji tych strategii. 

Jeden z modułów długoterminowej strategii UE do 2050 r. ma na celu pełne wykorzystanie korzyści 

wynikających z biogospodarki i stworzenie niezbędnych magazynów węgla. Żeby jeszcze w 

większym stopniu skoncentrować swoje działania na różnorodności biologicznej i zielonej 

infrastrukturze, UE opracowała odpowiednie strategie: strategię na rzecz różnorodności 

biologicznej UE i strategię na rzecz budowy zielonej infrastruktury. 

W długoterminowej strategii do 2050 r. podjęto także problemy miast. W miastach żyje 360 mln 

ludzi, tj. 73% społeczeństwa UE. Miasta konsumują 80% energii w UE i tworzą 85% PKB Europy. W 

miarę wzrostu temperatury powietrza i liczby upalnych dni miasta stają się bardziej dotknięte 

zmianami klimatu, ponieważ w większym stopniu borykają się z wysokimi temperaturami niż ich 

obszary sąsiadujące, co wynika z dominującej w nich zabudowy przestrzennej. Powyższe zjawisko 

nazywa się efektem miejskiej wyspy ciepła. Zielone obszary miejskie i zielona infrastruktura mogą 

zapewnić w tym kontekście korzyści pod względem dostosowania do zmian klimatu i absorbować 

emisje i zanieczyszczenie. W Europie Środkowej dostrzega się silną potrzebę nadrobienia zaległości 

w różnych sektorach w celu osiągnięcia przynajmniej średniego poziomu unijnego pod względem 

emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej, udziału energii ze źródeł odnawialnych, 

minimalizacji ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych, ograniczenia zanieczyszczenia i ochrony 

środowiska naturalnego. Porównywalne z danymi liczbowymi, które zostały przedstawione w 

długoterminowej strategii do 2050 r., są ponadto wyzwania miejskie, np. miejskie wyspy ciepła. 

Jednocześnie można jednak zauważyć znaczny potencjał rozwojowy w różnych regionach, a 

zdecydowane, transnarodowe działania będą napędzać takie zmiany w różnych obszarach. 

Energetyka 

Z przeprowadzonej ostatnio oceny stanu Europy Środkowej wynika, że zagrożone może być 

osiągnięcie wyznaczonego do 2020 r. celu efektywności energetycznej, mierzonego w stosunku do 

całkowitego zużycia energii pierwotnej i końcowej w latach 2007-2014. Mimo że w latach 2007-

2014 zużycie energii stopniowo spadało, w kolejnym okresie 2014-2017 ponownie wzrosło15.  

W 2017 r. w Europie Środkowej odnotowano największe natężenie emisji gazów (per capita) i 

powyżej średniej wartości UE w Republice Czeskiej, Niemczech, Polsce i Austrii. W Słowenii i na 

Słowacji było ono zbliżone do średniego poziomu w UE i nieco niższe we Włoszech, na Węgrzech, a 

zwłaszcza w Chorwacji16. Jeżeli chodzi o wytwarzanie i zużycie energii ze źródeł odnawialnych, 

można stwierdzić, że Europa Środkowa ma w dalszym ciągu dużo do nadrobienia w porównaniu ze 

średnim poziomem w UE. Mimo że w wielu państwach udało się znacząco zmniejszyć emisje gazów 

cieplarnianych, ich poziom jest nadal zbyt wysoki. Państwa członkowskie z Europy Środkowej 

wykazują ponadto stosunkowo duże zróżnicowanie. 

W konsekwencji istnieje nieprzerwanie potrzeba promowania efektywności energetycznej i 

zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i wsparcia przejścia na energię ze źródeł odnawialnych. 

Niezwykle istotne znaczenie ma optymalizacja wykorzystania energii w przemyśle, która wymaga 

zróżnicowanych sposobów podejścia do ograniczania strat ciepła, wdrożenia procesów 

odzyskiwania energii itd. 

Należy mieć na uwadze, że ten szczególny obszar odznacza się największą wiedzą, a realizacja 

                                                           

14 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 

15 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 40. 

16 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 43. 
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działań na poziomie lokalnym i regionalnym stanowi główną barierę na drodze do osiągnięcia 

sukcesu. Konieczne jest stymulowanie realizacji17 działań po przystępnym koszcie w oparciu o 

koncepcje ułatwiające przejście, zarządzanie inwestycjami, zmianę sposobów pracy itd. W tym 

kontekście najważniejszym czynnikiem wspomagającym jest wymiana i wspólne tworzenie dobrych 

przykładów wdrożeń. 

Sektor energetyczny nieustannie rozwija dotychczasowe i tworzy nowe technologie. W Europie 

Środkowej skutkuje to koniecznością koncentracji na możliwych do zastosowania rozwiązaniach i 

dążenia do bliskiej koordynacji z wynikami inicjatyw badawczo-innowacyjnych związanych z 

efektywnością energetyczną i energią ze źródeł odnawialnych. 

Różnorodność biologiczna i zielona infrastruktura 

Dzięki bardziej dokładnemu zrozumieniu tak zwanych usług ekosystemowych18, m.in sposobów 

podejścia związanych z ogólną strategią dostosowania do i łagodzenia zmian klimatu, przyznano w 

ciągu ostatniego dziesięciolecia, że zanik różnorodności biologicznej może skutkować utratą 

zdolności przyrody do oczyszczania wody i powietrza, zachowania gleby i regulowania klimatu. Na 

obszarze Europy Środkowej różnorodność biologiczna stopniowa zanika. Ze względu na 

nieprzerwane wykorzystanie gruntów zmniejszeniu ulega zdolność gleby do tworzenia usług 

ekosystemowych, które mają istotne znaczenie dla ludzi. Konieczna jest koncentracja na 

wypracowaniu wyników, które będą zapewniać wykonalne i realne rozwiązania realizacji na 

poziomie regionalnym i lokalnym. W odniesieniu do zielonej infrastruktury implikuje to 

konieczność udoskonalenia planowania przestrzennego, tak żeby wszystkie podmioty społeczne 

(przedsiębiorcy, obywatele, władze itd.) mogły współżyć i pracować w równowadze z 

funkcjonującymi ekosystemami. Dotyczy to szeregu tematów o podrzędnym znaczeniu, w tym 

rekreacji i ochrony zdrowia, a także strategii rozwoju turystyki. 

W 2004 r. do UE przystąpiło wiele państw Europy Środkowej. Faktem jest, że nowe państwa 

członkowskie wniosły do UE „zadziwiającą różnorodność siedlisk, fauny i flory, rodzajów gatunków 

i siedlisk, które niemal zaniknęły w Europie Zachodniej”19. Do dotychczasowych sześciu regionów, 

o których mowa w dyrektywie siedliskowej20, dodany został ponadto nowy region biogeograficzny. 

W Europie Środkowej odsetek obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 przekracza w 

większości państw średnią unijną równą 18%. 

Europa Środkowa odznacza się silnym zróżnicowaniem zasobów naturalnych, obejmując duże 

obszary leśne i upraw rolnych, obszary górskie, cieki wodne, wybrzeża o specyficznych 

krajobrazach, morze, równiny, jeziora i obszary zurbanizowane. 

Różnorodność dziedzictwa przyrodniczego i bogactwo różnorodności biologicznej stanowi mocny 

atut tego regionu. Negatywny wpływ mają jednak na nie industrializacja, intensywne rolnictwo, 

ruch drogowy, urbanizacja, a także intensywna turystyka. Wobec tego poważnym wyzwaniem jest 

zachowanie zasobów przyrodniczych i różnorodności biologicznej. Konieczne jest ponadto 

zwiększanie świadomości podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki na wszystkich 

poziomach w celu utrzymania paradygmatu usług ekosystemowych, które wykazują potencjał do 

przyspieszenia procesu transformacji w kierunku ekologicznej gospodarki. Obszary miejskie 

powinny w szczególności poprawić planowanie przestrzenne w zakresie zielonej infrastruktury, 

                                                           

17 Warsztaty dotyczące strategii przeprowadzone przez WIIW. 

18 https://biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services 

19 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 60. 

20 Region panoński: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/pannonian/index_en.htm 
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biorąc pod uwagę lokalne potrzeby i istniejący w nich potencjał. Zintegrowanego podejścia 

wymagają ponadto ważne działania transnarodowe, np. inicjatywa zielonych płuc Europy21, których 

charakter wykracza z zasady ponad granice państw. 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego  

W regionie Europy Środkowej poważnym problemem jest jakość powietrza, w szczególności w 

miastach. Faktem jest, że jest on najbardziej zanieczyszczonym cząstkami stałymi regionem 

europejskim. Największe natężenie zanieczyszczeń odnotowano w Polsce, a także w Północnych 

Włoszech i w części Węgier. Duże zanieczyszczenie powietrza stanowi problem w miastach 

stołecznych, np. w Budapeszcie (na Węgrzech) i Bratysławie (i także w Koszycach na Słowacji). 

Odnosząc się do ochrony gleb i gospodarki gruntami, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę 

Środkową i Wschodnią (REC) stwierdziło w 2014 r., że w Europie Środkowej można stwierdzić 

specyficzne właściwości nieprzepuszczalności gleby. Państwa Europy Środkowej charakteryzują się 

przeciętnie wyższym odsetkiem gruntów wykorzystanych dla celów mieszkalnictwa, gospodarki i 

usług niż pozostałe państwa Europy, przy czym większy odsetek gruntów wykorzystuje 

jednocześnie rolnictwo. W 2018 r. WIIW wykazał, że nieprzepuszczalność gleby stanowi problem 

głównie w miastach - zarówno na, jak i poza obszarem Europy Środkowej. Zagrożenie dla jakości 

wody na obszarach miejskich i wiejskich w Europie Środkowej stanowią różne źródła 

zanieczyszczeń. 

Kolejnym poważnym wyzwaniem i powszechnym problemem w Europie Środkowej, jak stwierdziło 

Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (REC) w 2014 r., jest 

zanieczyszczenie gleby na opuszczonych terenach powojskowych, poprzemysłowych i dawnych 

magazynów. 

Poprawy wymaga pilnie sposób zarządzania, modelowania, monitorowania i informowania 

obywateli o jakości powietrza. Rewizji wymagają ponadto praktyki zarządzania w celu 

zmniejszania emisji w różnych sektorach. 

Dostosowanie do zmian klimatu, w tym ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej, i zarządzanie 

kryzysowe 

Regiony Europy wykazują stosunkowo duże zróżnicowanie pod względem wrażliwości na zmiany 

klimatu. O ile region kontynentalny, obejmujący większość państw Europy Środkowej, nie jest tak 

mocno nimi dotknięty jak pozostałe regiony europejskie, ich skutki są jednak poważne i wywierają 

duży wpływ na działalność gospodarczą, mobilność i życie w regionach. Nieustannie postępujące 

globalne ocieplenie niesie za sobą szereg daleko idących wyzwań dla regionu objętego programem, 

w tym częstsze występowanie skrajnie wysokich temperatur i niedoboru opadów w okresie letnim. 

Wspomniane skutki nasilają ryzyko spadku jakości życia i, co jest bardziej istotne, poważne ryzyko 

dotyczące odpowiednich wzorców społecznych, w tym zdrowia ludzi i kondycji społeczno-

gospodarczej określonych regionów, np. przez miejskie wyspy ciepła lub skrajny niedobór wody, 

który niesie poważne skutki społeczno-gospodarcze dla przedsiębiorstw gospodarczych i rolnych 

zależnych od zasobów wodnych, lecz także w kontekście dostępności wody pitnej. 

Co więcej, ryzyko wystąpienia takich katastrof naturalnych jak powodzie, osuwiska i silne opady 

mogą powodować poważne szkody w budynkach (w tym obiektach dziedzictwa kulturowego), 

infrastrukturze, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla ludności zamieszkującej Europę Środkową. 

Władzom publicznym brakuje przy tym często zdolności do łagodzenia skutków zmian klimatu (np. 

niezbędnych na potrzeby przewidywania, dostosowania i ochrony ludności cywilnej). 

W celu wizualizacji tego problemu na poniższej mapie przedstawiono odchylenie opadów w lecie 

                                                           

21 https://www.europeangreenbelt.org/ 
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2018 r. w porównaniu z okresem 1981-2010.  

 

Mając na uwadze, że wiele działań przyczynia się do przeciwdziałania zmianom klimatu i 

wzmocnienia odporności społeczeństwa, można sformułować dwa różne zalecenia dla Europy 

Środkowej. Z jednej strony konieczne jest wprowadzanie odpowiednio dostosowanych rozwiązań 

na poziomie lokalnym i regionalnym. Z drugiej strony niezbędne jest opracowanie 

skoordynowanych i wielostronnych strategii na rzecz wzmacniania odporności na katastrofy 

naturalne przez przeciwdziałanie i zarządzanie. Działania służące dostosowaniu i łagodzeniu 

skutków zmian klimatu wymagają zintegrowanego sposobu podejścia, które będzie uwzględniać 

aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne. 

Wobec wagi środowiskowych, społecznych, gospodarczych i terytorialnych skutków zmian klimatu 

konieczne jest wsparcie i rozszerzenie działań służących dostosowaniu i łagodzeniu takich skutków 

przy założeniu, że działania w zakresie zarządzania ryzykiem mogą także wymagać dużych 

inwestycji. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Już w grudniu 2015 r. UE przyjęła szczegółowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Obejmował on propozycje legislacyjne dotyczące gospodarki odpadami i plan działania na rzecz 

wsparcia budowy gospodarki o obiegu zamkniętym „Zamknięcie obiegu - plan działania UE na rzecz 

budowy gospodarki o obiegu zamkniętym”. We wspomnianym dokumencie sformułowano definicję 

gospodarki o obiegu zamkniętym jako „gospodarki, w której produkty, materiały i zasoby 

zachowują swoją wartość przez możliwie jak najdłuższy czas i minimalizuje się ilość odpadów”. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna stąd zastąpić gospodarkę liniową „wyprodukuj - użyj - 

wyrzuć”, która odznacza się nadmiernym zużyciem zasobów. Celem planu działania jest wsparcie 

gospodarki o obiegu zamkniętym na każdym etapie łańcucha wartości. Takie wszechstronne 

podejście rozpoczyna się na etapie produkcji (obejmując cele poprawy projektowania produktów i 

wydajności procesów produkcyjnych), obejmuje konsumpcję, naprawy i ponowną produkcję, 

gospodarkę odpadami i kończy się na wykorzystaniu surowców wtórnych w gospodarce i ponownym 
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wykorzystaniu wody. Na poziomie horyzontalnym promuje się innowacje i inwestycje. 

Najważniejszym elementem pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym jest gospodarka 

odpadami. W dyrektywie 2008/98/WE dotyczącej odpadów (dyrektywie ramowej w sprawie 

odpadów) UE stworzyła hierarchię przetwarzania odpadów, której powinny przestrzegać państwa 

członkowskie. Na hierarchię składają się: zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do 

ponownego wykorzystania, recykling, odzysk i unieszkodliwianie, przy czym prawdziwym jej celem 

jest całkowite unikanie odpadów i zamknięcie obiegu. 

Budowa gospodarki o obiegu zamkniętym jest nadal na początkowym etapie w Europie Środkowej, 

przy czym staje się jasne, że wymaga ona długoterminowej, ciągłej polityki i zaangażowania na 

wszystkich poziomach - począwszy od państw członkowskich, przez regiony i miasta, po podmioty 

gospodarcze i obywateli. 

Trudno dostępne są także dane społeczno-gospodarcze dotyczące stanu gospodarki o obiegu 

zamkniętym w Europie Środkowej. Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym gospodarkę o obiegu 

zamkniętym jest stopień recyklingu odpadów komunalnych. W państwach Europy Środkowej i 

Wschodniej miasta wytwarzają mniej odpadów niż przeciętnie w UE, ale niektóre z nich już 

„nadganiają” zaległości. Stopień recyklingu opadów kształtuje się w dalszym ciągu poniżej 

przeciętnej europejskiej, przy czym różnice między państwami sięgają od 68% w przypadku 

Niemiec do 24% w przypadku Chorwacji. Żadne z państw Europy Środkowej, z wyłączeniem 

Niemiec, nie osiągnęło dotychczas europejskiego celu 65% recyklingu do 2035 r., co uwidacznia 

potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz przejścia do gospodarki o obiegu bardziej 

zamkniętym22. 

Ze wstępnego etapu tego wyzwania polityki wynika zdecydowanie konieczność bardzo dobrej 

koordynacji działań - począwszy od informowania, przez zwiększanie świadomości, po działania 

pilotażowe - na rzecz ograniczania i gospodarki odpadami, recyklingu, ponownego wykorzystania i 

waloryzacji odpadów jako surowców. 

 

Środowiskowe aspekty mobilności miejskiej 

 

W długoterminowej strategii do 2050 r. UE podkreśliła znaczenie ekologicznej, bezpiecznej i 

powiązanej mobilności oraz wymieniła w szczególności obszary miejskie i inteligentne miasta jako 

główne newralgiczne punkty rozwoju innowacji. Duża liczba różnych podmiotów, sektorów i 

rodzajów mobilności na obszarach wiejskich oraz presja innowacyjna sprawiają, że zagadnienie 

mobilności miejskiej nabiera szczególnego charakteru. Jest to związane z dużym wkładem wiedzy z 

IT i technologii. Silny potencjał środowiskowy nowych i innowacyjnych działań wyjaśnia ponadto 

konieczność połączenia obszarów tematycznych mobilności miejskiej i ochrony środowiska 

naturalnego. 

Zmiany w zakresie mobilności będą obejmować planowanie urbanistyczne, bezpieczeństwo w ruchu 

rowerowym i pieszym, ekologiczny, niskoemisyjny transport publiczny i prywatny w skali lokalnej, 

wprowadzenie nowych technologii dostaw, np. dronów, mobilność jako usługę, pojawienie się 

usług dzielenia się samochodami i rowerami. Jeżeli chodzi o różność podmiotów i środków 

transportu, na obszarach miejskich należy połączyć ruch samochodowy, rowerowy, pieszy lub 

transport publiczny z dostawami towarów ciężarówkami i dronami. Przetestowania i wdrożenia 

wymagają nowo powstające i dotychczasowe usługi w zakresie mobilności, np. usługi dzielenia się 

samochodami i hulajnogami. Obszary miejskie powinny dodatkowo zarządzać skuteczną współpracą 

z sąsiadującymi z nimi obszarami wiejskimi, np. w celu wchłonięcia i połączenia dużej liczby 

                                                           
22 Analiza głównych wyzwań terytorialnych, potrzeb i potencjału współpracy transnarodowej w Europie Środkowej. 
Raport końcowy. WIIW 2020, karta SO 2.6. 
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dojeżdżających każdego dnia. W połączeniu z wdrożeniem niskoemisyjnych technologii 

transportowych przyczyni się to do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, hałasu i liczby 

wypadków, a także do poprawy jakości życia na obszarach miejskich. 

Mimo że Europa Środkowa posiada kilka silnie zurbanizowanych aglomeracji, ogólny poziom 

urbanizacji kształtuje się poniżej średniej unijnej. W tym kontekście bardziej zróżnicowana ocena 

uwidacznia heterogoniczność Europy Środkowej. Niemcy są na przykład przeciętnie bardziej 

zurbanizowanym państwem niż pozostałe państwa UE, którym nie dorównują z kolei wszystkie 

pozostałe państwa Europy Środkowej. 

Mimo niższego poziomu urbanizacji mobilność miejska stanowi większe wyzwanie w Europie 

Środkowej. Powyższy wniosek potwierdzają różne trendy. O ile wskaźnik własności samochodów w 

miastach kształtuje się zasadniczo poniżej średniej krajowej w miastach stołecznych, do wyjątków 

należy zaliczyć Bratysławę, Budapeszt, Pragę, Rzym i Warszawę. Nie jest zaskoczeniem fakt, że te 

miasta borykają się z poważnym problemem nadmiernego natężenia ruchu drogowego. W 

sprawozdaniu o stanie miast europejskich w 2016 r. podkreślono wyraźne różnice między Europą 

Zachodnią i Europą Środkową pod względem popularności transportu publicznego. Mniej korzystnie 

wypada pod tym względem Europa Środkowa, w której od 1995 r. obserwuje się wzrost liczby 

kilometrów pasażerskich w ruch tramwajowym i metrze przy jednoczesnym jej spadku w ruchu 

autobusowym i kolejowym. Berlin, Lublana i Wiedeń wypadają stosunkowo dobrze pod względem 

popularności ruchu rowerowego lub pieszego, ale w większości miast Europy Środkowej w dalszym 

ciągu pierwszym wyborem jest samochód jako środek mobilności. 

Wobec powyższego konieczne jest stymulowanie przejścia na bardziej efektywne energetycznie, 

zrównoważone środowiskowo i bardziej wydajne środki transportu. Powyższe obejmuje 

ograniczanie emisji, poprawę jakości powietrza, przejście na dostawy energii ze źródeł 

odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej w ramach mobilności miejskiej. Oznacza 

to konieczność uwzględnienia różnych sektorów, a także instrumentów równoczesnego 

finansowania i stosowania raczej zintegrowanych sposobów podejścia przy uwzględnieniu innowacji 

technologicznych i nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z mobilnością zgodnie 

z planowaniem miejskim i planowaniem przestrzennym w miastach. 

 

Zrównoważony transport i łączność. Wyzwania odzwierciedlające potrzeby związane 

ze zrównoważonymi połączeniami23 

Od chwili powstania fundament jednolitego rynku europejskiego stanowią „cztery wolności” 

sformułowane w Traktatach Rzymskich z 1957 r., tj. swobodny przepływ towarów, usług, osób i 

kapitału. Niezbędnym warunkiem zapewnienia pierwszych trzech wolności jest dostępność 

odpowiedniej infrastruktury transportowej, zapewnienie fizycznego dostępu do zagranicznych 

rynków towarów, usług i pracy. Wymienione rynki i infrastruktura transportowa jako taka mogą 

ulec znacznym zmianom w bliskiej przyszłości w wyniku cyfryzacji. 

Zrównoważony transport i połączenie regionów Europy Środkowej siecią TEN-T 

Optymalne systemy transportowe powinny zapewniać szybki, ekonomiczny i jednocześnie przyjazny 

dla środowiska naturalnego i niskoemisyjny multimodalny transport towarów i pasażerów w skali 

całego jednolitego europejskiego obszaru transportu. UE popiera powyższą koncepcję, inwestując 

w transeuropejską sieć transportową (TEN-T). Odwołanie do sieci TEN-T pojawia się w wielu 

różnych opcjach finansowania na poziomie UE, krajowym i regionalnym. 

Sieć TEN-T składa się z dziewięciu korytarzy - obejmujących szereg rodzajów transportu, w tym 

                                                           
23 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 69 (rozdział 4). 
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transport kolejowy, drogowy, śródlądowy i morski, które mają zostać zakończone do 2030 r. Region 

Europy Środkowej odznacza duża liczba punktów przecięcia korytarzy. O ile przez terytorium 

Europy Środkowej przebiega 7 korytarzy, pięć z nich łączy co najmniej trzy gospodarki tego 

regionu. 

Europa Środkowa stanowi zatem niewątpliwie obszar, który jest mocno zintegrowany z siecią TEN-

T pod względem terytorialnym. Bardziej szczegółowa analiza uwidacznia jednak kolejne poważne 

wyzwanie terytorialne tego regionu, tj. konieczność poprawy połączeń między regionami Europy 

Środkowej i takimi dużymi sieciami. Dotyczy to nie tylko infrastruktury. Na poziomie regionalnym 

jest to wyzwanie planistyczne obejmujące wiele sektorów i poziomów zarządzania. 

Podczas gdy budowa podstawowej sieci TEN-T ma podlegać rewizji w 2021 r. i zostać zakończona w 

2030 r., zakończenie budowy obejmującej większy obszar kompleksowej sieci ma nastąpić w  

2050 r. Sieć kompleksowa jest szczególnie ważna dla regionów i państw, które dysponują mniejszą 

liczbą połączeń podstawowych w sieci TEN-T, i obszarów podmiejskich, na których ludność jest 

bardziej narażona na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Z państw Europy Środkowej Chorwacja, 

Polska i Słowenia posiadają połączenie tylko z dwoma korytarzami podstawowej sieci TEN-T, a 

Republika Czeska, Węgry i Słowacja z trzema korytarzami. 

Mimo że wielokrotnie podkreśla się wagę poprawy odcinków przygranicznych w ramach 

podstawowej sieci TEN-T, poza jej obszarem i częściowo nawet poza obszarem kompleksowej sieci 

można stwierdzić, że brakuje wielu połączeń lub usług transnarodowe. 

Żeby transport stał się bardziej zrównoważony, konieczna jest rezygnacja z transportu drogowego, 

który w przeważającym stopniu jest oparty na paliwach kopalnych, na rzecz bardziej 

zrównoważonych rodzajów transportu. Według stanu w 2017 r. w skali całej Europy Środkowej 

ponad 60% towarów przewozi się transportem drogowym. Ale, z wyłączeniem Włoch, we wszystkich 

gospodarkach środkowoeuropejskich udział kolejowego transportu towarowego przewyższa średnią 

unijną. 

W odniesieniu do obszaru Europy Środkowej należy zatem sformułować zalecenie o charakterze 

zintegrowanym: ułatwianie i wzmacnianie lepszych połączeń głównie peryferyjnych - często 

wiejskich - regionów z sieciami TEN-T przy jednoczesnym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań 

służących zarządzaniu procesem rezygnacji z transportu i systemu mobilności opartego na paliwach 

kopalnych. Powyższe wymaga także odpowiedniej koordynacji między możliwościami finansowania 

na poziomie UE, krajowym i regionalnym. 

 

Łączność cyfrowa 

 

Łączność cyfrowa jest blisko związana z transportem towarów i ludzi w Europie, ponieważ są one 

współzależne. Ściśle związana jest z nią także potrzeba zwiększenia zdolności innowacyjnych i 

umiejętności (cyfrowych), jak wskazano w rozdziale poświęconym innowacjom i umiejętnościom. 

Cyfryzacja dotyka bowiem obywateli, przedsiębiorstwa i rządy. Ewolucja technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) wywiera wpływ na wszystkie aspekty gospodarowania. Rozwiązania TIK są 

między innymi niezmiernie ważne w propagowaniu przejścia w kierunku bardziej zrównoważonego 

transportu przez dostarczanie informacji, ułatwianie transportu transgranicznego i 

multimodalnego, jak wykazano w kolejnych częściach niniejszego dokumentu. Cyfryzacja oferuje 

ponadto nowe produkty i usługi w różnych sektorach gospodarki i dotyczy procesów w ramach 

międzynarodowych łańcuchów wartości. Determinuje także sposób pracy i miejsce, z którego 
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ludzie pracują. 

Mimo że UE realizuje „Europejską agendę cyfrową”24, negatywne konsekwencje niezakończenia 

budowy jednolitego rynku cyfrowego ponoszą jednak w nieproporcjonalnie dużym stopniu MŚP. 

Również pod tym względem region Europy Środkowej odznacza się heterogenicznością. Udział 

przedsiębiorstw eksportowych (zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw) kształtuje się powyżej 

średniej unijnej w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech i Słowenii. Pozostałe gospodarki Europy 

Środkowej pozostają jednak daleko w tyle. 

Dość podobna perspektywa kształtuje się z punktu widzenia kupujących, z których największa 

część dokonywała w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupów internetowych w najbardziej 

wysuniętych na południe i wschód regionach Europy środkowej (schemat 37, panel lewy). Najniższy 

odsetek zakupów internetowych z pozostałych państw UE odnotowuje się w Polsce, północnych 

regionach Republiki Czeskiej i wschodnich regionach Węgier. 

 

W kontekście cyfryzacji społeczeństwa decydującym czynnikiem jest infrastruktura TIK. Stan 

infrastruktury, w szczególności usług szerokopasmowych i ich prędkości, mierzy się wskaźnikiem 

cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa w wymiarze łączności (DES). W Europie Środkowej wyniki 

powyżej średniej unijnej osiągają jedynie Niemcy i Węgry. Jeżeli chodzi o umiejętności, których 

obywatele potrzebują, żeby korzystać z cyfryzacji i usług internetowych, jedynie obywatele 

Niemiec osiągają wyniki ponadprzeciętne w skali całej UE. Państwa Europy Środkowej wykazują 

stosunkowo duże różnice pod względem wykorzystania technologii cyfrowych przez podmioty 

gospodarcze. Najmniej zaawansowane są pod tym względem przedsiębiorstwa polskie, węgierskie i 

włoskie, ustępując swoich odpowiednikom w Słowenii, Niemczech i Republice Czeskiej. 

Jak wynika z analizy, polityka dotycząca Europy Środkowej powinna koncentrować się na 

zapewnieniu dobrej łączności cyfrowej wszystkich regionów, w szczególności obszarów wiejskich. 

Jest to zależne przede wszystkim od rozwoju infrastruktury. 

 

                                                           

24 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe 
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Równość szans. Wyzwania odzwierciedlające takie aspekty społeczne jak 

równy dostęp do rynku pracy, opieki zdrowotnej, edukacji i uczenia się25 

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi już od wielu lat element agendy politycznej 

Unii Europejskiej i zachowuje swoje znaczenie w bieżących strategiach i programach unijnych. W 

strategii „Europa 2020” za jedno ze swoich największych wyzwań Komisja Europejska uznała 

zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do 2020 r. liczba osób żyjących w ubóstwie lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinna zmniejszyć o co najmniej 20 mln. 

Włączenie społeczne stanowi także nadrzędny cel UE w Nowej Agendzie Strategicznej 2019-2024. 

Celem strategii UE na rzecz młodzieży jest wsparcie i zachęcenie młodych obywateli do udziału w 

życiu społecznym. 

Podobnie jak w przypadku zagadnienia łączności UE stworzyła szereg różnych programów w celu 

wsparcia realizacji odpowiednich polityk; konieczna jest ścisła koordynacja funduszy na różnych 

poziomach (w tym EFS) w celu zapobieżenia zbędnej nadmiarowości inicjatyw. Z drugiej strony nie 

ulega wątpliwości, że zagadnienie to dotyczy wielu aspektów obejmujących także przedstawione 

wyzwania terytorialne, w szczególności umiejętności, gospodarkę o obiegu zamkniętym (innowacje 

i innowacje społeczne, zmniejszanie nierówności, które mogą pogarszać sytuację określonych grup 

społeczeństwa, konieczność rozwijania umiejętności). 

Długotrwałe bezrobocie i bezrobocie wśród osób młodych 

Jednym z nadrzędnych celów polityki UE jest promocja zatrudnienia. W strategii „Europa 2020” 

sformułowano na przykład jednoznacznie cel zwiększania zatrudnienia. Zatrudnienie stanowi 

zasadniczo niezbędny warunek zaspokojenia potrzeb jednostki i udziału w społeczeństwie. Z 

perspektywy polityki przyczynia się ono zatem do ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Długotrwałe bezrobocie zwiększa w szczególności ryzyko dłuższych okresów pozostawania bez 

pracy a nawet braku aktywności, co z kolei przyczynia się do wzrostu ryzyka ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Mimo że we wszystkich państwach UE odnotowano poprawę wskaźników 

długotrwałego bezrobocia w 2017 r., ich wartości wykazują jednak znaczne zróżnicowanie między 

państwami. 

Jeżeli chodzi o długotrwałe bezrobocie w regionach Europy Środkowej, większość z nich 

odnotowuje niskie wartości wskaźników długotrwałego bezrobocia poniżej 5%. Długotrwałe 

bezrobocie pozostaje jednak nadal poważnym problemem w pewnych regionach Europy Środkowej, 

w szczególności w tych na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Interesujący jest fakt, że 

regiony o wysokich wskaźnikach długotrwałego bezrobocia są zgrupowane przestrzennie, co 

jednoznacznie odzwierciedla powiązania lokalnych rynków pracy między regionami w 

poszczególnych państwach. Najbardziej uderzający kontrast występuje w Niemczech, w których 

istnieje przepaść między rynkiem pracy w danych Niemczech Zachodnich i Wschodnich. Należy 

ponadto podkreślić, że większość państw Europy Środkowej boryka się nadal z poważnym 

problemem bezrobocia wśród osób młodych. Regiony Europy Środkowej odznaczają się w ogólnym 

ujęciu zróżnicowanymi wskaźnikami bezrobocia wśród osób młodych, które osiągają wartości od 

ok. 4% do nawet 36%. Można zauważyć, że rynki pracy są ze sobą powiązane na poziomie lokalnym, 

jak mowa powyżej. 

Żeby sprostać złożonym wyzwaniom, konieczne jest przyjęcie kompleksowego sposobu podejścia 

do współpracy na rzecz rozwiązania wieloaspektowego problemu długotrwałego bezrobocia. UE 

promuje innowacje społeczne na rzecz tworzenia nowych idei i koncepcji współpracy 

                                                           
25 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 89 (rozdział 5). 
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skoncentrowanej w pierwszej kolejności na lokalnych interesach i potrzebach. W idealnej sytuacji 

dotyczy to lokalnych interesariuszy zarówno z sektora rynkowego, jak i publicznego, a także 

obywateli współpracujących w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb z wykorzystaniem wiedzy 

lokalnej. 

Dostęp do edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie 

Powodzenie osób na rynku pracy jest mocno związane z edukacją, szkoleniami i uczeniem się przez 

całe życie. Słabiej wykształcone osoby są bardziej zagrożone bezrobociem, a tym samym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym. Jest ponadto mniej prawdopodobne, że będą one uczestniczyć w 

szkoleniach i systemach uczenia się przez całe życie. Staje się to jeszcze większym problemem w 

miarę przyspieszania tempa rozwoju i postępu technologicznego. 

W Europie Środkowej wskaźniki uczestnictwa w szkoleniach są zasadniczo znacznie wyższe w 

regionach miejskich niż wiejskich i pośrednich. Nie jest to zaskakujące, ponieważ infrastruktura 

edukacyjna i szkoleniowa jest bardziej rozwinięta w regionach miejskich, co z kolei zwiększa 

dostępność edukacji i oferty szkoleniowej i tym samym skutkuje wyższymi wskaźnikami 

uczestnictwa. 

Edukacja i szkolenia stanowią szczególny problem na obszarach wiejskich w Europie Środkowej, w 

szczególności w słabiej rozwiniętych regionach. Coraz większe znaczenie na przyszłość zyskują 

szkolenia i uczenie się przez całe życie. Oczekuje się, że niektóre zawody zostaną wyparte przez 

cyfryzację i automatyzację. Wspomniany trend stanowi presję dla jednostek i zmusza je do udziału 

w szkoleniach i podejmowania działań z zakresu uczenia się przez całe życie w większym zakresie. 

W tym kontekście państwa Europy Środkowej powinny bezwzględnie obejmować działaniami 

szkoleniowymi i edukacyjnymi większą grupę osób. 

Podobnie jak w przypadku wyzwania związanego z rynkiem pracy UE podjęła problem szkoleń i 

uczenia się przez całe życie w szeregu programach i strategiach. Są one także przedmiotem 

rozważań w rozdziale poświęconym umiejętnościom i innowacjom. Analiza wskazuje niemniej 

jednak na duży potencjał do podejmowania współpracy, zwłaszcza przez innowacje społeczne. 

Wiejskie regiony Europy Środkowej powinny w szczególności przeciwdziałać niskim wskaźnikom 

uczestnictwa przez wymianę wiedzy, koncentrację zasobów i zaspokojenia potrzeb lokalnych. 

Integracja grup marginalizowanych 

Wykluczenie społeczne jest nieuchronnie związane z ubóstwem i niedostatkiem materialnym. 

Zgodnie z definicją sformułowaną w strategii „Europa 2020” osoby są zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, jeżeli znajdują się w jednej lub więcej z trzech następujących sytuacji: 

są zagrożone ubóstwem lub żyją w gospodarstwach domowych odznaczających się bardzo niską 

intensywnością pracy. 

Ryzyko ubóstwa i wykluczenia społeczna stanowi nadal poważny problem w większości państw 

Europy Środkowej. Co więcej, ryzyko to koncentruje się w przeważającym stopniu w kilku 

regionach. Na stosunkowo wyższe ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego są narażone: Polska 

Wschodnia, Wschodnia Słowacja, część regionów na Węgrzech i w Chorwacji, Niemcy Wschodnie i 

Wiedeń. Ciekawych wniosków dostarcza ponadto całościowa analiza porównawcza obszarów 

miejskich i wiejskich. O ile ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego dotyczy w większym stopniu 

miast austriackich, niemieckich i włoskich, jest ono wyższe na obszarach wiejskich w Chorwacji, na 

Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. W Słowenii i Republice Czeskiej wskaźniki są bardziej 

wyrównane na obszarach miejskich i wiejskich. Oba te państwa odznaczają, co ciekawe, najniższe 

wskaźniki. 

Zwalczanie wykluczenia społecznego stało się jednym z najważniejszych celów polityki UE i jest 

ono niezbędne w Europie Środkowej. Włączeniu grup społecznych w niekorzystnej sytuacji służy 

szereg działań, w szczególności w ramach EFS. 
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Tożsamość europejska. Wyzwania odzwierciedlające stan tożsamości 

europejskiej i więzi kulturowej i zakotwiczenie w prawie UE i zasadach 

zintegrowanego planowania na poziomie lokalnym26 

Współpraca terytorialna stanowi szansę na przeciwdziałanie europejskim trendom dezintegracji, 

wraz z którymi pogarsza się wizerunek UE jako centrum wspólnych wartości, problemów i 

rozwiązań. Dzielenie się i wyszukiwanie rozwiązań między i na funkcjonalnych obszarach 

transgranicznych, regionalnych i lokalnych przyczynia się w znacznym stopniu do wzmacniania 

spójności na wspólnym terytorium obszaru objętego programem. 

Nieustannie rozwija się jednolity rynek europejski i transeuropejskie sieci transportowe, eliminuje 

się bariery polityczne, społeczne i kulturowe. Pojawiają się jednak oznaki wskazujące na to, że 

procesy integracji europejskiej mogą ulec zatrzymaniu lub nawet odwróceniu. Sztandarowym 

przykładek jest wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, tzw. Brexit. Toczące się ostatnio 

kontrowersyjne dyskusje dotyczące mechanizmów wsparcia finansowego dla przegranych w 

procesie globalizacji i w wyniku kryzysów gospodarczych, wspólnego rozwiązania problemu 

uchodźców, wspólnych działań polityki, tj. ogólnie na temat solidarności w Europie, pokazują, że w 

nadchodzących latach dalsza integracja europejska nie musi koniecznie stanowić głównego trendu. 

W skali Europy Środkowej można zauważyć znaczące różnice pod względem postrzegania 

legitymizacji UE między państwami oraz obszarami miejskimi i wiejskimi, które dodatkowo 

pogłębiają ostatnie wydarzenia na scenie politycznej. 

Obecnym wzorcom i trendom polaryzacji przestrzennej towarzyszy inne wyzwanie polegające na 

przybliżeniu Europy jej obywatelom. Wiele badań wskazuje na fakt, że procesy polaryzacji 

społecznej są związane z nagłym nasileniem populizmu politycznego i problemami w postrzeganiu 

legitymizacji EU27, które z kolei hamują dalszą integrację europejską i ogólny wzrost gospodarczy 

w ramach Unii Europejskiej. Zjawiska te napędzają dodatkowo zmiany demograficzne w Europie 

Środkowej28. Obszary miejskie i wiejskie różnią się w dużym stopniu pod względem wzorca zmian 

społecznych, które niosą za sobą wzrost liczby osób w wieku emerytalnym w regionach miejskich i 

problem kurczenia się regionów, drenażu mózgów i migracji na obszarach wiejskich (wyzwania te 

są przedmiotem szczegółowych rozważań w rozdziale poświęconym umiejętnościom). 

Regiony są zróżnicowane stopniem, w jakim istniejące warunki sprzyjają procesom zarządzania 

opartym na uczestnictwie i zintegrowanym na poziomie lokalnym. Na poniższym schemacie 

przedstawiono średnie wyniki odpowiedzi dotyczące stopnia, w jakim uczestnicy czują się 

„obywatelami UE”, i średnie wyniki odpowiedzi dotyczące ich poparcia dla stwierdzenia „ludzie 

żyjący w Unii Europejskiej mają wiele wspólnego”. Jeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie, w 

regionach Europy Środkowej średnie wyniki kształtują się w przedziale od 1,5 do 2,75, w przypadku 

drugiego zagadnienia w przedziale od 1,8 do 3. Poczucie bycia obywatelem UE jest przeciętnie 

najsłabsze we Włoszech, Chorwacji, w południowych regionach Węgier, Republice Czeskiej i w 

zachodnich regionach Austrii. Regiony Republiki Czeskiej, Niemiec Wschodnich, Węgier 

Południowych i Słowenii charakteryzują się przeciętne niskim poparciem dla stwierdzenia, że 

ludzie żyjący w Unii Europejskiej mają wiele wspólnego, podczas gdy przemawia ono szczególnie 

do osób żyjących w granicznych regionach między Austrią, Węgrami i Słowacją. 

                                                           
26 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 115 (rozdział 6). 

27 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 125. 

28 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 125. 
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W maju 2019 r. Rada UE uznała „rosnącą potrzebę pogłębienia zaufania między państwami i 

ludźmi”29. Od ponad 20 lat regiony Europy Środkowej współpracują w ramach programu Interreg, 

sfinansowawszy kilkaset projektów dotyczących współpracy, w ramach których ludzie mieli dotrzeć 

do partnerów współpracy transnarodowej w celu przyłączenia się do programu. Istnieje 

niezmiernie dużo dowodów potwierdzających, że przyczyniło się to do budowy zaufania między 

władzami i podmiotami gospodarczymi w regionie. Ugruntowana w polityce spójności i rozwoju 

regionalnego UE współpraca terytorialna ma na celu niwelowanie różnic społeczno-gospodarczych 

między regionami. 

Mając na uwadze wynikające z tego problemu potrzeby, wobec osłabienia tożsamości europejskiej 

można stwierdzić pilną potrzebę zakotwiczenia polityk UE w zintegrowanym podejściu 

terytorialnym, które będzie wywierać bezpośrednie skutki na poziomie lokalnym. W tym celu 

prowadzi się strategiczny dialog, wymienia, identyfikuje i dostosowuje się rozwiązania do 

problemów regionalnych. Jeżeli ludzie żyjący w różnych regionach będą wymieniać się pomysłami i 

współpracować przy rozwiązywaniu wspólnych problemów, mogą wypracować skuteczne 

rozwiązania przy niższym nakładzie pracy. Jednocześnie wzmocnieniu ulega przy tym poczucie 

wspólnoty, które pozytywnie wpływa na dobre samopoczucie. 

Konieczność podejmowania współpracy, która przeciwdziała niekorzystnym zjawiskom, można 

uznać raczej za zasadę a nie temat. Dotyczy ona różnego rodzaju wyzwań terytorialnych, które 

zostały już opisane w poprzednich rozdziałach. Program należy realizować w taki sposób, żeby 

obywatele mogli lepiej zrozumieć wartości UE i spójność, którą zapewnia współpraca 

transnarodowa. 

Dlatego Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA powinien jeszcze w większym stopniu sprzyjać 

włączeniu społecznemu, przyciągając nowe grupy interesariuszy i ograniczając bariery 

przystąpienia do współpracy przez dalsze upraszczanie zasad. Ponieważ część regionów i gmin w 

Europie Środkowej dysponuje niskimi zdolnościami instytucjonalnymi i zdolnościami interesariuszy 

do udziału i czerpania korzyści z programów i strategii współpracy terytorialnej, powinny one 

jednoznacznie zostać zwiększone. Wzmocnienia wymaga dodatkowo widoczność i poczucie 

własności wyników po upływie cyklu życia danego projektu. 

                                                           

29 Wnioski Rady w sprawie realizacji makroregionalnych strategii UE, ust. 5, przyjęte dnia 10 maja 2019 r. 
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Koordynacja zarządzania. Wyzwania odzwierciedlające potrzebę wzmocnienia 

koordynacji z i między politykami i programami30 

W projekcie rozporządzenia w sprawie EFRR (COM (2018)372) i wszystkich powiązanych regulacjach 

stwierdzono jednoznacznie, że należy promować koordynację i ujednolicenie środków finansowych 

w celu tworzenia korzyści i skoordynowanego sposobu podejścia w celu zrealizowania 

najważniejszych celów polityki terytorialnej UE. 

Koordynacja zarządzania, w szczególności na poziomie lokalnym i regionalnym, stanowi od zawsze 

najważniejszy aspekt polityki współpracy terytorialnej UE. Swoją silną podstawę w 

rozporządzeniu31 ma ponadto ściślejsza koordynacja działań z sieciami polityki, w szczególności ze 

strategiami makroregionalnymi. Wyzwanie polegające na poprawie koordynacji zarządzania między 

instrumentami i politykami można podzielić na dwa główne filary, które charakteryzują problemy 

terytorialne: 

 współpraca sieciowa i synergie między strategiami współpracy terytorialnej i mechanizmami 

finansowania; 

 sposoby podejścia oparte na strategicznym zarządzaniu na wszystkich poziomach w celu 

wzmocnienia i zacieśnienia związków między różnymi mniejszymi obszarami funkcjonalnymi 

 

Współpraca sieciowa i synergie między strategiami współpracy terytorialnej i mechanizmami 

finansowania 

Na poziomie UE opracowano cztery strategie makroregionalne32 w formie międzynarodowych sieci 

polityki, które mają służyć wspólnemu rozwiązywaniu wspólnych problemów terytorialnych. Do 

każdej strategii makroregionalnej jest przypisany dedykowany program transnarodowy, który 

obejmuje dokładnie jej obszar. Ponadto trzy z czterech strategii (tj. inicjatywa adriatycko-jońska, 

inicjatywa alpejska, inicjatywa na rzecz regionu naddunajskiego) nakładają się na siebie pod 

względem geograficznym. Sytuacja jest inna w przypadku terytorium objętego Programem Interreg 

Europa Środkowa. Obszar Europy Środkowej obejmuje faktycznie część obszaru czterech strategii 

makroregionalnych. Powyższe implikuje, że o ile cztery programy transnarodowe przypisane do 

czterech strategii służą bezpośredniemu wsparciu realizacji i zarządzania „ich” strategią 

makroregionalną, Program Interreg Europa Środkowa stanowi zawias łączący wspomniane cztery 

strategie w pokrywających się dziedzinach. 

Dowiedziono, że zgodność tematyczna i terytorialna stanowi wartość dodaną wzmacniającą 

związek Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA z tymi strategiami. W operacyjnej ocenie Programu 

Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020 uznano w tym kontekście za bardzo prawdopodobne, że 

strategie makroregionalne stymulują tworzenie partnerstw roboczych na terytorium Europy 

Środkowej33.  

                                                           
30 Analiza terytorialna WIIW 2020. Załącznik 1. Sprawozdanie analityczne, s. 135 (rozdział 7). 

31 COM (2018)372, s. 12 

32 Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, program UE na rzecz obszarów alpejskich, strategia UE dla regionu 
naddunajskiego, strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego. 

33 Ocena operacyjna, s. 95: „Interesujące jest to, że istnieją określone wzorce preferowanych tematów dla 
poszczególnych strategii makroregionalnych, do realizacji których przyczyniają się projekty realizowane w 
Europie Środkowej. Może to wynikać z faktu, że część tematów w ramach poszczególnych strategii 
makroregionalnych jest bardziej popularna i bardziej perspektywiczna od innych. Interesariusze są już stosunkowo 
aktywni i bardziej skłonni do współpracy w ramach nowego projektu z programu Interreg w danym obszarze 
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Niezależnie od europejskich strategii makroregionalnych w jednym lub więcej państwach Europy 

Środkowej realizuje się ponad 20 programów współpracy transgranicznej i przygranicznej. Jak 

wynika z przeprowadzonej analizy, może to skutkować nierównym dostępem do środków 

finansowych w zależności od terytorium, potencjalną konkurencją między programami, 

pojawianiem się tendencji do podkupywania „specjalistów ds. realizacji” z różnych programów o 

jednej idei projektowej, a przede wszystkim możliwym powielaniem wyników, jeżeli dwa różne 

projekty generują bardzo zbliżone produkty. Potwierdza to, że Program Interreg EUROPA 

ŚRODKOWA wiąże się z bardzo złożonymi problemami w zakresie koordynacji i współpracy z innymi 

programami terytorialnymi, innymi instrumentami i strategiami makroregionalnymi UE. 

Taka złożoność tworzy jednak jeszcze bardziej wyjątkową rolę i szansę dla Programu Interreg 

EUROPA ŚRODKOWA, który dzięki umiejscowieniu w centrum Europy może stymulować procesy 

zarządzania na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Faktem jest, że Europa 

Środkowa ma strategiczną szansę, żeby stać się „łącznikiem” i „sieciowym złącznikiem” między 

różnymi strategiami współpracy terytorialnej i mechanizmami finansowania. Wsparciu jego roli 

jako „łącznika” służy także ocena operacyjna. W tym kontekście stwierdza się, że „program może 

w dalszym ciągu korzystać ze swojej łącznikowej roli w celu rozbudowy obszaru funkcjonalnego w 

regionie, który zniweluje podziały między Wschodem i Zachodem”. 

Sposoby podejścia oparte na strategicznym zarządzaniu na wszystkich poziomach w celu 

wzmocnienia i zacieśnienia związków między różnymi mniejszymi obszarami funkcjonalnymi 

W programach współpracy transnarodowej przyjmuje się zdecydowanie podejście oddolne, tak 

żeby wesprzeć rozwiązania dostosowane do danego miejsca i stymulować kreatywność ludzi w 

zakresie identyfikowania i wzajemnego stymulowania rozwiązań na poziomie lokalnym. W Europie 

Środkowej społeczność programu sprawdziła się pod względem tworzenia niezwykle 

zróżnicowanych rozwiązań w ramach tego samego zagadnienia tematycznego. 

Heterogeniczność obszaru Europy Środkowej może dodatkowo powodować konieczność 

wypracowania bardziej ustrukturyzowanych rozwiązań na potrzeby zarządzania. Powyższe 

zagadnienie było przedmiotem rozważań we wszystkich poprzednich rozdziałach i nie zawsze 

odpowiada ono typowemu podziałowi między Wschodem i Zachodem wzdłuż żelaznej kurtyny, 

tworząc raczej mozaikę szeregu zróżnicowanych mniejszych obszarów funkcjonalnych. Takie 

zróżnicowanie obszarów wymaga stworzenia połączeń i uzupełnienia szczególnych aspektów 

tematycznych lub strukturalnych na obszarach funkcjonalnych, a także inicjatyw na rzecz 

zarządzania w skali transnarodowej. 

Definicja obszaru funkcjonalnego według CEMAT34: obszar funkcjonalny stanowi zasadniczo spójne 

terytorium, które działa jako całość lub system w zakresie polityki i/lub spraw społecznych i/lub 

spraw gospodarczych. Wobec powyższego obszar funkcjonalny definiuje się jako strukturę 

                                                                                                                                                                                          

 

tematycznym. Wzbudza to coraz większą uwagę i zainteresowanie tworzeniem nowych partnerstw, które będą 
przyczyniać się do realizacji wspomnianych zagadnień o priorytetowym znaczeniu. Powyższe stwierdzenie 
potwierdzałoby hipotezę, że strategie makroregionalne (np. za pośrednictwem istniejących sieci tematycznych i 
oferujące transnarodowe ramy strategiczne) ułatwiają tworzenie partnerstw na potrzeby realizacji projektów z 
programu Interreg, a także przyczyniają się do realizacji ogólnych i szczegółowych celów strategii 
makroregionalnych (np. przez konkretne działania „w terenie”). Oznacza to, że projekty programu Interreg i 
strategie makroregionalne wzajemnie się uzupełniają. Powyższą hipotezę potwierdza duża liczba projektów 
dostosowanych do jednej lub więcej strategii makroregionalnych. Na poziomie programu wywiady 
przeprowadzone ze wspólnym sekretariatem potwierdzają działania podejmowane w ramach Programu Interreg 
EUROPA ŚRODKOWA w celu utrzymania stałego kontaktu i ciągłej wymiany informacji z podmiotami wszystkich 
strategii makroregionalnych na obszarze objętym programem”. 
34 Rada Ministrów ds. Planowania Przestrzennego. 
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interakcji następujących w kilku jednostkach administracji terytorialnej (większych i mniejszych 

miastach, gminach itd.), które współpracują ze sobą i są powiązane na przykład siecią 

transportową, komunikacyjną, działalnością gospodarczą lub posiadają zbliżone warunki naturalne, 

a także dzielą wspólne problemy i cechy35. 

Wymienić należy kilka zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla Europy Środkowej w obszarze 

zarządzania i obszarów funkcjonalnych. 

 Rada Europejskiej Konferencji Ministrów ds. Planowania Przestrzennego (CEMAT) w 2017 r. W 

szczególności przyjęto ramy dotyczące obszarów funkcjonalnych, które koncentrują się na 

kapitalizacji lokalnego potencjału w politykach rozwoju terytorialnego w skali kontynentu 

europejskiego36
. 

 Rozwój kilku obszarów funkcjonalnych w Europie Środkowej (np. regionów metropolitalnych w 

Niemczech, miast metropolitalnych we Włoszech itd.) mógłby stanowić odpowiednie 

wzorcowe obszary dla kolejnych obszarów funkcjonalnych poszukujących kierunków i 

wytycznych. 

 Rewizja Agendy Terytorialnej 203037 odnosi się w bardzo dużym stopniu do znaczenia 

obszarów funkcjonalnych. 

Europa Środkowa powinna w dalszym ciągu rozwijać i odbudować skuteczny i wydajny sposób 

zarządzania dla obszarów funkcjonalnych. Mimo że obszary funkcjonalne w Europie Środkowej są 

zróżnicowane, posiadają one zbliżony potencjał do dalszego rozwoju. Dotychczas zebrane dobre 

praktyki mogą służyć z kolei jako punkt odniesienia. 

  

Wizja, misja i realizacja programu 

 

Analiza terytorialna, o której mowa powyżej, wskazuje jednoznacznie, że Europa Środkowa 

znajduje się w okresie przemian. Regiony i miasta objęte programem stoją przed wieloma 

wyzwaniami, począwszy od zmian klimatu, po pandemię wirusa COVID-19, które nie znają granic 

państwowych, i których nie można rozwiązać działając pojedynczo. 

Przez wiele lat obszar Europy Środkowej przecinała żelazna kurtyna, która w dalszym ciągu czyni 

jej obszar bardzo zróżnicowanym pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Stan ten 

wymaga zmiany. Regiony i miasta Europy Środkowej muszą wspierać swoich obywateli i naturę w 

słuszny sposób bez względu na miejsce. 

Celem programu jest stworzenie jednolitej kultury współpracy w oparciu o wspólne potrzeby i 

tożsamość. Z perspektywy miast i regionów współpraca ma nadrzędne znaczenie dla zwiększenia 

ich odporności i atrakcyjności jako miejsc pracy i życia. 

W konsekwencji Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA stanowi zachętę do podejmowania 

współpracy granicznej i ją ułatwia. Program łączy organizacje publiczne, sektor prywatny i 

społeczeństwo obywatelskie, budując zaufanie ponad granicami państw. Z programu finansuje się 

w szczególności projekty transnarodowe, których celem jest rozwój, przeprowadzanie testów i 

wdrażanie pilnie niezbędnych rozwiązań na rzecz wzmocnienia odporności i atrakcyjności Europy 

Środkowej. Z programu zapewnia się wsparcie dla partnerstw w formie wytycznych i wiedzy. 

 

                                                           
35 CEMAT, Bukareszt, dnia 3 listopada 2017 r., s. 3 
36 CEMAT, Bukareszt, dnia 3 listopada 2017 r. 
37 Obecnie w przygotowaniu. 
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1.3. Uzasadnienie wyboru celów polityki i celów szczegółowych Programu Interreg, 
odpowiednich priorytetów, celów szczegółowych i form wsparcia, podejścia do 
brakujących połączeń w infrastrukturze transnarodowej, jeżeli takie istnieją 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. c 

Tabela 1. 

Wybrany cel 

szczegółowy 

lub wybrany 

cel 

szczegółowy 

programu 

Interreg 

Wybrany cel 

szczegółowy 
Priorytet Uzasadnienie wyboru 

Cel polityki 1 

- 

Bardziej 

inteligentna 

Europa przez 

promowanie 

innowacyjnyc

h i 

inteligentnyc

h przemian 

gospodarczyc

h 

 

(i) Wzmacnianie 

zdolności 

badawczo-

innowacyjnych i 

wykorzystanie 

zaawansowanyc

h technologii  

(iv) Rozwijanie 

umiejętności na 

potrzeby 

inteligentnej 

specjalizacji, 

przemian 

przemysłowych i 

rozwoju 

przedsiębiorczo

ści 

Priorytet 1 - 

Bardziej 

inteligentn

a Europa 

Środkowa 

przez 

współpracę 

 

Europa Środkowa jest najważniejszych obszarem 

gospodarczym w UE, posiadającym mocną bazę 

przemysłową opartą na wykwalifikowanej sile roboczej 

na poziomie regionalnym. Bliskość geograficzna i 

długotrwała współpraca w zakresie handlu, inwestycji i 

przemysłu skutkowały silnymi powiązaniami 

funkcjonalnymi obejmującymi cały jej obszar. 

Wzorce gospodarcze ulegają jednak zmianom. Żeby 

sprostać konkurencji, terytoria Europy Środkowej muszą 

zarządzać toczącym się procesem przejścia do bardziej 

cyfrowej i ekologicznej gospodarki. Muszą to zrobić w 

sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu 

sposób, tak żeby nikt nie został wykluczony. 

W tym celu konieczne jest dalsze wzmacnianie, 

dywersyfikowanie i dostosowanie działań badawczo-

rozwojowych do pojawiających się wyzwań społeczno-

gospodarczych. Konieczne jest zwiększenie dostępności 

wyników badań dla podmiotów realizujących inwestycje 

na słabiej rozwiniętych obszarach wiejskich i dla małych 

przedsiębiorstw. Dla MŚP z łańcuchów wartości ważną 

potrzebę stanowi nieustannie transfer wiedzy i 

technologii. Jest to blisko związane z potrzebą 

zapewnienia dostępności dobrze wykształconych kadr i 

przedsiębiorców. Należy ich wspierać przez oferowanie 

szkoleń zawodowych, w szczególności z uwzględnieniem 

regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. 

Wybrany został cel polityki 1, ponieważ współpraca 

transnarodowa tworzy czystą wartość dodaną w procesie 

zaspokajania specyficznych potrzeb regionów Europy 

Środkowej. Wśród tych potrzeb należy wymienić: 

 wsparcie w przejściu do bardziej globalnej, cyfrowej 

i ekologicznej gospodarki, 

 zwiększenie zdolności badawczo-rozwojowych MŚP, w 

szczególności na obszarach innych niż miejskie, 

 poprawę połączeń między terytoriami będącymi 

liderami innowacyjności i wzmocnienie efektu 
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rozlewania się na terytoria z nimi sąsiadujące, 

 wzmocnienie transnarodowych partnerstw 

przemysłowych w ramach łańcuchów wartości i 

dostaw, 

 uproszczenie procesu przekształcenia wyników badań 

w produkty komercyjne, 

 udoskonalenie zdolności cyfrowych i ekologicznych 

siły roboczej, w szczególności w sektorach 

związanych z regionalnymi strategiami inteligentnej 

specjalizacji, 

 wzmocnienie przedsiębiorczości i związanych z nią 

umiejętności. 

Cel polityki 2 

-  

Bardziej 

ekologiczna, 

niskoemisyjna 

Europa przez 

promowanie 

ekologicznej i 

sprawiedliwej 

transformacji 

energetyczne

j, zielonych i 

niebieskich 

inwestycji, 

gospodarki o 

obiegu 

zamkniętym, 

dostosowania 

do zmian 

klimatu i 

przeciwdziała

nia i 

zarządzania 

ryzykiem 

(i) Promowanie 

działań 

zwiększających 

efektywność 

energetyczną 

Priorytet 2 -  

Bardziej 

zielona 

Europa 

Środkowa 

przez 

współpracę 

Europa Środkowa jest obszarem zróżnicowanym, który 

zamieszkuje ok. 146 mln ludzi. Obejmuje ona 

zróżnicowane obszary krajobrazowe, począwszy od pasm 

wysokich i niskich gór, przez rozległe równiny, duże 

obszary dorzeczy, po regiony jezior. Europa Środkowa 

jest obszarem o dziewiczej przyrodzie, przecinającym 

różne strefy klimatyczne połączone korytarzami 

biologicznymi, w tym zielonymi płucami Europy. 

Rozciągające się wzdłuż linii horyzontu otwarte 

przestrzenie, kruche obszary górskie i naturalne 

krajobrazy zamieszkują cenne gatunki roślin i zwierząt 

objętych ochroną. To ogromne dziedzictwo przyrodnicze 

i różnorodność biologiczna stanowią ważny czynnik 

lokalizacyjny działający na jej korzyść. 

Faktem jest, że zasoby te są zagrożone. Obszar Europy 

Środkowej odczuwa już skutki zmian klimatu w postaci 

fal suszy i upałów, powodzi i zmieniających się 

mikroklimatów. Wzorce działalności gospodarczej i 

niezrównoważonej konsumpcji skutkują 

zanieczyszczeniem i stanowią presję dla środowisk 

wiejskich i miejskich w Europie Środkowej. 

Zanieczyszczenie powietrza, słaba jakość wody, zanik 

różnorodności biologicznej, eksurbanizacja i nieustające 

wykorzystanie gruntów zmniejszają możliwości realizacji 

istotnych usług ekosystemowych. Emisje gazów 

cieplarnianych utrzymują się nadal na zbyt wysokim 

poziomie, a wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych jest zbyt niskie, żeby osiągnąć cele 

neutralności klimatycznej. Mimo że wiele gospodarek w 

Europie Środkowej staje się gospodarkami o obiegu 

bardziej zamkniętym, konieczne jest podjęcie dalszych 

działań w celu wzmocnienia efektywnego wykorzystania 

zasobów. 

Wybrany został cel polityki 2, ponieważ współpraca 

transnarodowa tworzy wartość dodaną w procesie 

zaspokajania specyficznych potrzeb regionów Europy 

Środkowej. Wśród tych potrzeb należy wymienić: 

 zwiększenie efektywności energetycznej i 

(iv) Promowanie 

działań na rzecz 

dostosowania do 

zmian klimatu, 

przeciwdziałani

a ryzyku i 

odporności na 

katastrofy 

naturalne 

(vi) Promowanie 

przejścia do 

gospodarki o 

obiegu 

zamkniętym 

(vii) 

Wzmacnianie 

różnorodności 

biologicznej, 

zielonej 

infrastruktury w 

środowisku 

miejskim i 

ograniczanie 

zanieczyszczeni

a 
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wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w celu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie odporności na zmiany klimatu i 

rozszerzenie działań dostosowawczych do zmian 

klimatu, 

 promowanie rozwoju gospodarki o obiegu 

zamkniętym, 

 przeciwdziałanie zanikowi różnorodności biologicznej 

i zapewnienie przenikania się ekosystemów, 

 zachowanie usług ekosystemowych w interesie 

społeczeństwa, 

 ochronę zasobów świeżej wody i wsparcie 

zrównoważonego ich wykorzystania, 

 zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, wody i 

gleby, 

 rozbudowę zielonej infrastruktury łączącej siedliska i 

zapewnienie ich rekreacyjnego potencjału. 

Cel polityki 

3 -  

Mocniej 

powiązana 

Europa 

przez 

zwiększanie 

mobilności i 

regionalnych 

połączeń TIK 

(iii) Rozwój 

zrównoważonej, 

odpornej na 

zmiany klimatu, 

inteligentnej i 

intermodalnej 

mobilności na 

poziomie 

krajowym, 

regionalnym i 

lokalnym, w 

tym poprawa 

dostępności 

sieci TEN-T i 

mobilności 

transgranicznej 

Priorytet 3 

- 

Lepiej 

połączona 

Europa 

przez 

współpracę 

W Europie Środkowej krzyżują się ważne połączenia z 

państwami sąsiadującymi z UE w kierunku północno-

południowym i wschodnio-zachodnim. Od wieków obszar 

Europy Środkowej przecinało wiele szlaków handlowych i 

transportowych, które wyznaczały rzeki, ulice i drogi 

międzynarodowe. Dzięki temu Europa Środkowa jest 

centrum rozwoju najważniejszych korytarzy 

europejskich, z którymi można połączyć wiele regionów 

pod względem materialnym lub społeczno-gospodarczym. 

Dostępność większych korytarzy transportowych jest 

jednak stosunkowo słaba. W dalszym ciągu konieczne 

jest połączenie zwłaszcza regionów peryferyjnych z 

węzłami korytarzy podstawowej sieci TEN-T, usunięcie 

wąskich gardeł i uzupełnienie brakujących połączeń 

transportowych w celu zapewnienia odpowiedniej 

dostępności w skali całej Europy Środkowej. 

Ograniczenia wymagają ponadto emisje z transportu o 

90% do 2050 r. zgodnie z założeniami Europejskiego 

Zielonego Ładu, co wymaga inteligentnych i 

zrównoważonych sposobów podejścia do mobilności na 

poziomie miast, regionów i międzypaństwowym, a także 

intermodalności i wdrożenia wspartych komputerowo 

rozwiązań zarządzania mobilnością. 

Wybrany został cel polityki 3, ponieważ współpraca 

transnarodowa tworzy wartość dodaną w procesie 

zaspokajania specyficznych potrzeb terytorialnych. 

Wśród tych potrzeb należy wymienić: 

 połączenie obszarów wiejskich i peryferyjnych z 

głównymi korytarzami i węzłami transportowymi, 

 poprawę transportu transnarodowego oraz 

eliminowanie barier i wąskich gardeł, w szczególności 

na obszarach peryferyjnych, 

(iv) Promowanie 

zrównoważonej, 

multimodalnej 

mobilności 

miejskiej 
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 wzmocnienie zrównoważonego charakteru 

transportu, 

 promocję modalnego przejścia w kierunku bardziej 

ekologicznych rozwiązań, 

 wzmocnienie łańcuchów logistycznych na obszarach 

wiejskich i peryferyjnych, 

 zwiększenie dostępności i mobilności na obszarach 

wiejskich i peryferyjnych na rzecz zwiększenia 

spójności terytorialnej i społecznej, 

 promocję zrównoważonej mobilności miejskiej i jej 

pozytywnych skutków dla jakości powietrza, stanu 

środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Inwestycje transportowe wymagają niejednokrotnie 

dużych środków finansowych, które nie są dostępne w 

programach Interreg. Program Interreg Europa Środkowa 

będzie pełnić raczej rolę katalizatora w procesie 

przygotowania inwestycji na dużą skalę, finansowanych z 

innych instrumentów, np. funduszy krajowych, głównych 

programów EFRR lub instrumentu „Łącząc Europę” i 

instrumentów finansowych Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego (EBI). 

Cel 

szczegółowy 

1 Programu 

Interreg  

ISO 1 - Lepsze 

zarządzanie 

programem 

Interreg 

Priorytet 4 

Lepszy 

system 

zarządzania 

współpracą 

w Europie 

Środkowej 

Obywateli Europy Środkowej łączy wspólna tożsamość, 

która jest zakorzeniona w wielowiekowych więziach 

kulturowo-historycznych między jej miastami i 

regionami. Wspomniana tożsamość stanowi 

niematerialne, lecz istotne aktywo w kontekście 

wspólnego rozwiązywania problemów. 

Jest to ważne, ponieważ Europa Środkowa jest obecnie 

regionem zróżnicowanym pod względem rozwoju 

społeczno-gospodarczego i terytorialnym. Upływ trzech 

dziesięcioleci od upadku żelaznej kurtyny nie zatarł 

podziału między Wschodem i Zachodem, a Europa 

Środkowa stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami i 

boryka się z wieloma barierami, które nie kończą się na 

granicach obszarów jednostek terytorialnych, 

uniemożliwiając rozwój regionalny. 

Państwa Europy Środkowej dotyczą w równym stopniu 

takie wyzwania jak cyfryzacja, kryzys systemu opieki 

zdrowotnej i kryzys klimatyczny. Problemy te wymagają 

zintegrowanych, wielopoziomowych procesów 

zarządzania, uwzględniających funkcjonalne powiązania 

na poziomie terytorialnym. Wobec powyższego konieczne 

jest doskonalenie zdolności władz publicznych do 

projektowania i realizacji zintegrowanych, 

wielosektorowych strategii terytorialnych. 

Wzmocnienia wymaga także spójność terytorialna i 

społeczna. W dalszym ciągu istnieją znaczące 

dysproporcje, a wszyscy obywatele powinni mieć 

zapewnione równe szanse, np. przez realizację lepszych 
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i bardziej sprawiedliwych usług publicznych w interesie 

ogólnym. 

Wybrana została ISO 1, ponieważ współpraca 

transnarodowa tworzy wartość dodaną w procesie 

zaspokajania specyficznych potrzeb, które mają większe 

znaczenie dla regionów Europy Środkowej w kontekście 

niniejszego celu szczegółowego. Wśród tych potrzeb 

należy wymienić: 

 wzmocnienie zintegrowanego procesu 

stanowienia polityki w danym miejscu, 

 wzmocnienie terytoriów posiadających 

połączenia funkcjonalne lub więzi historyczne,  

 likwidację barier administracyjnych i prawnych 

we współpracy ponad granicami 

administracyjnymi, 

 poprawę wielopoziomowego zarządzania i 

współpracy ponad sektorami, 

 rozwiązanie złożonych problemów społecznych, 

w tym wynikających ze zmian demograficznych, 

 zwiększenie zaangażowania obywateli i 

interesariuszy w procesy podejmowana decyzji, 

 zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych 

w interesie ogólnym, dostępnych w równym 

stopniu dla wszystkich obywateli, 

 waloryzację szans na poprawę zarządzania 

cyfrowego i świadczenie wyższej jakości 

cyfrowych usług publicznych. 
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2. Priorytety  

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. d i e 

2.1. Tytuł priorytetu (dla każdego priorytetu) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. d 

Pole tekstowe [300] 

Priorytet 1. Bardziej inteligentna Europa Środkowa przez współpracę 

 

 Jest to priorytet zgodnie z przeniesieniem na podstawie art. 17 ust. 3. 

2.1.1. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 1 - (i) Wzmacnianie zdolności badawczo-innowacyjnych i wykorzystanie 

zaawansowanych technologii  

2.1.1.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 1.1. Wzmocnienie zdolności innowacyjnych w Europie 

Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Mocne zdolności innowacyjne są niezwykle istotne dla rozwoju gospodarczego Europy Środkowej 

ze względu na jej silną bazę przemysłową i znaczenie takich sektorów jak rolnictwo i produkcja 

żywności, produkcja przemysłowa lub turystyka. Wzmacniać swoje zdolności do tworzenia 

innowacji powinny w szczególności te regiony, które napotykają na problemy w procesie 

przejścia do bardziej cyfrowej, ekologicznej i bardziej biogospodarki. 

Obecnie nie wszystkie regiony Europy Środkowej są w równym stopniu zaangażowane i korzystają 

na badaniach i innowacjach. Działalność badawczo-rozwojowa koncentruje się przede wszystkim 

na obszarach miejskich i w dużych przedsiębiorstwach. Dla MŚP z łańcuchów wartości ważną 

potrzebę stanowi nieustannie transfer wiedzy i technologii. Są to często lokalni dostawcy, którzy 

nie działają na globalnych rynkach jak większe przedsiębiorstwa. Rozwiązanie tych problemów 

przyczyni się także do ograniczenia różnic terytorialnych między regionami, które w przeciwnym 

razie będą skutkować brakiem równości szans i dezintegracją społeczną. 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa będzie 

przyznawane na współpracę transnarodową, która ma przyczynić się w szczególności do 

zwiększenia konkurencyjności MŚP. Celem jest lepsze uczenie się na temat polityki, wzmocnienie 

zdolności interesariuszy innowacji i rozszerzenie współpracy w ramach i między regionalnymi 

systemami innowacji. Dopuszczalne działania z zakresu współpracy obejmują opracowanie i 
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realizację strategii i planów działania, narzędzi, szkoleń i działań pilotażowych. Wszystkie 

działania powinny uwzględniać działania na rzecz ekologii i aspekty związane ze zrównoważonym 

rozwojem jako zasadą horyzontalną. 

Działania powinny promować przyjmowanie nowatorskich technologii i rozwiązań i uwzględniać 

na przykład prototypowanie i wprowadzanie badań na rynek. Powinny one także przyczyniać się 

do wzmocnienia powiązań ponadsektorowych przez doskonalenie współpracy między 

interesariuszami innowacji, którzy mają zbliżone lub komplementarne problemy. Działania 

powinny ponadto przyczyniać się do tworzenia i wzmacniania regionalnych i transnarodowych 

struktur w Europie Środkowej (np. klastrów, sieci innowacji) i łańcuchów wartości, które 

ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia zależności od dostawców zagranicznych. Współpraca 

przedsiębiorstw w ramach takich ponadregionalnych partnerstw jest szczególnie pożądana, jeżeli 

stanowią one część łańcuchów wartości związanych z regionalnymi strategiami inteligentnej 

specjalizacji. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

• gospodarka ekologiczna, biogospodarka, 

• Przemysł 4.0, robotyzacja, technologie cyfrowe, kluczowe technologie wspomagające, 

• strategie inteligentnej specjalizacji, 

• przemysł związany z kulturą i kreatywnością, 

• srebrna gospodarka i innowacje społeczne, 

• transfer technologii i innowacji do MŚP, 

• partnerstwa ponadregionalne w łańcuchach wartości, 

• nowe systemy finansowania innowacyjności. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

• Doskonalenie zdolności i współpracy między interesariuszami innowacji na różnych 

poziomach zarządzania, żeby zapewnić pomoc w szczególności MŚP w lepszej integracji 

cyfryzacji w procesie przejścia do Przemysłu 4.0 (z poszanowaniem dla aspektów 

zrównoważonego rozwoju). 

• Wymiana dobrych praktyk w zakresie nowych ekologicznych trendów i norm i realizowanie 

działań pilotażowych wspierających MŚP w przyjmowaniu sposobów podejścia opartych na 

ekologicznej gospodarce. 

• Wzmacnianie transferu technologii i innowacji z instytucji badawczych do podmiotów 

gospodarczych w celu wsparcia procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań na szerszym 

terytorium. 

• Rozwijanie nowych form współpracy w łańcuchach wartości w celu wsparcia procesu 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań na szerszym terytorium. 

• Tworzenie i wzmacnianie transnarodowych sieci innowacji i klastrów i wpieranie współpracy 

między centrami innowacji na różnych terytoriach w celu wzmocnienia internacjonalizacji. 

• Ułatwianie ponadsektorowej kooperacji w celu wsparcia podmiotów gospodarczych z 

różnych sektorów (np. tradycyjnych sektorów gospodarki, przemysłu związanego z kulturą i 

kreatywnością, opieki zdrowotnej lub srebrnej gospodarki) dla celów zrównoważonego 

włączenia technologii cyfrowych (np. sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa cyfrowego, 

Internetu Rzeczy) do procesu rozwoju produktów i usług. 
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• Doskonalenie współpracy w łańcuchach wartości innowacyjnych produktów i usług 

(ekologicznych) zgodnie z krajowymi i regionalnymi strategiami inteligentnej specjalizacji w 

celu tworzenia nowych możliwości gospodarowania i otwierania nowych rynków. 

• Rozwijanie i wdrażanie koncepcji transnarodowego łańcucha wartości w oparciu o potencjał 

i zasoby regionalne. Powinny one sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i zmniejszać 

zewnętrzną zależność od tworzenia wartości dla regionów Europy Środkowej (np. przez 

relokację produkcji przemysłowej) i zwiększać odporność regionów na takie zewnętrzne 

skutki jak pęknięcia łańcuchów dostaw. 

• Zmniejszanie luk innowacji poza obszarami miejskimi, np. przez poprawę dostępu do usług 

wsparcia innowacji dla podmiotów gospodarczych skoncentrowanych na obszarach 

specjalizacji i obszarach priorytetowych technologii. 

• Wzmacnianie powiązań między sektorem publicznym i prywatnym i finansowanie instytucji 

w celu promowania projektowania i tworzenia struktur i usług ułatwiających dostęp do 

źródeł finansowania działalności innowacyjnej. 

• Promowanie innowacyjnych działań, które sprawiają, że gospodarka staje się bardziej 

sprawiedliwa, i ułatwiają społeczno-gospodarczą integrację grup społecznych w 

niekorzystnej sytuacji (np. osób niepełnosprawnych, migrantów, osób starszych). 

 

Nie ulega wątpliwości, że działania w ramach niniejszego celu szczegółowego mogą korzystać na 

koordynacji z pozostałymi europejskimi instrumentami finansowania, w tym programu Horyzont 

Europa, ponadregionalnymi instrumentami inwestycji w innowacje, głównymi programami EFRR 

lub krajowymi funduszami na innowacje. Działania powinny tworzyć synergie z działaniami, które 

mają wywoływać większe i szerzej sięgające skutki terytorialne w Europie Środkowej, np. przez 

przyjmowanie wyników badań i ich wdrażanie w regionach. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej przyczynią się do wzmocnienia zdolności 

innowacyjnych w Europie Środkowej i w gospodarkach regionalnych. Usprawnią proces uczenia 

się na temat i realizacji polityki, będą stymulować zmiany polityki w kierunku ekologicznej i 

cyfrowej gospodarki w zapóźnionych regionach i pomagać tym, które nadrabiają straty względem 

liderów. Skutkiem działań będzie poprawa warunków ramowych na rzecz rozwoju innowacji i 

bardziej powszechne przyjmowanie zaawansowanych technologii. Bardziej skuteczna współpraca 

ponad sektorami, transfer technologii i koordynacja będą przyczyniać się do ograniczania barier 

w zakresie innowacyjności, w szczególności dla MŚP. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 
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2.1.1.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

1 Cel 
szczegół
owy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

1 Cel 
szczegół
owy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

1 Cel 
szczegół
owy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

1 Cel 
szczegół
owy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.1. 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 
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2.1.1.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. Należy je zachęcać 

do przyjmowania rozwiązań, które prowadzą do lepszego ekosystemu innowacji. Grupy docelowe 

obejmują w szczególności zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne z systemu innowacji 

quadruple-helix, w tym przedsiębiorstwa i ich pracowników (w tym MŚP), organizacje klastrowe, 

władze publiczne, instytucje pośredniczące, organizacje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje 

badawcze prywatne i publiczne. W skład grup docelowych wchodzą ponadto wszyscy interesariusze z 

sektora publicznego i prywatnego i przedstawiciele grup społecznych, których dotyczy dane 

zagadnienie. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencji rozwoju regionalnego, izb 

handlowych i przemysłowych, przedsiębiorstw (w tym MŚP), organizacji klastrowych, uniwersytetów, 

instytucji transferu technologii, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji 

wspierających innowacje, parków technologicznych, parków przemysłowych, sieci sektorowych i 

gospodarczych, inkubatorów przedsiębiorczości, organów zarządzających klastrami i instytucji 

finansowych. 

 

2.1.1.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i odnosić się do dowolnego 

rodzaju terytorium. W szczególności należy skoncentrować się jednak na terytoriach wykazujących 

braki w systemie innowacji. Będą one korzystać na wymianie z bardziej rozwiniętymi regionami i 

będą się od nich uczyć. Dzięki współpracy bardziej rozwinięte regiony staną się bardziej 

konkurencyjne na globalnym rynku. Mimo że interesariusze systemów innowacji koncentrują się 

głównie na obszarach miejskich, należy także odnieść się do potrzeb obszarów wiejskich. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych na 

docelowych obszarach. 

 

2.1.1.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 
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2.1.1.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.1. 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.1. 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.1. 
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2.1.2. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 1 - (iv) Rozwijanie umiejętności na potrzeby inteligentnej specjalizacji, 

przemian przemysłowych i rozwoju przedsiębiorczości 

2.1.2.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 1.2. Rozwijanie umiejętności na potrzeby inteligentnej 

specjalizacji, przemian przemysłowych i rozwoju przedsiębiorczości w Europie 

Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Mocna baza przemysłowa Europy Środkowej jest oparta na wykwalifikowanej sile roboczej, co 

podkreśla strategiczne znaczenie niniejszego celu szczegółowego programu. MŚP to najwięksi 

pracodawcy w Europie Środkowej. Żeby zaspokoić ich potrzeby, ważne jest, żeby doskonalić i 

uaktualniać umiejętności pracowników na poziomie lokalnym, w szczególności wobec wyzwań 

związanych z cyfryzacją i przejściem do Przemysłu 4.0. Obecnie wymagane umiejętności 

stanowią niezbędny warunek wstępny wykorzystania innowacji technologicznych i potencjału 

inteligentnej specjalizacji w różnych sektorach i obszarach priorytetowych pod względem 

technologicznym (w tym w sektorze opieki zdrowotnej, srebrnej gospodarki, kultury, turystyki 

itd.). Umiejętności stanowią także podstawę rozwoju przedsiębiorczości. Zmniejszanie różnic 

między obszarami miejskimi i wiejskimi wymaga w końcu, co jest jednak równie istotne, poprawy 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Ogólna ocena wskazuje na potrzebę sprawiedliwego procesu 

przemian, który będzie odpowiedzialny społecznie i będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu 

i cyfrowemu. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego z Programu Interreg Europa Środkowa wsparcie będzie 

przyznawane na rozwój współpracy transnarodowej, która przyczynia się do zwiększania wiedzy i 

poprawy umiejętności ludzi sprzyjających wprowadzaniu i wzmacnianiu zrównoważonych i 

innowacyjnych produktów, usług lub procesów, w szczególności w MŚP. Dopuszczalne działania z 

zakresu współpracy obejmują opracowanie i realizację strategii i planów działania, narzędzi, 

szkoleń i działań pilotażowych. Współpraca może przyczyniać się do dostosowania rozwiązań, np. 

uczenia się w warunkach instytucjonalnych, szkolenia zawodowego, uczenia się przez całe życie i 

uczenia się przez Internet, do specyficznych potrzeb, uwarunkowań gospodarczych i strategii 

inteligentnej specjalizacji docelowych terytoriów. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 umiejętności na rzecz przemysłu 4.0, cyfryzacja, ekologiczna gospodarka, biogospodarka, 

srebrna gospodarka i opieka zdrowotna, 

 budowa zdolności i uczenia się w warunkach instytucjonalnych na rzecz inteligentnej 
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specjalizacji, 

 dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, 

 kompetencje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

 zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, drenaż mózgów, zróżnicowanie 

regionalne pod względem kapitału ludzkiego (między obszarami miejskimi i wiejskimi), 

 rekompensowanie likwidacji miejsc pracy w wyniku automatyzacji i robotyzacji, 

 przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne skutkujące wzmocnieniem integracji 

społecznej. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Doskonalenie zdolności i kompetencji decydentów politycznych i pozostałych interesariuszy 

do rozwoju nastawionych na przyszłość sposobów podejścia do dostosowania programów 

rozwoju umiejętności na poziomie regionalnym do przyszłych potrzeb rynku pracy (w 

szczególności w celu bardziej zrównoważonego wykorzystania cyfryzacji w różnych sektorach 

i wsparcia przejścia MŚP na technologie cyfrowe). 

 Doskonalenie umiejętności pracowników i przedsiębiorców do realizacji koncepcji 

ekologicznej gospodarki. 

 Rozwijanie centrów wiedzy i innowacyjnych systemów uczenia się (np. transnarodowych i 

ponadnarodowych laboratoriów uczenia się, specjalistycznych platform do nauki, otwartych 

środowisk cyfrowych do nauki), które przyczyniają się do realizacji priorytetowych pod 

względem technologicznym obszarów regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji w 

docelowych regionach. 

 Rozwijanie i realizacja strategii i rozwiązań wykorzystujących różne kultury prowadzenia 

działalności gospodarczej i na wszystkich poziomach kształcenia w celu wzmacniania 

nastawienia i ram przedsiębiorczości. 

 Rozwój usług wsparcia dla MŚP i przedsiębiorców na rzecz poprawy dostępu do badań i 

innowacji technologicznych. 

 Doskonalenie polityk na poziomie regionalnym i lokalnym w celu zapewnienia regionom 

wsparcia w reagowaniu na zmiany demograficzne związane z wyzwaniami na rynku pracy (np. 

drenażem mózgów, starzeniem się społeczeństwa, bezrobociem, migracjami), w 

szczególności na obszarach wiejskich i kurczących się. 

 Rozwijanie i przeprowadzanie testów kreatywnych rozwiązań dostosowawczych na rynku 

pracy (np. inicjatyw, szkolenia, doskonalenia umiejętności i doradztwa) w celu zaspokojenia 

potrzeb rynku pracy i rekompensowania likwidacji miejsc pracy w wyniku automatyzacji i 

robotyzacji. 

 Wzmacnianie zdolności sektora publicznego i prywatnego w zakresie innowacji społecznych w 

celu zapewnienia sprawiedliwych i sprzyjających włączeniu społecznemu przemian 

gospodarczych (z uwzględnieniem także nowatorskich rozwiązań dotyczących srebrnej 

gospodarki i opieki zdrowotnej). 

 Wzmacnianie kompetencji przedsiębiorstw w obliczu włączenia społecznego, 

przedsiębiorczości społecznej i zarządzania różnorodnością na rzecz wzmacniania integracji 

grup wrażliwych i w trudnej sytuacji (np. osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, 

migrantów itd.) i lepszego przestrzegania aspektów związanych ze zdrowiem ludzi. 
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Działania powinny generować synergie z inicjatywami finansowanymi z pozostałych instrumentów 

UE, np. EFS+ i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (który koncentruje się częściowo na 

rozwoju umiejętności grup wrażliwych), a także inicjatywami finansowanymi ze środków 

krajowych i regionalnych. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej będą służyć budowie zdolności i wzmacnianiu 

pozycji władz publicznych, instytucji pośredniczących i pozostałych instytucji w celu stworzenia 

ramowych warunków umożliwiających doskonalenie umiejętności pracowników i przedsiębiorców 

w obliczu takich wyzwań jak gospodarka ekologiczna, cyfryzacja i przemiany przemysłowe. 

Powyższe działania będą przyczyniać się do uczenia się na temat polityki na rzecz realizacji 

nowych i udoskonalonych usług, w tym szkoleń, a także do udanej realizacji strategii 

inteligentnej specjalizacji na poziomie regionalnym. Warunki ramowe będą musiały także 

sprzyjać włączeniu, umożliwiać obywatelom ze wszystkich terytoriów czerpanie korzyści z 

procesu przemian. Muszą one uwzględniać specyficzne wyzwania związane ze zróżnicowaniem 

terytorialnym, zmianami demograficznymi i drenażem mózgów. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.1.2.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

1 Cel 
szczegół
owy 1.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

1 Cel 
szczegół
owy 1.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

1 Cel 
szczegół

Wspólny 
wskaźnik 

Organizacje 
współpracujące ponad 

Organizacja   
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owy 1.2 produktu 
(RCO) 87 

granicami 

1 Cel 
szczegół
owy 1.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

1 Cel 
szczegó
łowy 
1.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.1.2.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. Grupy docelowe 

obejmują w szczególności zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, w tym przedsiębiorstwa i ich 

pracowników (w szczególności MŚP), (przyszłych) przedsiębiorców, organizacje klastrowe, władze 

publiczne, instytucje pośredniczące, organizacje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje badawcze 

prywatne i publiczne, stowarzyszenia reprezentujące określone grupy (np. migrantów, osoby 

niepełnosprawne, osoby bezrobotne). W skład grup docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele 

wszystkich grup społecznych, które będą czerpać korzyści z realizacji działań na rzecz rozwoju 

umiejętności na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Obejmują one 

między innymi władze publiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, regionalne agencje 

rozwoju, izby handlowe, przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje klastrowe, uniwersytety, 
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instytucje transferu technologii, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, agencje 

wspierające innowacje, inkubatory przedsiębiorczości, organy zarządzające klastrami, instytucje 

finansowe, organizacje edukacyjne i szkoleniowe, a także partnerów społecznych i instytucje rynku 

pracy. 

 

2.1.2.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem. Należy jednak skoncentrować 

się na tych terytoriach, które posiadają niewystarczająco rozwinięte zdolności w swoich systemach 

innowacji lub na rynku pracy (np. na regionach peryferyjnych i regionach słabych strukturalnie, 

regionach, w których zanika przemysł, regionach kurczących się i regionach dotkniętych drenażem 

mózgów). Będą one korzystać na wymianie z bardziej rozwiniętymi regionami i będą się od nich uczyć. 

Dzięki współpracy bardziej rozwinięte regiony staną się bardziej konkurencyjne na globalnym rynku. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych i 

strategii inteligentnej specjalizacji na docelowych obszarach. 

 

2.1.2.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.1.2.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.2 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.2 
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Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

1 EFRR Cel szczegółowy 
1.2 
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1.1. Tytuł priorytetu (dla każdego priorytetu) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. d 

Pole tekstowe [300] 

Priorytet 2. Bardziej zielona Europa Środkowa przez współpracę 

 

 Jest to priorytet zgodnie z przeniesieniem na podstawie art. 17 ust. 3. 

 

2.2.1. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 2 - (i) Promowanie działań zwiększających efektywność energetyczną  

2.2.1.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 2.1. Wsparcie transformacji energetycznej na rzecz stworzenia 

neutralnej pod względem klimatycznym Europy Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

W Europie Środkowej wiele regionów pozostaje wciąż uzależniona w dużym stopniu od paliw 

kopalnych, w związku z czym emisje gazów cieplarnianych na ich obszarach przekraczają średnią 

wartość w UE. Stwierdza się znaczące rozbieżności pod względem wydajności energetycznej na 

poziomie regionalnym, a także pod względem wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych, co utrudnia realizację celów polityki energetycznej UE i celów klimatycznych 

Europejskiego Zielonego Ładu. Wobec powyższego regiony i miasta powinny intensyfikować swoje 

wysiłki i doskonalić polityki dotyczące zagadnień energetycznych we wszystkich sektorach, w tym 

w przemyśle i mieszkalnictwie. Współpraca transnarodowa ma odgrywać najważniejszą rolę w 

celu zapewnienia wsparcia i koordynacji przemian społeczno-gospodarczych na rzecz przejścia do 

neutralnej pod względem klimatycznym Europy Środkowej. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa będzie 

przyznawane na współpracę transnarodową ukierunkowaną na poprawę efektywności 

energetycznej i zrównoważonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na całym 

obszarze objętym programem. Dopuszczalne działania z zakresu współpracy obejmują 

opracowanie i realizację wspólnych strategii i planów działania, narzędzi, szkoleń i działań 

pilotażowych. Działania powinny służyć doskonaleniu polityk z zakresu energetyki, zwiększaniu 

zdolności i wsparciu regionów i miast Europy Środkowej w procesie wdrażania przystępnych 

cenowo rozwiązań zrównoważonej energetyki, które będą odpowiadać istniejącym w nich 

uwarunkowaniom terytorialnym. 
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Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 wytwarzanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 

 efektywność energetyczna budynków i infrastruktury publicznej, 

 emisje gazów cieplarnianych z przemysłowych procesów produkcyjnych, 

 planowanie energetyczne na poziomie lokalnym i regionalnym, 

 zarządzanie popytem na energię i zmiana sposobu postępowania, 

 systemy finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i energię ze źródeł 

odnawialnych, 

 inteligentne włączanie rozwiązań neutralnych pod względem efektu cieplarnianego w 

różnych sektorach. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Wsparcie opracowania ram spójnych ram polityki na poziomie regionalnym na rzecz przejścia 

do neutralnej pod względem klimatycznym gospodarki i społeczeństwa w Europie Środkowej. 

 Zwiększanie zdolności właściwych interesariuszy i wzmacnianie wymiany wiedzy i dobrych 

praktyk w zakresie łagodzenia zmian klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym, w 

szczególności między regionami o zbliżonych uwarunkowaniach terytorialnych pod względem 

realizacji planów działań klimatycznych w praktyce. 

 Wsparcie ekonomicznych środków i działań pilotażowych zwiększających efektywność 

energetyczną w różnych sektorach (np. w budownictwie, przemyśle, rolnictwie, leśnictwie 

itd.) i wzmacniających włączanie zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w różnych 

sektorach. 

 Realizacja działań pilotażowych dotyczących innowacyjnych i neutralnych pod względem 

klimatycznym rozwiązań na przykład przez przejmowanie i wykorzystanie wyników działań 

badawczo-rozwojowych w systemach ocieplania i klimatyzacji budynków. 

 Rozwój i realizacja koncepcji inteligentnego miasta i inteligentnych regionów w celu 

wzmacniania neutralnego pod względem efektu cieplarnianego społeczeństwa. 

 Przeprowadzanie testów zdecentralizowanego systemu wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych przez realizację działań pilotażowych i działanie na rzecz wzmocnienia pozycji 

prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i wspólnot, w szczególności na obszarach 

wiejskich. 

 Doskonalenie zarządzania popytem na energię i wzmacnianie zmian konsumenckich pod 

względem efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonego wykorzystania energii. 

 Rozwijanie i wprowadzanie nowych lub udoskonalonych systemów zachęt na rzecz 

ograniczania przemysłowych emisji gazów cieplarnianych na poziomie regionalnym i 

wzmacniających zrównoważone wykorzystanie zasobów energii ze źródeł odnawialnych i 

rozwiązań dotyczących przechowywania energii (w tym wodoru). 

 Mobilizowanie inwestycji, w szczególności funduszy prywatnych, na rzecz realizacji działań 

zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystania zasobów energii ze źródeł 

odnawialnych w różnych sektorach, w tym w przemyśle i mieszkalnictwie. 

 Wspieranie gromadzenia zintegrowanych danych dotyczących zarządzania energią i 
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interoperacyjności danych przez wykorzystanie technologii cyfrowych i koordynację norm i 

aspektów regulacyjnych. 

 

Działania powinny generować synergie z pozostałymi instrumentami UE, być w szczególności 

związane z Europejskim Zielonym Ładem. Powinny one wykorzystywać wyniki badań i 

innowacyjne technologiczne opracowane w ramach takich programów jak Horyzont Europa, LIFE i 

innych, a także wykorzystywać inwestycje infrastrukturalne realizowane przez sektor prywatny i 

z instrumentów finansowych UE, np. krajowych i regionalnych programów EFRR, Wspólnego 

Funduszu Transformacji lub EBI. 

Działania powinny ponadto uwzględniać właściwe inicjatywy UE i KE, np. inicjatywę na rzecz 

połączenia sieci energetycznych w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (CESEC), 

porozumienia na rzecz ekologicznych miast (Green City Accord) i porozumienia burmistrzów na 

rzecz klimatu i energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Zachęca się także do udziału 

w działających już forach współpracy regionalnej na rzecz zarządzania unią energetyczną i 

przyłączania się do dialogu energetycznego w sprawie optymalizacji wykorzystania energii i 

polityk klimatycznych. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej przyczynią się do zwiększenia zdolności regionów 

i miast Europy Środkowej w celu realizacji polityk zwiększania efektywności energetycznej i 

działań w różnych sektorach. Działania pilotażowe potwierdzą wykonalność rozwiązań 

zwiększających efektywność energetyczną, które będą przyczyniać się do zmiany sposobu 

postępowania, znoszenia barier i wykorzystania dalszych inwestycji na rzecz ich wdrożenia na 

szeroką skalę w Europie Środkowej. Doprowadzą w końcu do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem efektu cieplarnianego i będą 

przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.1.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 
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2 Cel 
szczegół
owy 2.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

2 Cel 
szczegół
owy 2.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

2 Cel 
szczegół
owy 2.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

2 Cel 
szczegół
owy 2.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.2.1.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań  objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji będą 

one odczuwać impuls do podejmowania rozwiązań sprzyjających zwiększaniu efektywności 
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energetycznej, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i budowy bardziej neutralnej pod 

względem klimatycznym Europy Środkowej. Grupy docelowe tworzą w szczególności zarówno 

podmioty publiczne, jak i prywatne, np. przedsiębiorstwa energetyczne, decydenci polityczni i 

planiści, dystrybutorzy energii, dostawcy infrastruktury i pozostałe podmioty z sektora 

energetycznego na poziomie lokalnym i regionalnym i przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym MŚP. W 

skład grup docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele wszystkich grup społecznych, które będą 

czerpać korzyści z poprawy wydajności energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, regionalnych agencji rozwoju, 

przedsiębiorstw energetycznych, instytucji zarządzających energią, przedsiębiorstw, w tym MŚP, 

stowarzyszeń, agencji wspierających innowacje, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, 

organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, uniwersytetów i instytutów badawczych. 

 

2.2.1.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i odnosić się zarówno do 

obszarów miejskich, jak i wiejskich. Należy jednak skoncentrować się na terytoriach o niższej 

wydajności energetycznej i niższym wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych lub terytoriach 

wykazujących niedostatek działań na rzecz neutralności klimatycznej. Największe korzyści będą one 

czerpać z wymiany wiedzy z bardziej rozwiniętymi regionami, które będą z kolei w stanie dalej 

poprawiać swoją wydajność energetyczną. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych na 

docelowych obszarach. 

 

2.2.1.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.1.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 
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2 EFRR Cel szczegółowy 
2.1 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.1 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.1 
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2.2.2. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 2 - (iv) Promowanie działań na rzecz dostosowania do zmian klimatu, 

przeciwdziałania ryzyku i odporności na katastrofy naturalne  

2.2.2.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie odporności Europy Środkowej na zmiany 

klimatu 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Europa Środkowa stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Skrajne 

warunki atmosferyczne, np. fale ciepła, ulewne opady, zwiększają ryzyko i skutkują powodziami, 

osunięciami i coraz częściej okresami upałów i suszy. Ze względu na poważne skutki takich 

zjawisk dla środowiska naturalnego, społeczeństwa, gospodarki i zdrowia ludzi regiony Europy 

Środkowej powinny zwiększyć swoją odporność na zmiany klimatu. Zmiany klimatu wywołują 

jednak niezwykle zróżnicowane skutki w różnych regionach i sektorach. Dlatego działania 

dostosowawcze powinny uwzględniać specyficzne aspekty terytorialne. Działania muszą być 

dostosowane na poziomie lokalnym, tak żeby możliwe było wdrożenie wykonalnych rozwiązań o 

charakterze zintegrowanym, które będzie można powielać w innych regionach Europy Środkowej 

o zbliżonej charakterystyce. Zagadnienia związane ze zmianami klimatu muszą zostać 

bezwzględnie włączone do planowania strategicznego opartego na ryzyku i działań 

zwiększających odporność. Powyższe dotyczy szeregu różnych zagrożeń naturalnych, w tym 

upałów w miastach, powodzi, osuwisk, pożarów lasów i suszy, w tym niedoboru wody. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

Zgodnie z celami sformułowanymi w Europejskim Zielonym Ładzie w ramach niniejszego celu 

szczegółowego wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa będzie przyznawane na 

współpracę transnarodową, której celem jest wzmacnianie uczenia się na temat polityki i 

zdolności regionalnych w zakresie odporności klimatycznej w skali całego obszaru objętego 

programem. Dopuszczalne działania z zakresu współpracy obejmują opracowanie i realizację 

strategii i planów działania, narzędzi, szkoleń i działań pilotażowych. Działania powinny odnosić 

do wyzwań, przed którymi stoją terytoria, w celu łagodzenia skutków środowiskowych i 

społeczno-gospodarczych zmian klimatu i powiązanego ryzyka przez rozwój sposobów podejścia 

opartych na współpracy. Dzięki temu regiony i miasta Europy Środkowej zdobędą dodatkowe 

zdolności do realizacji działań dostosowawczych do zmian klimatu w zależności od ich 

specyficznych uwarunkowań terytorialnych. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 odporność na zmiany klimatu i działania dostosowawcze, 

 krajobrazy odporne na zmiany klimatu i planowanie urbanistyczne, 
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 ekstremalne warunki atmosferyczne i powiązane zagrożenia (ulewne opady deszczu, 

powodzie, osuwiska, upały, susze, brak wody, pożary lasów itd.), 

 przeciwdziałanie i zarządzanie ryzykiem, 

 skutki społeczno-gospodarcze zmian klimatu i ich skutki dla zdrowia ludzi. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Zwiększanie świadomości i informowanie decydentów politycznych o implikacjach zmian 

klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym w celu wzmacniania lepszego zrozumienia i 

włączenia problemów związanych ze zmianami klimatu do projektów polityki i ich realizacji. 

 Opracowanie zintegrowanych strategii i rozwiązań zwiększających zdolności Europy 

Środkowej do przygotowania i dostosowania się do zmian klimatu i ich negatywnych skutków 

dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. 

 Wymiana wiedzy i dobrych praktyk dotyczących ekosystemów opartych na działaniach 

dostosowujących do zmian klimatu i realizowanie działań pilotażowych na rzecz odbudowy 

odpornych ekosystemów, np. rzek i obszarów podmokłych, obszarów rolnych i leśnych, 

różnorodności biologicznej, krajobrazów itd. 

 Rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i planów działań klimatycznych, które 

zwiększają odporność miast w Europie Środkowej (np. w zakresie miejskich wysp ciepła lub 

gwałtownych powodzi). 

 Przeprowadzanie testów rozwiązań dostosowujących do zmian klimatu przez realizację 

działań pilotażowych, które łączą aspekty technologiczne, ekologiczne, społeczne, 

kulturowe, związane z zarządzaniem i finansowe. W działaniach pilotażowych należy 

wykorzystywać dobre praktyki, które są dostępne na poziomie lokalnym, krajowym lub 

europejskim. 

 Doskonalenie kompetencji cyfrowych i koordynacja działań właściwych interesariuszy w celu 

zarządzania ryzykiem klimatycznym (np. przez harmonizację i dzielenie się danymi, 

prognozowanie i systemy wczesnego ostrzegania). 

 Zwiększanie odporności klimatycznej najważniejszych elementów infrastruktury i miejsc 

dziedzictwa kulturowego przez lepsze przygotowanie na wypadek ryzyka i doskonalenie 

planów zarządzania ryzykiem. 

 Włączenie aspektów związanych ze zmianami klimatu do strategii gospodarki wodnej na 

poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym (po uwzględnieniu na przykład jakości 

wody, powodzi, braku dostępności wody dostaw wody pitnej, w tym inteligentnej wyceny 

wody, wód podziemnych). 

 Dzielenie się wiedzą i rozwój rozwiązań na rzecz uodpornienia sektora rolnictwa i leśnictwa 

na zmiany klimatu, w tym odporności na susze, zarazy itd. 

 Rozwijanie zintegrowanych strategii i rozwiązań na rzecz wzmacniania usług ekosystemowych 

na rzecz zdrowia i dobrobytu ludzi w celu wsparcia odporności społeczeństwa i 

przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom zmian klimatu. 

Działania powinny generować synergie z pozostałymi instrumentami UE i krajowymi, być w 

szczególności związane z Europejskim Zielonym Ładem. Powinny one wykorzystywać wyniki 

innych programów, np. Horyzont Europa, LIFE i innych, a także wykorzystywać inwestycje 

realizowane na przykład z krajowych i regionalnych programów EFRR lub Wspólnego Funduszu 

Transformacji. 
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Działania powinny ponadto uwzględniać dotychczasowe inicjatywy, które mają tworzyć wartość 

dodaną na wszystkich poziomach (np. transnarodowe strategie dostosowawcze lub plany działania 

opracowane w ramach strategii makroregionalnych). Zachęca się także do udziału w uznanych 

inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, np. W inicjatywie na rzecz wzmocnienia odporności 

miast (Making Cities Resilient, Biuro NZ ds. Ograniczania Ryzyka Katastrof) lub inicjatywie 100 

odpornych miast Fundacji im. Rockefellera (100 Resilient Cities), które przyczynią się do 

zwiększenia widoczności regionu Europy Środkowej w agendzie dostosowania do zmian klimatu. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej będą służyć zwiększeniu zdolności i zdobywaniu 

wiedzy na temat polityki w celu wzmocnienia odporności i wczesnego przeciwdziałania 

niekorzystnym skutkom zmian klimatu w Europie Środkowej. Przyczynią się one także do poprawy 

koordynacji działań dostosowawczych i ograniczających ryzyko i będą prowadzić do szerszego 

zastosowania nowatorskich rozwiązań po ich przetestowaniu i potwierdzeniu w ramach działań 

pilotażowych. Oczekuje się, że w działaniach będą wykorzystywane fundusze przeznaczone na 

dostosowanie do zmian klimatu i wzmocnienie odporności w skali całej Europy Środkowej. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.2.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

2 Cel 
szczegół
owy 2.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

2 Cel 
szczegół
owy 2.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

2 Cel 
szczegół

Wspólny 
wskaźnik 

Organizacje 
współpracujące ponad 

Organizacja   
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owy 2.2 produktu 
(RCO) 87 

granicami 

2 Cel 
szczegół
owy 2.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.2.2.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań  objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji będą 

one zmotywowane do przyjmowania rozwiązań usprawniającej realizację celu wzmocnienia 

odporności na zmiany klimatu i działań dostosowawczych w regionach objętych Programem Interreg 

Europa Środkowa. Grupy docelowe obejmują w szczególności sektor publiczny (tj. decydentów 

politycznych i planistów) i prywatny (np. organizacje działające na rzecz dostosowania do zmian 

klimatu). W skład grup docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele wszystkich grup społecznych, 

które będą czerpać korzyści z większej odporności na zmiany klimatu na poziomie regionalnym i 

lokalnym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencji rozwoju regionalnego, 
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stowarzyszeń, grup szczególnego interesu, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, 

organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także uniwersytetów i instytutów badawczych. 

 

2.2.2.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i we wszystkich terytoriach 

(zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich). Należy jednak skoncentrować się na najbardziej 

wrażliwych terytoriach, których w największym stopniu dotykają zmiany klimatu. Skorzystają one 

najbardziej na wymianie wiedzy i uczeniu się od innych regionów borykających się z podobnymi 

problemami. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych na 

docelowych obszarach. 

 

2.2.2.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.2.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.2 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.2 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 
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Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.2 
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2.2.3. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 2 - (vi) Promowanie przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym  

2.2.3.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie 

Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów, np. przez przeciwdziałanie powstawaniu 

odpadów lub ich wykorzystanie jako zasobów, stanowi główny aspekt gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Koncepcja ta odznacza się znaczącym potencjałem do zmniejszenia presji na 

środowisko naturalne i tworzy nowe, ekologiczne możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Europa Środkowa przybliża się do europejskich 

celów w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, ale część jej regionów 

pozostaje nadal w tyle. Żeby zbudować bardziej efektywną pod względem wykorzystania 

zasobów i konkurencyjną gospodarkę, konieczne jest dalsze rozwijanie i doskonalenie sposobów 

podejścia opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym. Taka transformacja wymaga stworzenia 

ram polityki na rzecz zrównoważonych produktów, reorganizacji najważniejszych łańcuchów 

wartości i przepływów materiałów (w tym energii i wody), lepszej gospodarki odpadami, a także 

stworzenia nowych modeli gospodarczych. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa będzie 

przyznawane na współpracę transnarodową ukierunkowaną na stosowanie sposobów podejścia 

opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym w skali całego obszaru objętego programem. 

Dopuszczalne działania z zakresu współpracy obejmują opracowanie i realizację strategii i 

planów działania, narzędzi, szkoleń i działań pilotażowych. Działania powinny być zgodne z 

Europejskim Zielonym Ładem i planem działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i w 

konsekwencji przyczyniać się do poprawy cyklów życia produktów, promowania procesów 

gospodarki o obiegu zamkniętym i propagowania zrównoważonej konsumpcji. Współpraca 

transnarodowa powinna przyczyniać się do przyspieszenia przejścia do gospodarki o obiegu 

zamkniętym przez pogłębianie wiedzy, doskonalenie uczenia się na temat polityki, a także 

przeprowadzanie testów dobrych praktyk w praktyce. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów i gospodarowanie nimi, recykling i odzyskiwanie 

zasobów i surowców, 

 naprawy i ponowne wykorzystanie, 

 łańcuchy wartości w gospodarce o obiegu zamkniętym, 
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 ekologiczne procesy produkcyjne i systemy o obiegu zamkniętym, 

 zrównoważone projektowanie produktów (np. projektowanie ekologiczne) i procesy 

rozwoju produktów, 

 zmiany sposobów postępowania producentów, konsumentów, nabywców publicznych itd. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Zwiększanie świadomości decydentów politycznych i interesariuszy w zakresie szans, jakie 

gospodarka o obiegu zamkniętym tworzy dla środowiska naturalnego i gospodarki, a także 

zwiększanie ich zdolności do wykorzystania sposobów podejścia opartych na gospodarce o 

obiegu zamkniętym w praktyce. 

 Wspieranie ram polityki na rzecz stosowania i doskonalenia sposobów podejścia opartych na 

gospodarce o obiegu zamkniętym, np. przez wdrażanie i realizację zintegrowanych strategii 

i planów działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie lokalnym i 

regionalnym. 

 Doskonalenie polityk i kompetencji w zakresie gospodarki odpadami w sektorze publicznym i 

prywatnym, w tym przeciwdziałanie, przetwarzanie i recykling odpadów komunalnych i 

przemysłowych. 

 Rozwijanie i przeprowadzanie testów rozwiązań sprzyjających odzyskowi i ponownemu 

wykorzystaniu surowców (np. tworzenie lokalnych rynków surowców wtórnych, stworzenie 

rynku produktów pochodzących z recyklingu w Europie Środkowej). 

 Przeprowadzanie testów działań polegających na naprawie, ponownym wykorzystaniu i 

odnowie przez prowadzenie działań pilotażowych z bezpośrednim zaangażowaniem 

obywateli. 

 Rozwijanie i wdrażanie w praktyce koncepcji symbiozy przemysłowej na poziomie 

terytorialnym i wzmacnianie przemysłowych sieci efektywnie wykorzystujących zasoby i 

ekosystemów gospodarczych. 

 Tworzenie ram polityki na rzecz zrównoważonych produktów i wsparcia lokalnych i 

regionalnych struktur zarządzania, które promują obieg zamknięty eko-innowacje i 

ekologiczne projektowanie w skali całego cyklu życia produktów. 

 Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie rozwiązań związanych z ekologicznymi 

procesami produkcyjnymi uwzględniającymi obieg zamknięty w różnych sektorach 

przemysłowych (np. w elektronice, budownictwie i mieszkalnictwie, przemyśle tekstylnym, 

tworzyw sztucznych, opakowań, produkcji żywności i rolnictwie) i przeprowadzanie ich 

testów w ramach działań pilotażowych. 

 Wzmacnianie współpracy między podmiotami z najważniejszych łańcuchów wartości w celu 

znoszenia barier w stosowaniu sposobów podejścia opartych na gospodarce o obiegu 

zamkniętym (z uwzględnieniem aspektów rynkowych i globalizacji). 

 Propagowanie i przeprowadzanie testów rozwiązań cyfrowych na potrzeby gospodarki o 

obiegu zamkniętym, w tym aplikacji i usług (np. paszportów produktów, mapowania 

zasobów i informacji konsumenckiej). 

 Wzmacnianie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w celu projektowania 

instrumentów finansowych i zrównoważonych modeli gospodarczych, które przyczyniają się 

do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i 

bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych. 
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 Rozwijanie i przeprowadzanie testów sposobów podejścia, które przyczyniają się do zmiany 

sposobu postępowania i zwiększenia akceptacji bardziej zrównoważonych produktów i 

efektywnych pod względem wykorzystania zasobów wzorców konsumpcji i produkcji (np. 

zintegrowanych sposobów podejścia na rzecz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności). 

 Rozwijanie i przeprowadzanie testów sposobów podejścia, które zwiększają popyt rynkowy 

na materiały i produkty pochodzące z recyklingu (np. zrównoważone zamówienia publiczne). 

Działania powinny generować synergie z instrumentami krajowymi i UE na rzecz wykorzystania 

innowacyjnych wyników i technologii (np. z programu Horyzont Europa) i istniejących sieci 

tematycznych i inicjatyw, w tym stowarzyszenia na rzecz obiegowej gospodarki tworzywami 

sztucznymi (Circular Plastic Alliance) lub konsorcjum przemysłowego opartego na biogospodarce. 

Działania powinny przyczyniać się do wykorzystania inwestycji finansowanych na przykład z 

krajowych i regionalnych programów EFRR lub Wspólnego Funduszu Transformacji. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej przyczynią się do zwiększenia zdolności 

publicznych i prywatnych interesariuszy w Europie Środkowej w zakresie realizacji polityk na 

rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania w praktyce rozwiązań o charakterze 

innowacyjnym. Działania będą przyczyniać się do poprawy ram polityki na rzecz tworzenia 

zrównoważonych produktów i wywołania zmiany w sposobie postępowania. Przyczynią się one 

także do wyeliminowania barier w realizacji i wykorzystania inwestycji na rzecz realizacji działań 

z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Integracja w połączeniu z różnymi sposobami podejścia opartymi na gospodarce o obiegu 

zamkniętym powinna odnosić się do głównych podmiotów gospodarczych, a nie tylko liderów. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.3.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

2 Cel 
szczegół

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 
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owy 2.3 (RCO) 83 

2 Cel 
szczegół
owy 2.3 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

2 Cel 
szczegół
owy 2.3 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

2 Cel 
szczegół
owy 2.3 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTY
FIKATO
R 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.3 

Wspól
ny 
wskaź
nik 
wyniku 
(RCR) 
79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/p
lan 
działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.3 

Wspól
ny 
wskaź
nik 
wyniku 
(RCR) 
84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacj
a 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.3 

Wspól
ny 
wskaź
nik 
wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązani
e 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.2.3.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 
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Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji będą 

one zmotywowane do podejmowania rozwiązań sprzyjających doskonaleniu ram gospodarki o obiegu 

zamkniętym i bardziej zrównoważonych i efektywnych pod względem wykorzystania zasobów 

procesów. Grupy docelowe składają się w szczególności zarówno z podmiotów publicznych, jak i 

prywatnych, obejmując bardzo dużą liczbę różnych sektorów i poziomów zarządzania, w tym 

decydentów politycznych, sektor przemysłu, w tym MŚP, urbanistów, planistów obszarów wiejskich, 

przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, właścicieli i zarządców infrastruktury, a także pozostałe 

organizacje, np. instytucje pośredniczące, agencje i stowarzyszenia regionalne. W skład grup 

docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele wszystkich grup społecznych, w tym konsumentów, 

którzy będą czerpać korzyści z rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, regionalnych agencji rozwoju, 

przedsiębiorstw gospodarki opadami, instytucji ochrony środowiska, przedsiębiorstw, w tym MŚP, 

stowarzyszeń, agencji gospodarczych, agencji wspierających innowacje, organizacji pozarządowych, 

instytucji finansowych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, uniwersytetów i instytutów 

badawczych. 

 

2.2.3.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i odnosić się zarówno do 

obszarów miejskich, jak i wiejskich. Należy skoncentrować się jednak na terytoriach, które pozostają 

w tyle pod względem realizacji rozwiązań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. 

Największe korzyści będą one czerpać z wymiany wiedzy z bardziej rozwiniętymi regionami, które 

będą z kolei w stanie dalej poprawiać efektywne wykorzystanie zasobów. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych na 

docelowych obszarach. 

 

2.2.3.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.3.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 
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Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.3 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.3 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 EFRR Cel szczegółowy 
2.3 
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2.2.4. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 2 - (vii) Wzmacnianie różnorodności biologicznej, zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim i ograniczanie zanieczyszczenia  

2.2.4.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 2.4. Ochrona środowiska naturalnego w Europie Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Wykorzystanie gruntów, zanieczyszczenia, wydobycie zasobów naturalnych i obce gatunki 

inwazyjne stanowią coraz większe zagrożenie dla niezwykłego bogactwa krajobrazowego, 

zasobów naturalnych, ekosystemów i różnorodności biologicznej na obszarze Europy Środkowej. 

Żeby przeciwdziałać temu trendowi i waloryzować i chronić środowisko naturalne, a także 

zapewnić ekologiczne przenikanie się różnych obszarów, niezbędne jest wypracowanie 

skoordynowanych sposobów podejścia, co stanowi także jeden z obszarów polityki Europejskiego 

Zielonego Ładu i zostało podkreślone w strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do  

2030 r. Powyższe wymaga zintegrowanych sposobów podejścia do ochrony powietrza, wody i 

gleby, a także zaangażowania szeregu sektorów i interesariuszy, np. władz odpowiedzialnych za 

planowanie przyrodnicze i przestrzenne, obiektów wodnych, przemysłu i turystyki. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego z Programu Interreg Europa Środkowa wsparcie będzie 

przyznawane na działania z zakresu współpracy transnarodowej, które służą opracowaniu i 

realizacji strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń i działań pilotażowych służących bardziej 

efektywnej ochronie przyrody i bardziej zrównoważonemu zarządzaniu środowiskiem. Działania 

powinny koncentrować się na opracowaniu i wdrażaniu udoskonalonych polityk na rzecz ochrony 

środowiska, a także opracowaniu wspólnych sposobów podejścia dostosowanych do szczególnych 

warunków lokalnych. Ekosystemy wykraczające poza granice (np. dorzecza rzek, korytarze 

ekologiczne itd.) powinny być przedmiotem współpracy transnarodowej wykraczającej ponad 

dotychczasowe inicjatywy wielostronne, np. inicjatywę zielonych płuc Europy (Green Belt 

Initiative). 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekosystemów i obszarów cennych przyrodniczo, np. 

obszarów Natura 2000, 

 zanieczyszczenie środowiska (powietrza, wody, gleby, hałas, świetlne itd.) i skutki dla 

zdrowia ludzi, 

 zintegrowane zarządzanie środowiskiem i zrównoważone wykorzystanie zasobów 

naturalnych, 
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 zrównoważone zarządzanie gruntami i planowanie krajobrazowe, 

 usługi ekosystemowe (np. wytwarzanie żywności i wody, czyste powietrze, korzyści 

rekreacyjne), 

 odbudowa zniszczonych ekosystemów, 

 zrównoważone turystyka i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Opracowanie i wdrożenie ram polityk na rzecz różnorodności biologicznej i realizacja 

strategii na poziomie lokalnym, regionalnym i transnarodowym na rzecz ochrony i odbudowy 

ekosystemów i ochrony fauny i flory. 

 Zwiększanie umiejętności i kompetencji interesariuszy na wszystkich poziomach stanowienia 

polityki przez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk na rzecz wzmacniania zintegrowanego 

zarządzania takimi zasobami naturalnymi jak powietrze, woda i gleba. 

 Łączenie zielonej i niebieskiej infrastruktury w skoordynowany sposób w celu budowy i 

wzmacniania korytarzy ekologicznych i miejsc objętych ochroną na poziomie lokalnym, 

regionalnym i transnarodowym, co przyczyni się do ograniczenia fragmentacji przestrzeni 

przyrodniczej i przenikania się siedlisk ponad granicami państw. 

 Przeprowadzanie testów innowacyjnych rozwiązań technicznych służących odbudowie 

zniszczonych ekosystemów (np. rzek, bardzo zróżnicowanych krajobrazów, lasów) i 

rozszerzanie takich sposobów podejścia na wyższym poziomie terytorialnym. 

 Opracowanie i przeprowadzanie testów rozwiązań służących ocenie i doskonaleniu usług 

ekosystemowych i zwiększaniu świadomości decydentów politycznych w zakresie wartości 

ekosystemów na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 Wzmacnianie koordynacji zarządzania środowiskiem i ochrony przyrody na poziomie 

transnarodowym w ramach wielostronnych inicjatyw współpracy i takich struktur jak 

inicjatywa zielonych płuc Europy. 

 Rozwijanie transnarodowych sposobów podejścia do zrównoważonego wykorzystania gruntów 

w celu przeciwdziałania eksurbanizacji i przeprowadzanie testów nowatorskich sposobów 

podejścia do rewaloryzacji zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych przez realizację 

działań pilotażowych. 

 Rozwijanie i przeprowadzenie testów zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego (np. w zakresie monitorowania i ograniczania zanieczyszczenia) na 

poziomie lokalnym i regionalnym w celu stworzenia podstawy do przeciwdziałania i 

łagodzenia skutków zanieczyszczenia. 

 Budowa zdolności do zintegrowanego zarządzania ekosystemami wodnymi (np. przez 

harmonizację realizacji planów gospodarki wodnej w celu poprawy jakości wody w 

transgranicznych dorzeczach rzek lub przez stosowanie innowacyjnych technologii 

uzdatniania wody). 

 Rozpowszechnianie dobrych praktyk i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych 

na obce gatunki inwazyjne i wzmacnianie praktyk zrównoważonego zarządzania środowiskiem 

(np. gospodarki leśnej, zarządzania jeziorami, zarządzania przyjaznego dla zapylaczy). 

 Rozwijanie i wdrażanie strategii i rozwiązań na rzecz zrównoważonej turystyki, które 

przyczyniają się do waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego Europy Środkowej (np. obszarów 
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objętych ochroną, obszarów podmokłych, krajobrazów) z wykorzystaniem sposobów podejścia 

opartych na uczestnictwie i zapobiegających konfliktom. 

Działania powinny generować synergie z pozostałymi instrumentami UE i krajowymi, być w 

szczególności związane z Europejskim Zielonym Ładem. Powinny one wykorzystywać wyniki 

innych programów, np. Horyzont Europa, LIFE i innych, a także wykorzystywać inwestycje 

realizowane na przykład z krajowych i regionalnych programów EFRR lub Wspólnego Funduszu 

Transformacji. 

Działania powinny ponadto uwzględniać dotychczasowe inicjatywy i zinstytucjonalizowane 

struktury współpracy na rzecz tworzenia wartości dodanej na wszystkich poziomach (np. 

inicjatywy zielonych płuc Europy, konwencji dotyczących ochrony środowiska). 

 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej przyczynią się do zdobywania wiedzy na temat 

polityki na wszystkich poziomach zarządzania, a także zwiększą zdolności na rzecz lepszego 

zarządzania ponadsektorową współzależnością ekosystemów i różnorodnością biologiczną, a także 

społeczno-gospodarczymi skutkami ich degradacji. Działania transnarodowe będą przyczyniać się 

do eliminowania luk w polityce w celu stworzenia całościowych i spójnych ram polityki ochrony i 

poprawy stanu środowiska naturalnego w Europie Środkowej. Pilotażowe wdrażanie nowych 

rozwiązań i transfer dobrych praktyk będą przyczyniać się do zmniejszania barier w realizacji 

działań z zakresu ochrony i odbudowy środowiska naturalnego. W rezultacie uwolnione zostaną 

środki finansowe i wykorzystane dodatkowe fundusze na budowę zielonej infrastruktury. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.4.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

2 Cel 
szczegół
owy 2.4 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 
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(RCO) 83 

2 Cel 
szczegół
owy 2.4 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

2 Cel 
szczegół
owy 2.4 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

2 Cel 
szczegół
owy 2.4 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstawa Rok 
odniesien
ia 

Cel 
końcowy 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.4 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i 
plany działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monito
rowani
a 
progra
mu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.4 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad 
granicami po 
zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monito
rowani
a 
progra
mu 

 

2 Cel 
szczegó
łowy 
2.4 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane 
lub doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monito
rowani
a 
progra
mu 

 

 

2.2.4.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji będą 

przyczyniać się one do poprawy zarządzania środowiskiem naturalnym w Europie Środkowej. Grupy 
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docelowe składają się w szczególności zarówno z podmiotów publicznych, jak i prywatnych, 

obejmując bardzo dużą liczbę różnych sektorów i poziomów zarządzania, w tym decydentów 

politycznych i planistów, a także pozostałe organizacje działające na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. W skład grup docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele wszystkich grup 

społecznych, które będą czerpać korzyści z poprawy zarządzania środowiskiem naturalnym na 

poziomie regionalnym i lokalnym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, regionalnych agencji rozwoju, 

przedsiębiorstw energetycznych, instytucji zarządzających energią, przedsiębiorstw, w tym MŚP, 

stowarzyszeń, agencji wspierających innowacje, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, 

organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, uniwersytetów i instytutów badawczych. 

 

2.2.4.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i odnosić się zarówno do 

obszarów miejskich, jak i wiejskich. Należy skoncentrować się jednak na tych terytoriach, które 

posiadają cenne zasoby przyrodnicze, i regionach o najgorszym stanie środowiska naturalnego, lub na 

regionach wykazujących duży potencjał do odbudowy środowiska naturalnego (np. na miejskich 

obszarach przemysłowych, terenach poprzemysłowych, obszarach zdegradowanych rzek). Na 

wymianie wiedzy z bardziej rozwiniętymi regionami będą korzystać najbardziej regiony, które 

pozostają w tyle z realizacją polityk ochrony środowiska. Z kolei regiony na wyższym poziomie 

rozwoju będą także w stanie wzmocnić swoje praktyki z zakresu zarządzania środowiskiem 

naturalnym. Na potrzeby realizacji działań na poziomie lokalnym i regionalnym sposoby podejścia 

dostosowane do danego miejsca powinny uwzględniać specyficzne uwarunkowania terytorialne na 

obszarach docelowych. 

 

2.2.4.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.2.4.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 
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Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 Cel 
szczegółowy 
2.4 

   

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 Cel 
szczegółowy 
2.4 

   

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

2 Cel 
szczegółowy 
2.4 
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1.2. Tytuł priorytetu (dla każdego priorytetu) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. d 

Pole tekstowe [300] 

Priorytet 3. Lepiej połączona Europa Środkowa przez współpracę 

 

 Jest to priorytet zgodnie z przeniesieniem na podstawie art. 17 ust. 3. 

 

2.3.1. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 3 - (iii) Rozwój zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawa dostępności sieci TEN-T i mobilności transgranicznej 

2.3.1.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 3.1. Poprawa połączeń transportowych regionów wiejskich i 

peryferyjnych w Europie Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Obszar objęty programem stanowi centralny węzeł w sercu Europy. Europę Środkową przecina 

siedem korytarzy podstawowej sieci transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które łączą 

wybrzeże Morza Bałtyckiego z wybrzeżem Morza Śródziemnomorskiego. Istniejące uwarunkowania 

terytorialne sprawiają, że od setek lat Europa Środkowa jest ważnym centrum szlaków handlowo-

transportowych, z którymi jest połączonych wiele regionów pod względem materialnym lub 

społeczno-gospodarczym. Większa dostępność całego jej obszaru mogłaby strategicznie wzmocnić 

pozycję Europy Środkowej w handlu europejskim i światowym, a także zwiększyć jej 

konkurencyjność w skali regionalnej. 

Część regionów, w szczególności wiejskich i peryferyjnych, w tym przygranicznych, posiada w 

dalszym ciągu słabe połączenia z głównymi korytarzami i węzłami transportowymi. Konieczne jest 

wprowadzenie inteligentnych rozwiązań transportowych, które uzupełnią brakujące połączenia i 

usuną wąskie gardła celem zapewnienia dobrej dostępności w skali całej Europy Środkowej. 

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu emisje z transportu mają zostać ograniczone 

o 90% do 2050 r. Powyższe wymaga wypracowania inteligentnych i zrównoważonych sposobów 

podejścia do mobilności regionalnej, intermodalności, a także wprowadzenia wspomaganych 

komputerowo rozwiązań służących zarządzaniu mobilnością. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego z Programu Interreg Europa Środkowa wsparcie będzie 
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przyznawane na działania z zakresu współpracy transnarodowej, które zwiększają mobilność w i 

dostępność regionów wiejskich i peryferyjnych, w szczególności mając na uwadze ich powiązania 

z głównymi korytarzami i węzłami transportowymi w UE. Zrównoważone rozwiązania będą 

ponadto ułatwiać ograniczanie zanieczyszczenia z transportu i emisji gazów cieplarnianych, a 

także stymulować rozwój społeczno-gospodarczy. Dopuszczalne działania z zakresu współpracy 

obejmują opracowanie i realizację strategii i planów działania, narzędzi, szkoleń i działań 

pilotażowych. Działania powinny przyczyniać się do doskonalenia polityk związanych z 

transportem i zwiększenia zdolności na rzecz skoordynowanego i zintegrowanego planowania 

zrównoważonego transportu, systemów mobilności i właściwych rozwiązań. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 elastyczny regionalny transport pasażerski na żądanie, 

 dostępność obszarów wiejskich i odległych oraz ich połączenie z głównymi korytarzami 

transportowymi UE, 

 bariery i wąskie gardła w transporcie ponad granicami i w szerszej skali, 

 strategiczne planowanie transportu regionalnego i planowanie przestrzenne, 

 multimodalny transport towarowy i łańcuchy logistyczne na obszarach wiejskich i 

peryferyjnych. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych strategii mobilności multimodalnej sprzyjających 

tworzeniu efektywnych i zrównoważonych połączeń w regionach wiejskich i peryferyjnych, a 

także łączeniu ich z głównymi węzłami i korytarzami transportowymi. 

 Projektowanie i przeprowadzenie testów zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań 

transportu na żądanie w celu stworzenia lepszych połączeń między obszarami wiejskimi i 

peryferyjnymi a najważniejszymi węzłami transportowymi. 

 Ustalenie i zapewnienie wsparcia na potrzeby usuwania barier i wąskich gardeł w transporcie, 

np. przez rozszerzanie współpracy między interesariuszami i koordynację planowania 

inwestycji o znaczeniu strategicznym. 

 Doskonalenie koordynacji między regionalnymi przewoźnikami drogowymi w transporcie 

transnarodowym (w tym harmonizacja i integracja informacji biletowej i usług w skali 

transnarodowej oraz tworzenie ponadregionalnych partnerstw przewoźników drogowych). 

 Wymiana dobrych praktyk i opracowanie norm i zrównoważonych rozwiązań na rzecz poprawy 

usług mobilności w skali regionalnej w interesie publicznym i wzmocnienia ich odporności na 

wypadek sytuacji kryzysowych. 

 Rozwijanie i przeprowadzanie tekstów inteligentnych koncepcji mobilności regionalnej (np. 

rozwiązań cyfrowych i systemów zarządzania ruchem drogowym). 

 Doskonalenie strategicznego i zrównoważonego planowania transportu towarowego i logistyki 

w celu powiązania planowania na poziomie regionalnym z centralnymi łańcuchami wartości w 

Europie i inwestycjami w sieci TEN-T. 

 Doskonalenie zarządzania i nawigacji transportowej (w tym multimodalnej logistyki w celu 

lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej żeglugi śródlądowej i kolei). 

 Przeprowadzanie testów na potrzeby optymalizacji łańcuchów logistycznych na obszarach 
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wiejskich i peryferyjnych przez realizację działań pilotażowych z wykorzystaniem 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych (np. cyfryzacji). 

 Rozwijanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań na potrzeby wydajnego transportu 

towarowego „ostatniej mili” na obszarach peryferyjnych, wiejskich i słabo zaludnionych. 

W ramach niniejszego celu szczegółowego Program Interreg Europa Środkowa będzie stanowić 

uzupełnienie i katalizator dalszych inwestycji w infrastrukturę transportową o dużej skali. Wobec 

powyższego działania powinny tworzyć synergie i być skoordynowane z pozostałymi 

instrumentami europejskimi i funduszami krajowymi, w tym głównymi programami EFRR, 

instrumentem „Łącząc Europę”, instrumentami finansowymi EBI, a także transgranicznymi 

programami Interreg. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej będą służyć budowie zdolności regionów Europy 

Środkowej w zakresie projektowania i realizacji lepszych usług zrównoważonego transportu i 

mobilności na obszarach wiejskich i peryferyjnych, w tym na obszarach przygranicznych. 

Przyczyni się to do poprawy koordynacji między interesariuszami transportowymi i dostępem 

regionów do głównych korytarzy i węzłów transportowych. Nowatorskie sposoby podejścia 

zostaną potwierdzone w ramach działań pilotażowych. Oczekuje się, w procesie przygotowania 

inwestycji zostaną wykorzystane inwestycje finansowane z pozostałych instrumentów 

finansowych, co będzie ostatecznie prowadzić do stosowania rozwiązań transportowych na 

szerszą skalę na całym obszarze Europy Środkowej. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.3.1.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

3 Cel 
szczegół
owy 3.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 
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3 Cel 
szczegół
owy 3.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

3 Cel 
szczegół
owy 3.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

3 Cel 
szczegół
owy 3.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

3 Cel 
szczegół
owy 3.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 119 

Projekty wspierające 
współpracę ponad 
granicami na rzecz 
rozwoju powiązań między 
obszarami miejskimi i 
wiejskimi 

Projekt   

 

 

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesi
enia 

Cel 
końcowy 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.3.1.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv  
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Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji będą 

one zmotywowane do podejmowania rozwiązań sprzyjających poprawie transportu i zwiększaniu 

mobilności i dostępności regionów peryferyjnych. Grupy docelowe składają się w szczególności 

zarówno z podmiotów publicznych, jak i prywatnych, obejmując bardzo dużą liczbę różnych 

sektorów i poziomów zarządzania, w tym instytucje odpowiedzialne za planowanie i zarządzanie 

usługami i sieciami transportowymi na poziomie regionalnym, przedsiębiorstwa transportu 

publicznego, dostawców i zarządców infrastruktury, a także pozostałe podmioty sektora transportu 

na poziomie lokalnym lub regionalnym. W skład grup docelowych wchodzą ponadto przedstawiciele 

wszystkich grup społecznych, które będą potencjalnie korzystać na poprawie usług transportu 

pasażerskiego na poziomie regionalnym (np. osoby dojeżdżające lub turyści). 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencji rozwoju regionalnego, 

przedsiębiorstw, przedsiębiorstw transportu publicznego, dostawców infrastruktury, stowarzyszeń 

regionalnych, regionalnych agencji wspierających innowacje, organizacji pozarządowych, instytucji 

finansowych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także uniwersytetów i instytutów 

badawczych. 

 

2.3.1.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem. Powinny one odnosić się 

jednak w pierwszej kolejności do regionów wiejskich i peryferyjnych, w tym słabo dostępnych 

regionów przygranicznych. Największe korzyści będą one czerpać z wymiany wiedzy z regionami, 

które posiadają już dobre połączenia, a które z kolei będą w stanie wzmocnić zrównoważony wymiar 

swoich usług mobilności w skali regionalnej. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych wyzwań terytorialnych i 

warunków na docelowych obszarach. 

 

2.3.1.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.3.1.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 
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Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

3 EFRR Cel szczegółowy 
3.1 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

3 EFRR Cel szczegółowy 
3.1 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

3 EFRR Cel szczegółowy 
3.1 

  

 

  



 

Strona 71 

2.3.2. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

Cel polityki 3 - (iv) Promowanie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej 

2.3.2.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 3.2. Wzmacnianie ekologicznego charakteru mobilności miejskiej 

w Europie Środkowej 

 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Ekologizacja gospodarki Europy Środkowej wymaga zdecydowanie ograniczenia emisji z 

transportu, co stanowi także główny cel Europejskiego Zielonego Ładu. W zintegrowany sposób 

należy podejść w szczególności do mobilności miejskiej. Na funkcjonalnych obszarach miejskich 

należy wdrażać inteligentne i ekologiczne rozwiązania, biorąc pod uwagę interakcje między 

„centrami miast” i ich „przedmieściami”. W Europie Środkowej wiele funkcjonalnych obszarów 

miejskich boryka się z podobnymi problemami przy ekologizacji ich mobilności. Ogromnemu 

zróżnicowaniu aspektów terytorialnych (wynikających na przykład z zapotrzebowania na energię, 

zanieczyszczenia powietrza, zatłoczenia i logistyki miejskiej w zakresie usług transportu 

publicznego, wzorców mobilności i dobrego zarządzania) należy przeciwdziałać w sposób 

zintegrowany, dążąc do wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych. W tym zakresie do 

ekologizacji mobilności miejskiej w przyszłości mogą przyczynić się cyfryzacja i nowatorskie 

technologie, których potencjał jest ogromny. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego z Programu Interreg Europa Środkowa wsparcie będzie 

przyznawane na działania z zakresu współpracy transnarodowej, które służą opracowaniu i 

realizacji strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń i działań pilotażowych przyczyniających 

się do uczenia się na temat polityki i zwiększania zdolności na rzecz rozwoju zrównoważonej 

mobilności na obszarach miejskich. Działania powinny promować zintegrowaną, inteligentną i 

ekologiczną mobilność na funkcjonalnych obszarach miejskich, uwzględniając aspekty związane z 

zarządzaniem i doskonaleniem koordynacji między właściwymi interesariuszami i politykami. 

Zgodnie z „Pakietem Mobilności Miejskiej UE” działania powinny przyczyniać się do opracowania i 

wdrożenia zintegrowanych strategii. Powinny one ponadto służyć testowaniu i wprowadzeniu 

nowych sposobów podejścia i technologii opartych na ekologii w celu realizacji rozwiązań 

związanych z wyzwaniami mobilności miejskiej. Działania powinny także równoważyć 

rozbieżności między terytoriami na niższym i wyższym poziomie rozwoju pod względem 

ekologicznej mobilności miejskiej. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 zrównoważone planowanie mobilności miejskiej, 
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 jakość i efektywność ekologicznych miejskich usług transportu publicznego, 

 inteligentny ruch i zarządzanie mobilnością, w tym rozwiązania związane z dojazdami, 

 ekologiczne połączenia między obszarami miejskimi i podmiejskimi, 

 zrównoważone rozwiązania z zakresu multimodalnego transportu towarowego w miastach 

i logistyki (w tym „ostatniej mili”), 

 zatłoczenie ruchu drogowego na obszarach miejskich, 

 emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z miejskiego ruchu drogowego (jakość 

powietrza), 

 dostępność miejskiego transportu publicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Doskonalenie umiejętności i zdolności urbanistów i decydentów politycznych w zakresie 

zintegrowanego, zrównoważonego i ekologicznego planowania mobilności na poziomie 

funkcjonalnych obszarów miejskich. 

 Wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu inteligentnego zarządzania 

ruchem drogowym w celu poprawy dostępności miejsc parkingowych, zmniejszania 

zatłoczenia, emisji gazów cieplarnianych i pozostałych emisji z ruchu drogowego. 

 Rozwijanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz harmonizacji i integracji systemów biletowych, 

promocji wydajnego i powszechnie akceptowanego transportu publicznego na poziomie 

funkcjonalnych obszarów miejskich. 

 Przeprowadzanie testów i wdrażanie rozwiązań typu „mobilność jako usługa” i pozostałych 

cyfrowych modeli gospodarowania na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i 

inteligentnych rozwiązań logistycznych. 

 Opracowanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji mobilności miejskiej, np. transportu bez 

emisji i monitorowania koncepcji przyczyniających się do poprawy jakości powietrza przez 

ograniczenie ekspozycji ludności żyjącej w miastach na emisje z transportu (zanieczyszczenie 

powietrza i hałas). 

 Opracowanie i tworzenie lepszych rozwiązań z zakresu zarządzania na rzecz zrównoważonej 

mobilności na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich, w tym koordynacja działań 

interesariuszy na różnych poziomach zarządzania w celu poprawy połączeń miejskich i 

międzymiastowych i wdrażania ekologicznych rozwiązań dla osób dojeżdżających. 

 Przeprowadzanie testów i wdrażanie ekologicznych rozwiązań logistyki miejskiej i 

przeprowadzanie testów nowych sposób podejścia do multimodalnego transportu towarowego 

na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich (np. centrów multimodalnych). 

 Opracowanie i wdrażanie strategii na rzecz ekologizacji „ostatniej mili” w dostawach 

miejskich i logistyce. 

 Stymulowanie zmian sposobu postępowania w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności 

miejskich przez stosowanie nowatorskich sposobów podejścia (np. środków „pop-up” 

połączonych z cyfrowymi kampaniami). 

 Opracowanie i wdrażanie strategii i planów działania na rzecz poprawy wolnej od barier 

dostępności do systemów transportu publicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Działania powinny generować synergie z instrumentami UE na rzecz wykorzystania innowacyjnych 

sposobów podejścia i technologii, np. z programu Horyzont Europa i istniejących sieci 
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tematycznych i inicjatyw, w tym CIVITAS, europejskiej platformy na rzecz planów budowy 

zrównoważonej mobilności miejskiej. Działania powinny przyczyniać się do wykorzystania 

inwestycji finansowanych na przykład z krajowych i regionalnych programów EFRR lub Wspólnego 

Funduszu Transformacji. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej przyczynią się do zwiększenia zdolności i 

zdobywania wiedzy na temat polityki na wszystkich poziomach zarządzania w celu realizacji 

koncepcji multimodalnej zrównoważonej mobilności na funkcjonalnych obszarach miejskich. 

Dzięki temu miejskie usługi mobilności staną się bardziej ekologiczne, a zmiana sposobu 

postępowania przyczyni się do znacznego ograniczenia zanieczyszczeń z transportu i emisji gazów 

cieplarnianych. Mniej zatłoczone miasta Europy Środkowej będą generować korzyści dla 

gospodarki i tworzyć przestrzenie publiczne poprawiające jakość życia obywateli. Działania 

objęte wsparciem uwolnią w końcu zasoby finansowe przeznaczone na doskonalenie 

opracowanych rozwiązań i będą przyczyniać się do wdrażania innowacyjnych i ekologicznych 

technologii ekologicznej mobilności miejskiej na wyższym poziomie terytorialnym. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

2.3.2.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

3 Cel 
szczegół
owy 3.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

3 Cel 
szczegół
owy 3.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

3 Cel 
szczegół
owy 3.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   
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3 Cel 
szczegół
owy 3.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

3 Cel 
szczegół
owy 3.2 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 119 

Projekty wspierające 
współpracę ponad 
granicami na rzecz 
rozwoju powiązań między 
obszarami miejskimi i 
wiejskimi 

Projekt   

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podst
awa 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

3 Cel 
szczegó
łowy 
3.2 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

 

2.3.2.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. Grupy docelowe 

tworzą w szczególności zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, np. przedsiębiorstwa transportu 

publicznego, decydenci polityczni i planiści, dostawcy infrastruktury, dostawcy usług mobilności, 

grupy interesów związane z mobilnością, a także pozostałe przedsiębiorstwa transportowe na 

poziomie lokalnym i regionalnym oraz przedsiębiorstwa, w tym MŚP. W skład grup docelowych 

wchodzą ponadto przedstawiciele wszystkich grup społecznych, które będą czerpać korzyści z 

poprawy i ekologizacji systemów transportu publicznego na funkcjonalnych obszarach miejskich. 
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Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to 

władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencji rozwoju regionalnego, 

przedsiębiorstw, w tym MŚP, przedsiębiorstw transportu publicznego, stowarzyszeń, agencji 

wspierających innowacje, organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, organizacji 

edukacyjnych i szkoleniowych, a także uniwersytetów i instytutów badawczych. 

 

2.2.3.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze współpracy. Należy jednak skoncentrować się na 

funkcjonalnych obszarach miejskich o wysokim poziomie emisji CO2 lub zanieczyszczeń powietrza z 

sektora transportu. Największe korzyści będą one czerpać z wymiany wiedzy z bardziej rozwiniętymi 

regionami, które będą z kolei w stanie zwiększyć swoje zdolności do budowy ekologicznej mobilności 

miejskiej. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych wyzwań warunków 

terytorialnych na docelowych funkcjonalnych obszarach miejskich. 

 

2.3.2.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.3.2.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

3 EFRR Cel szczegółowy 
3.2 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 
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3 EFRR Cel szczegółowy 
3.2 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

3 EFRR Cel szczegółowy 
3.2 
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1.3. Tytuł priorytetu (dla każdego priorytetu) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. d 

Pole tekstowe [300] 

Priorytet 4. Lepszy system zarządzania współpracą w Europie Środkowej 

 

 Jest to priorytet zgodnie z przeniesieniem na podstawie art. 17 ust. 3. 

 

2.4.1. Cel szczegółowy (dla każdego wybranego celu szczegółowego, priorytetów, z 
wyłączeniem pomocy technicznej) 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e 

ISO 1 - Lepsze zarządzanie programem Interreg 

2.4.1.1. Powiązane rodzaje działań i ich planowany wkład w osiągnięcie 
odpowiednio celów szczegółowych i strategii makroregionalnych i strategii 
dotyczących basenów morskich 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt i, art. 17 ust. 9 lit. c punkt ii 

Pole tekstowe [7000] 

Cel szczegółowy 4.1. Wzmocnienie zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego w Europie Środkowej 

Potrzeby terytorialne na rzecz Europy Środkowej 

Europa Środkowa jest niezwykle zróżnicowana zarówno pod względem terytorialnym, jak i pod 

względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Dawna żelazna kurtyna w dalszym ciągu wyznacza 

podział między Wschodem i Zachodem, a Europa Środkowa stoi obecnie przed wieloma 

wyzwaniami i boryka się z wieloma barierami, które nie kończą się na granicach państwowych ani 

granicach obszarów jednostek terytorialnych, uniemożliwiając rozwój gospodarczy, społeczny i 

terytorialny. Regiony Europy Środkowej łączy jednak silna wspólna tożsamość, która jest głęboko 

zakorzeniona w mocnych więziach kulturowo-historycznych. Ta nienamacalna „tożsamość Europy 

Środkowej” stanowi punkt wyjścia dla podejmowania wspólnych działań w celu rozwiązywania 

wspólnych problemów. Zgodnie z Agendą Terytorialną 2030 i Nową Kartą Lipską zintegrowane 

polityki i procesy wielopoziomowego zarządzania mają istotne znaczenie dla wzmocnienia 

rozwoju regionalnego i spójności ponad granicami. Słaba jakość zarządzania powoduje jednak 

często zaniechanie takich zintegrowanych sposobów podejścia dostosowanych do warunków w 

danym miejscu. W konsekwencji w dalszym ciągu utrzymują się rozbieżności i podziały między 

dynamicznie rozwijającymi się regionami i tymi pozostającymi w tyle. Można to zmienić dzięki 

lepszemu zarządzaniu. W ten sposób można zapewnić, że usługi społeczne będą równiej 

rozłożone pod względem przestrzennym, jak i społecznym, co przyczyni się z kolei do 

wzmocnienia spójności terytorialnej i społecznej, a także wzmocnienia zasady równości szans w 

skali całego obszaru objętego programem. 

 

Działania w ramach współpracy transnarodowej 

W ramach niniejszego celu szczegółowego wsparcie z Programu Interreg Europa Środkowa będzie 
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przyznawane na działania transnarodowe, których celem jest doskonalenie wielosektorowych 

procesów zarządzania na wszystkich poziomach terytorialnych, w szczególności w obliczu 

złożonych wyzwań związanych z cyfryzacją, zmianami demograficznymi, usługami publicznymi 

interesu ogólnego (np. opieki zdrowotnej, edukacji, usług społecznych), turystyką, w tym 

kulturą. Działania powinny także wzmacniać zdolności władz publicznych do opracowania 

zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Dopuszczalne działania z zakresu współpracy 

obejmują opracowanie i realizację strategii i planów działania, narzędzi, szkoleń i działań 

pilotażowych. Działania powinny koncentrować się na doskonaleniu procesów zarządzania przez 

mocniejsze integrowanie sektorów polityki, budowę konsensusu wokół właściwych instytucji i 

szersze angażowanie obywateli i pozostałych interesariuszy. 

Poniżej wymieniono obszary tematyczne (wykaz otwarty), w których działania będą finansowane 

ze środków finansowych programu: 

 eliminowanie barier administracyjnych, lepsze stanowienie polityki i współpraca ponad 

granicami, 

 procesy podejmowania decyzji oparte na uczestnictwie (np. zaangażowaniu obywateli), 

 wielopoziomowe i ponadsektorowe zarządzanie na obszarach posiadających związki 

funkcjonalne ponad granicami państw, 

 zintegrowane strategie rozwoju terytorialnego (np. w zakresie zmian demograficznych, 

usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej), 

 zarządzanie cyfrowe. 

 

Przykładowe działania objęte wsparciem (wykaz otwarty): 

 Ustalenie i zmniejszanie barier we współpracy na terytoriach posiadających związki 

funkcjonalne (np. doskonalenie współpracy między interesariuszami z różnych jednostek 

administracyjnych i sektorów na rzecz realizacji wspólnych rozwiązań). 

 Wymiana doświadczeń i budowa zdolności władz do opracowania zintegrowanych pod 

względem terytorialnym inicjatyw, np. strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

Wspólnotę (CLLD) i zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ITI), przez wzmacnianie 

współpracy między partnerstwami miejsko-wiejskimi lub w zakresie zrównoważonego rozwoju 

miast (SUD). 

 Rozwijanie i przeprowadzanie testów modeli zarządzania opartych na uczestnictwie na 

poziomie lokalnym i regionalnym w celu rozszerzenia udziału obywateli w procesie 

podejmowania decyzji i wzmocnienia zaangażowania obywateli i równości szans w 

zarządzaniu publicznym. 

 Wymiana wiedzy i dobrych praktyk dotyczących zarządzania opartego na uczestnictwie, w 

tym przeprowadzanie testów rozwiązań cyfrowych do dalszego wprowadzenia na poziomie 

terytorialnym. 

 Rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych strategii rozwoju dla terytoriów posiadających 

związki funkcjonalne, w tym wysokiej jakości usługi publicznego interesu ogólnego (np. 

opieki zdrowotnej, edukacji, usług społecznych). 

 Rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych strategii rozwoju turystyki ponad granicami państw w 

oparciu o wspólną tożsamość i wspólne dziedzictwo historyczno-kulturowe Europy Środkowej. 

 Wzmacnianie współpracy i integracji polityki na terytoriach przygranicznych i 

transnarodowych, posiadających związki funkcjonalne, w szczególności po obu stronach 
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dawnej żelaznej kurtyny, przez tworzenie nowych lub wykorzystywanie istniejących struktur 

zarządzania współpracą (np. EUWT, EUROREGIONY), a także procesów wspólnego 

podejmowania decyzji i skoordynowanych planów działania. 

 Rozwijanie strategii na rzecz inteligentnego miasta i inteligentnego regionu i wsparcie ich 

włączenia do polityk i systemów zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. 

 Wzmacnianie cyfrowych rozwiązań zarządzania w celu stworzenia efektywnych usług 

publicznych ułatwiających interakcje między jednostkami administracji, obywatelami i 

podmiotami gospodarczymi (np. rozwiązań z zakresu e-administracji, cyfrowych usług 

publicznych, e-udziału). 

 Przeprowadzanie testów, dostosowanie i wdrażanie inteligentnych rozwiązań cyfrowych na 

rzecz doskonalenia współpracy i koordynacji ponad granicami administracyjnymi (np. w 

sektorze opieki zdrowotnej). 

Działania powinny generować synergie z pozostałymi instrumentami i inicjatywami UE, np. 

głównymi programami EFRR, programami rozwoju obszarów wiejskich (w tym LEADER), 

programami transgranicznymi Interreg, a także istniejącymi transgranicznymi i transnarodowymi 

strukturami zarządzania (np. EUWT, EUROREGIONY). Działania powinny ponadto uwzględniać 

właściwe inicjatywy i platformy międzynarodowe, które są ukierunkowane na doskonalenie 

koordynacji procesów zarządzania w określonym obszarze tematycznym i w szczególności w 

zakresie strategii makroregionalnych UE. 

 

Planowane wyniki 

Działania w ramach współpracy transnarodowej doprowadzą do zwiększenia zdolności władz 

publicznych w zakresie procesów zarządzania terytorialnego opartych na koordynacji i 

współpracy, zdobywania wiedzy na temat polityki i zmianach polityki. Ostatecznie doprowadzą 

one do wzmocnienia spójności terytorialnej i społecznej i zmniejszenia barier rozwojowych. 

Ponadto będą przyczyniać się do realizacji priorytetów Agendy Terytorialnej 2030 (np. 

zrównoważonej Europy, regionów funkcjonalnych i integracji ponad granicami państw). Korzyścią 

dla obywateli będą w szczególności lepsze usługi publiczne. 

 

Dla programów INTERACT i ESPON: 

Podstawa: art. 17 ust. 9 lit. c punkt i 

Definicja pojedynczego beneficjenta lub zamkniętej listy beneficjentów i procedura przyznawania 
środków finansowych. 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 

 

2.4.1.2. Wskaźniki 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt ii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iii 

Tabela 2. Wskaźniki produktów 
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Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIKA
TOR 

[5] 

Wskaźnik  Jednostka miary 

[255] 

Kamień milowy 
(2024) 

[200] 

Cel końcowy 
(2029) 

[200] 

4 Cel 
szczegół
owy 4.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 83 

Wspólne strategie i plany 
działania 

Strategia/plan 
działania 

  

4 Cel 
szczegół
owy 4.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 84 

Działania pilotażowe 
opracowane wspólnie i 
realizowane w ramach 
projektów 

Działanie pilotażowe   

4 Cel 
szczegół
owy 4.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 87 

Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

Organizacja   

4 Cel 
szczegół
owy 4.1 

Wspólny 
wskaźnik 
produktu 
(RCO) 116 

Wspólne rozwiązania Rozwiązanie   

 

 

 

Tabela 3. Wskaźniki wyników 

Prioryte
t  

Cel 
szczegóło
wy 

IDENTYFIK
ATOR 

Wskaźnik  Jednostka 
miary 

Podstaw
a 

Rok 
odniesienia 

Cel 
końcow
y 
(2029) 

Źródło 
danych 

Uwagi 

4 Cel 
szczegó
łowy 
4.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 79 

Wspólne 
strategie i plany 
działania 
podejmowane 
przez 
organizacje 

Wspólna 
strategia/pla
n działania 

0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

4 Cel 
szczegó
łowy 
4.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 84 

Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami 
po zakończeniu 
projektu 

Organizacja 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 

 

4 Cel 
szczegó
łowy 
4.1 

Wspólny 
wskaźni
k wyniku 
(RCR) 
104 

Rozwiązania 
przyjmowane lub 
doskonalone 
przez 
organizacje 

Rozwiązanie 0 2021  System 
monitorow
ania 
programu 
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2.4.1.3. Główne grupy docelowe 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iii, art. 17 ust. 9 lit. c punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Grupami docelowymi działań objętych wsparciem mogą być zarówno osoby prywatne, jak i 

organizacje, które są zaangażowane w ich realizację lub są ich beneficjentami. W konsekwencji 

zdobędą one dodatkowe zdolności do realizacji zintegrowanych procesów zarządzania na różnych 

poziomach terytorialnych. Grupy docelowe składają się w szczególności zarówno z podmiotów 

publicznych, jak i prywatnych, obejmując bardzo dużą liczbę różnych sektorów i poziomów 

zarządzania, w tym decydentów politycznych, administrację publiczną, urbanistów i planistów 

przestrzennych, przedsiębiorstwa, dostawców infrastruktury, instytucje opieki społecznej i 

zdrowotnej, regulatorów usług, organizacje edukacyjne i szkoleniowe, organizacje i stowarzyszenia 

międzynarodowe, a także przedsiębiorstwa, w tym MŚP. W skład grup docelowych wchodzą ponadto 

przedstawiciele wszystkich grup społecznych, które będą czerpać korzyści z poprawy procesów 

zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. 

Beneficjenci, tj. partnerzy projektów korzystający ze środków finansowych programu, mogą być 

osobami prawnymi działającymi na rzecz realizacji działań, o których mowa powyżej. Dotyczy to na 

przykład władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, regionalnych agencji 

rozwoju regionalnego, EUWT, instytucji opieki zdrowotnej, operatorów turystycznych, instytucji 

pośredniczących, przedsiębiorstw, w tym MŚP, stowarzyszeń, agencji wspierających innowacje, 

organizacji pozarządowych, instytucji finansowych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a 

także uniwersytetów i instytutów badawczych. 

 

2.4.1.4. Określenie szczególnych terytoriów docelowych, w tym planowego 
wykorzystania ZIT, RKSL i pozostałych narzędzi terytorialnych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt iv 

Pole tekstowe [7000] 

Działania mogą być realizowane na całym obszarze objętym programem i odnosić się do dowolnego 

rodzaju terytorium. Współpraca jest pożądana zwłaszcza w celu doskonalenia struktur i procesów 

zarządzania w ramach i ponad terytoriami powiązanymi funkcjonalnie (np. w przypadku regionów 

metropolitalnych, sąsiadujących miast i ich wiejskich okolic, regionów przygranicznych). Wymiana 

wiedzy i doświadczeń między bardziej i mniej rozwiniętymi regionami będzie przyczyniać się do 

dalszego wzmocnienia ich zdolności realizacyjnych. 

Wszelkie możliwe działania muszą być dostosowane do specyficznych warunków terytorialnych i 

systemów zarządzania istniejących na docelowych obszarach. 

 

2.4.1.5. Planowe wykorzystanie instrumentów finansowych 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt v 

Pole tekstowe [7000] 

Nie dotyczy. 
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2.4.1.6. Orientacyjny podział zasobów programu UE według rodzaju 
interwencji 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. e punkt vi, art. 17 ust. 9 lit. c punkt v 

Tabela 4. Wymiar 1 - obszar interwencji 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

4 EFRR Cel szczegółowy 
4.1 

  

Tabela 5. Wymiar 2 - forma finansowania 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

4 EFRR Cel szczegółowy 
4.1 

  

Tabela 6. Wymiar 3 - mechanizm realizacji terytorialnej i koncentracja na terytorium 

Priorytet nr Fundusz Cel szczegółowy Kod  Kwota (w euro) 

4 EFRR Cel szczegółowy 
4.1 
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3. Plan finansowania 
Rozdział zostanie uzupełniony w wersji programu 2. 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. g 

3.1. Przydziały środków finansowych w poszczególnych latach 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. g punkt i, art. 17 ust. 5 lit. a-d 

Tabela 7. 

Fundusz 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Razem  

EFRR (cel 
współpracy 
terytorialnej) 

        

EFRR 
programowany 
zgodnie z art. 
17 ust. 3 
(inwestycje na 
rzecz realizacji 
celu tworzenia 
nowych miejsc 
pracy i rozwoju) 

        

IPA III CBC38         

Neighbourhood 
CBC39 

        

IPA III40         

NDICI41         

OCTP42         

OCTP43         

Fundusze 
Interreg44 

        

Razem          

 

3.2. Całkowite przydziały środków finansowych według funduszu i 
współfinansowania krajowego 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. g punkt ii, art. 17 ust. 5 lit. a-d 

 

                                                           

38 Interreg A, zewnętrzna współpraca transgraniczna 

39 Interreg A, zewnętrzna współpraca transgraniczna 

40 Interreg B i C 

41 Interreg B i C 

42 Interreg B i C 

43 Interreg C i D 

44 EFRR, IPA III, NDICI lub OCTP, w przypadku których pojedyncza kwota w ramach Interreg B i C  
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Ce
l 
pr
og
ra
m
u 
nr 
lu
b 
PT 

Priorytet Fundusz 

(odpowiedni) 

Podstawa 
obliczeni
a 
wsparcia 
UE 
(całkowit
ego lub 
publiczne
go) 

Wkład UE 

(a) 

Wkład 
krajowy 

(b)=(c)+(d) 

Orientacyjny podział 
odpowiednika 

krajowego 

Razem  

 

(e)=(a)
+(b) 

Stawka 
współfin
ansowan
ia 

(f)=(a)/(
e) 

Wkłady 
państw 
trzecich 

(informacyjn
ie) Krajowe 

publiczne  

(c) 

Krajowe 
prywatn
e  

(d) 

 Priorytet 
1. 

EFRR45         

IPA III CBC46         

Neighbourho
od CBC47 

        

IPA III48         

NDICI49         

OCTP 
Grenlandia50 

        

OCTP51         

Fundusze 
Interreg52 

        

 Priorytet 
2. 

(fundusze 
jak powyżej) 

        

 Razem Wszystkie 
fundusze 

        

  EFRR         

  IPA III CBC         

  Neighbourho
od CBC 

        

  IPA III         

  NDICI         

  OCTP 
Grenlandia 

        

                                                           
45 Należy określić w przypadku, gdy zasoby EFRR odpowiadają kwotą zaprogramowanym zgodnie z art. 17 ust. 3. 

46
Interreg A, zewnętrzna współpraca transgraniczna 

47
Interreg A, zewnętrzna współpraca transgraniczna 

48
Interreg B i C 

49
Interreg B i C 

50
Interreg B i C 

51
 Interreg C i D 

52
EFRR, IPA III, NDICI lub OCTP, w przypadku których pojedyncza kwota w ramach Interreg B i C 
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  OCTP         

  Fundusze 
Interreg 

        

 Razem Wszystkie 
fundusze 
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4. Działania podejmowane w celu zaangażowania właściwych partnerów 

programu w przygotowanie programu Interreg i rola takich partnerów 

programu w realizacji, monitorowaniu i ocenie 

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. h 

Pole tekstowe [10 000] 

Rozdział zostanie uzupełniony w wersji programu 2. 

 

 

 

5. Sposób podejścia do komunikacji i widoczności programu Interreg 

(celów, docelowych odbiorców, kanałów komunikacji, w tym zasięgu 

kampanii w mediach społecznościowych, jeżeli odpowiednie, planowy 

budżet i właściwe wskaźniki monitorowania i oceny)  

Podstawa: art. 17 ust. 4 lit. i 

Pole tekstowe [10 000] 

Komunikacja nie polega jedynie na przesyłaniu informacji lub zwiększaniu świadomości. Koncentruje 

się także na tworzeniu wspólnot, wzmacnianiu poczucia własności i pogłębianiu dialogu z właściwymi 

partnerami na rzecz zwiększania efektywności, skuteczności i trwałego charakteru programu. 

 

Cele i odbiorcy 

Komunikacja stanowi funkcję zarządzania, która dotyczy wszystkich aspektów cyklu życia programu. 

Determinuje zasób wiedzy na temat programu i sposób, w jaki ludzie go postrzegają i traktują. W 

oparciu o cele programu i zarządzania sformułowane zostały następujące cele komunikacji. 

Faza wprowadzenia 

 Zaangażowanie partnerów w zdefiniowanie zaproszeń do składania wniosków i pozostałych 

interwencji. 

 Zwiększenie wiedzy wszystkich organów programów na rzecz zapewnienia interesariuszom lepszego 

wsparcia. 

 Wzmocnienie zaangażowania wszystkich organów programu do realizacji nowych procesów i 

przestrzegania kultury pracy. 

Faza zastosowania 

 Zwiększenie świadomości wnioskodawców (w tym nowych) ze wszystkich terytoriów w zakresie 

zaproszeń do składania wniosków. 

 Zwiększenie wiedzy wnioskodawców w celu poprawy jakości wniosków. 

Faza realizacji 

 Zwiększenie wiedzy beneficjentów na rzecz poprawy realizacji projektów. 

 Zaangażowanie beneficjentów we wspólnotę Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA na rzecz 
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poprawy uczenia się od kolegów. 

Faza kapitalizacji 

 Poprawa nastawienia grup docelowych programu i projektów do (przyjmowania) wyników. 

Szczegółowe cele roczne zostaną określone w corocznych planach pracy. 

 

Taktyki, kanały i przesłania 

Dzięki bliskiemu powiązaniu z ugruntowaną marką Interreg zwiększy się widoczność i pojawią się 

synergie z pozostałymi programami. Przyczyni się to do poprawy nastawienia ludzi i zmiany ich 

sposobu postępowania wobec programu w wyniku „efektu ekspozycji”, zgodnie z którym ludzie 

rozwijają swoje preferencje dla określonych rzeczy tylko dlatego, że są one im lepiej znane. 

Przy wykorzystaniu spójnej marki główna taktyka będzie oparta na marketingu treści przez realizację 

kampanii różnymi kanałami. Praktyka ta łączy wykorzystanie wielu różnych kanałów w celu 

elastycznego połączenia i zaangażowania interesariuszy. Cyfrowe i nieinternetowe kanały łączy się ze 

sobą, często w hybrydowy sposób. Jako kanały komunikacji będą zasadniczo służyć portal internetowy, 

przesyłki reklamowe i media społecznościowe, materiały papierowe (w tym płyty), wydarzenia i 

spotkania. 

Istotne znaczenie będą miały przejrzystość i wiarygodność treści. Sprawy, które powinny zostać 

przekazane w programie w celu osiągnięcia celu, należy podzielić na przesłania. Przesłania będą 

wynikać z narracji programu (por. rozdział 1 wersji programu) i myśli przewodniej programu Rozwój 

współpracy. Będą one stanowić podstawę opracowania treści tematycznych w elastycznych formatach 

- tekstowym, w formie wizualizacji danych lub nagrań video - także żeby pasowały one do różnych 

kanałów i zapewniały spójność. 

Jeżeli chodzi o doświadczenia użytkowników, treści dotyczące programu będą dostarczane zarówno w 

możliwym do przeglądania (interaktywnym i osobistym), jak i ustrukturyzowanym formacie 

(zagregowanym i możliwym do przeszukiwania). Różne sposoby podejścia będą się często wzajemnie 

uzupełniać, np. na stronie internetowej lista operacji będzie dostarczać ustrukturyzowanych 

informacji, podczas gdy właściwości prezentacji multimedialnej będą umożliwiać ich przeglądanie. 

W programie będą ponadto wykorzystywani ambasadorzy wybrani z jego społeczności. Dzięki ich 

lokalnemu zakotwiczeniu beneficjenci programu będą docierać w mediach (społecznościowych) do 

obywateli i użytkowników końcowych, posługując się hashtagiem społeczności #cooperationiscentral. 

Wdrożenie kanałów, przesłań i treści zostanie określone w późniejszym czasie w corocznych planach 

pracy. 

 

Monitoring i ocena 

Monitoring i ocena komunikacji wynika z wielu różnych powodów: monitorowania postępu i 

podejmowania w miarę możliwości działań korygujących, zapewnienia rozliczenia zasobów 

przeznaczonych na komunikację, a także możliwości dokonania oceny, dowiedzenia i określenia w 

wymiarze ilościowym skuteczności komunikacji. 

Postęp realizacji i osiągnięcia będą mierzone następującymi wskaźnikami produktów i wyników. 

Faza zastosowania i zastosowania 

 Produkt: Ruch sieciowy i konwersje, zaangażowanie w mediach społecznościowych, udział w 

wydarzeniach (dane statystyczne) 

 Wynik: Zadowolenie wnioskodawców z informacji i wsparcia ze strony programu (badanie) 

Faza realizacji 

 Produkt: Ruch sieciowy i konwersje, zaangażowanie w mediach społecznościowych, udział w 
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wydarzeniach (dane statystyczne) 

 Wynik: Zadowolenie beneficjentów z informacji i wsparcia ze strony programu i pozytywne 

nastawienie wobec społeczności programu (badanie) 

Faza kapitalizacji 

 Produkt: Ruch sieciowy i konwersje, zaangażowanie w mediach społecznościowych, udział w 

wydarzeniach (dane statystyczne) 

 Wynik: Zadowolenie interesariuszy z wyników i oddziaływania programu (badanie) 

Wskaźniki, w tym wartości bazowe i docelowe, zostaną ustalone w późniejszym czasie w rocznych 

planach pracy. 

 

 

Budżet i zasoby 

Komunikacja stanowi zadanie zarządcze o charakterze horyzontalnym, które koordynuje jednostka ds. 

komunikacji programu i budowania zdolności. Realizację będą wspierać w szczególności wszystkie 

organy programu i sieć krajowych punktów kontaktowych. Budżet na komunikację, z wyłączeniem 

kosztów wynagrodzeń, będzie nie mniejszy niż równowartość 0,3% całkowitego budżetu programu. 

Niezbędne środki budżetowe i zasoby zostaną ustalone w późniejszym czasie w rocznych planach 

pracy. 
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6. Przepisy wykonawcze 
Rozdział zostanie uzupełniony w wersji programu 2. 

6.1. Instytucje programu 

Podstawa: art. 17 ust. 7 lit. a 

Tabela 10. 

Instytucje programu  Nazwa instytucji [255] Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do 
kontaktów [200] 

Adres e-mail [200] 

Instytucja zarządzająca Miasto Wiedeń 

Wydział Spraw 
Europejskich 

Christiane Breznik christiane.breznik@
wien.gv.at 

Instytucja krajowa (w 
przypadku programów 
odpowiednio z udziałem 
państw trzecich) 

   

Instytucja audytowa Federalne Ministerstwo 
Rolnictwa, Regionów i 
Turystyki 

Wydział Audytu EFRR 

Sonja Schneeweiss sonja.schneeweiss
@bmlrt.gv.at 

Grupa przedstawicieli 
audytorów 

   

Organ, na rzecz którego 
Komisja będzie 
dokonywać płatności 

Miasto Wiedeń 

Wydział Spraw 
Europejskich 

Petra Wallner petra.wallner@wien
.gv.at  

 

6.2. Procedura utworzenia wspólnego sekretariatu  

Podstawa: art. 17 ust. 7 lit. b 

Pole tekstowe [3 500] 

Rozdział zostanie uzupełniony w wersji programu 2. 

 

6.3. Podział odpowiedzialności między zaangażowane państwa członkowskie i 
odpowiednio państwa trzecie i KTZ na wypadek korekt finansowych nakładanych 
przez instytucję zarządzającą lub Komisję 

Podstawa: art. 17 ust. 7 lit. c 

Pole tekstowe [10 500] 

Rozwiązania dotyczące nieprawidłowości i podziału odpowiedzialności, które obowiązywały w okresie 

programowania 2014-2020, pozostają zasadniczo w mocy prawnej. Jeżeli instytucja zarządzająca 

podejrzewa lub poweźmie wiedzę o nieprawidłowym wykorzystaniu przyznanych środków finansowych, 

podejmuje niezbędne działania następcze, np. zawiesza zwrot środków finansowych na rzecz partnera 

wiodącego lub partnera projektu, wycofuje lub odzyskuje nieprawidłowe kwoty. 

Bez uszczerbku dla odpowiedzialności państw członkowskich za wykrywanie i korygowanie 

nieprawidłowości i odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia 

mailto:christiane.breznik@wien.gv.at
mailto:christiane.breznik@wien.gv.at
mailto:sonja.schneeweiss@bmlrt.gv.at
mailto:sonja.schneeweiss@bmlrt.gv.at
mailto:petra.wallner@wien.gv.at
mailto:petra.wallner@wien.gv.at
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w sprawie wspólnych przepisów, jak mowa w art. 50 ust. 1 rozporządzenia w sprawie programów 

Interreg, instytucja zarządzająca zapewnia odzyskanie wszelkich kwot, które zostały wypłacone 

partnerowi wiodącemu w wyniku zaistnienia nieprawidłowości. Partnerzy projektu dokonują następnie 

zwrotu na rzecz partnera wiodącego kwot nienależnie wypłaconych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. a 

instytucja zarządzająca nie będzie prowadzić postępowania w celu odzyskania kwoty nienależnie 

wypłaconej, jeżeli nie przekracza ona kwoty 250 euro z EFRR (z wyłączeniem odsetek), wypłaconej na 

daną operację w danym roku finansowym. 

Jeżeli partner wiodący nie otrzyma zwrotu płatności od partnera projektu lub jeżeli instytucja 

zarządzająca nie otrzyma zwrotu płatności od partnera wiodącego, państwo członkowskie, na 

terytorium którego partner wiodący lub partner projektu ma siedzibę (w przypadku EUWT miejsce 

rejestracji), zwraca na rzecz instytucji zarządzającej kwotę nienależnie wypłaconą danemu 

partnerowi projektu zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia w sprawie programów Interreg. Instytucja 

zarządzająca ponosi odpowiedzialność za zwrot odzyskanych kwot do ogólnego budżetu Unii zgodnie z 

podziałem odpowiedzialności między zaangażowane państwa członkowskie, jak mowa poniżej. 

Instytucja zarządzająca dokonuje zwrotu środków finansowych na rzecz Unii po ich odzyskaniu od 

partnera wiodącego lub partnera projektu lub państwa członkowskiego. 

Jeżeli instytucja zarządzająca ponosi koszty obsługi prawnej postępowań regresyjnych i 

windykacyjnych, wszczętych po konsultacji i w porozumieniu z odpowiednim państwem członkowskim, 

otrzyma zwrot od państwa członkowskiego, w którym partner wiodący lub partner projektu 

odpowiedzialny za wspomniane postępowanie ma siedzibę, nawet jeżeli postępowanie nie zostanie 

zakończone z powodzeniem. 

Ponieważ państwa członkowskie ponoszą ogólną odpowiedzialność za przyznawane z EFRR wsparcie na 

rzecz partnerów wiodących lub partnerów projektów z siedzibą na ich terytoriach, powinny zapewnić, 

że wszelkie wymagane korekty finansowe zostaną zabezpieczone, i powinny dążyć do odzyskania kwot 

utraconych w konsekwencji nieprawidłowości lub zaniedbania beneficjenta z siedzibą na ich 

terytorium. Państwo członkowskie może także naliczać odsetki za zwłokę. 

Zgodnie z art. 50 ust. 3 rozporządzenia w sprawie programów Interreg po dokonaniu zwrotu na rzecz 

instytucji zarządzającej środków finansowych nienależnie wypłaconych partnerowi, państwo 

członkowskie może kontynuować lub wszcząć przeciwko takiemu partnerowi procedurę odzyskania 

środków zgodnie z prawem krajowym.  

Przepisy dot. art. 50 ust. 4 zostaną uwzględnione na późniejszym etapie w porozumieniu z państwami 

członkowskimi, Komisją Europejską, pozostałymi programami transnarodowymi i Interact. 

Zgodnie z art. 63 ust. 11 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów państwo członkowskie zgłasza 

nieprawidłowości zgodnie z aktem wykonawczym, który zostanie przyjęty przez Komisję, przy czym 

określony zostanie wzór sprawozdania. Państwo członkowskie powiadamia ponadto instytucję 

zarządzającą, która powiadamia z kolei instytucję audytową. Szczegółowe procedury w tym zakresie 

zostaną zawarte w opisie systemu zarządzania i kontroli programu, który zostanie przygotowany 

zgodnie z art. 63 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność w związku z korzystaniem ze środków finansowych z 

EFRR, tj. 

 każde państwo członkowskie ponosi odpowiedzialność za możliwe skutki finansowe 

nieprawidłowości spowodowanych przez partnerów wiodących i partnerów projektów z siedzibą na 

ich terytorium. 

 W przypadku zaistnienia nieprawidłowości o charakterze systemowym lub korekty finansowej na 

poziomie programu, której nie można przypisać do określonego państwa członkowskiego, 

odpowiedzialność ponoszą solidarnie państwa członkowskie proporcjonalnie do wnioskowanej od 

Komisji Europejskiej kwoty środków finansowych z EFRR za okres stanowiący podstawę korekty 

finansowe. 

 Szczegółowe przepisy dotyczące pomocy technicznej zostaną dodane na późniejszym etapie po 

uwzględnieniu możliwych wytycznych KE i wymian z pozostałymi programami transnarodowymi. 
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7. Stosowanie kosztów jednostkowych, kwot ryczałtowych, stawek stałych i 

środków finansowych, z wyłączeniem kosztów 

Rozdział zostanie uzupełniony w wersji programu 2. 

Podstawa: art. 88 i 89 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 

Tabela 11. Stosowanie kosztów jednostkowych, kwot ryczałtowych, stawek stałych i środków 

finansowych, z wyłączeniem kosztów 

Planowane stosowanie przepisów art. 88 i 89 TAK NIE 

Od chwili przyjęcia w programie będzie wykorzystywany zwrot wydatków 

kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, kwoty ryczałtowe i 

stawki stałe w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów (jeżeli tak, wypełnić załącznik 1). 

  

Od chwili przyjęcia w programie będą wykorzystywane środki finansowe, 

z wyłączeniem kosztów, zgodnie z art. 89 rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów (jeżeli tak, wypełnić załącznik 2). 
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ZAŁĄCZNIKI 

 Załącznik 1. Mapa obszaru objętego programem 

 Załącznik 2. Wkład Unii w oparciu o koszty jednostkowe, kwoty ryczałtowe 

i stawki stałe 

 Załącznik 3. Wkład Unii w oparciu o środki finansowe, z wyłączeniem 

kosztów 

 Załącznik 3a. Wykaz planowanych operacji o strategicznym znaczeniu wraz 

z harmonogramem 
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Załącznik 2. Wkład Unii w oparciu o koszty jednostkowe, kwoty ryczałtowe i 

stawki stałe53 

Wzór na potrzeby przesyłania danych do rozpatrzenia przez Komisję 

(art. 88 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 

Data złożenia oferty  

Obecna wersja   

 

                                                           
53 Dysponując mandatem częściowym, Rada zmieniła tytułu załącznika, nawiązując do części 6 rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów. Bez uszczerbku dla dalszego dostosowania w zależności od wyniku porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie części 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 
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A. Podsumowanie głównych elementów  

Priorytet  Fundusz Szacunkowy 
udział 
całkowitego 
przydziału 
finansowego w 
ramach 
priorytetu, do 
którego będzie 
stosowana SCO, w 
% (szacunek) 

Rodzaj(e) operacji Odpowiednie nazwa(y) 
wskaźnika 

Jednostka miary dla 
wskaźnika 

Rodzaj SCO 
(standardowej 
skali kosztów 
jednostkowych, 
kwot 
ryczałtowych 
lub stawek 
stałych) 

Odpowiednie 
standardowe skale 
kosztów 
jednostkowych, kwoty 
ryczałtowych lub 
stawek stałych 

   Kod Opis Kod  Opis    
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B. Szczegółowe dane według rodzaju operacji (uzupełnić dla każdego 

rodzaju operacji) 

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie ze strony zewnętrznego przedsiębiorstwa przy 

ustaleniu kosztów uproszczonych, o których mowa poniżej?  

Jeżeli tak, określić zewnętrzne przedsiębiorstwo:  Tak/Nie - nazwa zewnętrznego 

przedsiębiorstwa 

Rodzaje operacji: 

1.1. Opis rodzaju operacji   

1.2. Odpowiedni(e) cel(e) 
szczegółowy(e) 

 

 

 

1.3. Nazwa wskaźnika54  

1.4. Jednostka miary dla wskaźnika  

1.5. Standardowa skala kosztów 
jednostkowych, kwot ryczałtowych 
lub stawek stałych 

 

1.6. Kwota  

1.7. Kategorie kosztów, do których 
mają zastosowanie koszt 
jednostkowy, kwota ryczałtowa lub 
stawka stała 

 

1.8. Czy te kategorie kosztów 
obejmują wydatki kwalifikowalne na 
daną operację? (T/N) 

 

1.9. Metoda korygowania   

1.10. Weryfikacja osiągnięcia 
jednostki miary  

- Określić, jaki(e) dokument(y) 
zostaną wykorzystane w celu 
weryfikacji osiągnięcia jednostki 
miary. 

- Określić zakres podlegający kontroli 
w trakcie weryfikacji zarządczych (w 
tym na miejscu) i osoby 
odpowiedzialne.  

- Opisać działania organizacyjne, 
jakie zostaną podjęte w celu 
gromadzenia i przechowywania 
danych/dokumentów.  

 

                                                           
54  Dla jednego rodzaju operacji dopuszcza się kilka wskaźników o charakterze komplementarnym (np. jeden wskaźnik 

produktów i jeden wskaźnik wyników). Dla każdego wskaźnika należy wówczas wypełnić pola 1.3-1.11. 
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1.11. Możliwe zachęty o odwrotnym 
skutku lub problemy wynikające z 
tego wskaźnika, w jaki sposób można 
ich przeciwdziałać, i szacunkowy 
poziom ryzyka 

 

1.12. Całkowita kwota (krajowa i UE) 
planowana do zwrotu  

 

 

C: Wyliczenie standardowej skali kosztów jednostkowych, kwot ryczałtowych 

lub stawek stałych 

1. Źródło danych wykorzystanych do wyliczenia standardowej skali kosztów jednostkowych, 

kwoty ryczałtowych lub stawek stałych (kto opracował, zebrał i zarejestrował dane, gdzie 

przechowuje się dan, daty graniczne, walidacja itd.): 

 

2. Wyjaśnić, dlaczego proponowana metoda i wyliczenie są odpowiednie dla danego rodzaju 

operacji. 

 

3. Wyjaśnić metodę wyliczeń, w szczególności dokonane założenia dotyczące jakości i ilości. 

Należy korzystać odpowiednio z danych statystycznych i danych porównawczych i załączyć je do 

niniejszego załącznika w edytowalnym formacie akceptowanym przez Komisję. 

 

4. Wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, że w wyliczeniu standardowego kosztu jednostkowego, 

kwoty ryczałtowej lub stałej stawki, uwzględniono wyłącznie wydatki kwalifikowalne. 

 

5. Ocena instytucji audytowej(ych) metodologii wyliczeń i kwot i działań podjętych w celu 

zapewnienia weryfikacji, odpowiedniej jakości, gromadzenia i przechowywania danych. 

 

* Uzasadnienie dotyczące przyjętych danych podstawowych, metodologii wyliczeń i wyliczonej 

stawki lub kwoty i odpowiedniej oceny instytucji audytowej [(w punktach 1, 3 i 5)] nie są 

wymagane, jeżeli na poziomie UE ustalone zostaną warianty kosztów uproszczonych w 

niniejszym załączniku [(w innych politykach lub DA zgodnie z art. 88 ust. 4)]. 
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Załącznik 3. Wkład Unii w oparciu o środki finansowe, z wyłączeniem 

kosztów 

Wzór na potrzeby przesyłania danych do rozpatrzenia przez Komisję 

(art. 89 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) 

Data złożenia oferty  

Obecna wersja   
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A. Podsumowanie głównych elementów  

Priorytet  Fundusz Kwota objęta 
finansowaniem, 
z wyłączeniem 
kosztów 

Rodzaj(e) operacji Warunki, które należy 
spełnić, lub wyniki, które 
należy osiągnąć 

Odpowiednie nazwa(y) 
wskaźnika 

Jednostka miary dla 
wskaźnika 

Przewidywany zwrot 
kosztów na rzecz 
beneficjentów55 

     Kod  Opis   

         

         

         

         

Całkowita 
pokryta 
kwota 

        

 

                                                           
55 Dysponując mandatem częściowym, Rada dodała tę kolumnę zgodnie z częścią 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Bez uszczerbku dla dalszego 
dostosowania w zależności od wyniku porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie części 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 
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B. Szczegółowe dane według rodzaju operacji (uzupełnić dla każdego 

rodzaju operacji) 

Rodzaje operacji: 

1.1. Opis rodzaju operacji   

1.2. Odpowiedni(e) cel(e) 
szczegółowy(e) 

 

 

 

1.3. Warunki, które należy spełnić, 
lub wyniki, które należy osiągnąć  

 

1.4. Osiągnięcia warunków lub 
wyników 

 

1.5. Definicja wskaźnika rezultatów  

1.6. Jednostka miary dla wskaźnika 
rezultatów 

 

1.7. Rezultaty śródokresowe (jeżeli 
odpowiednie) stanowiące podstawę 
dla Komisji do dokonania zwrotu 
wraz z harmonogramem zwrotów 
kosztów 

Rezultaty śródokresowe  Data Kwoty 

   

   

1.8. Całkowita kwota (w tym środki 
finansowe UE i krajowe) 

 

1.9. Metoda korygowania  

1.10. Weryfikacja osiągnięcia wyniku 
lub warunku (lub odpowiednio 
rezultatów śródokresowych) 

- Określić dokument(y), które 
zostaną wykorzystane w celu 
weryfikacji osiągnięcia wyniku lub 
spełnienia warunku. 

- Określić zakres podlegający kontroli 
w trakcie weryfikacji zarządczych (w 
tym na miejscu) i osoby 
odpowiedzialne. 

- Opisać działania organizacyjne, 
jakie zostaną podjęte w celu 
gromadzenia i przechowywania 
danych/dokumentów.  

 

 

 

1.10a. Czy dotacja przyznawana 
beneficjentom przez państwo 
członkowskie ma formę 
finansowania, z wyłączeniem 
kosztów? [T/N]56 

 

1.11. Działania organizacyjne w celu  

                                                           
56 Dysponując mandatem częściowym, Rada dodała punkt 1.10a, który został zmieniony dla celów poprawy 
jasności. 
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zapewnienia ścieżki audytu  

Wymienić organ/organy 
odpowiedzialne za takie działania. 

 

Załącznik 3a. Wykaz planowanych operacji o strategicznym znaczeniu wraz 

z harmonogramem - art. 17 ust. 4 

 

Pole tekstowe [2 000] 

 

 

 

 
 


