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Program Interreg Europa 2014-2020

▪ 4 nabory wniosków

▪ 5. nabór dla zatwierdzonych 
projektów – regiony w dobie 
pandemii

▪ Ponad 2 000 partnerów w 258
projektach

▪ Przyznany EFRR: 322,4 mln euro

▪ 124 akcje pilotażowe

Platforma learningowa Interreg Europa: 
- wzajemne oceny

- sesje matchmakingowe
- inne narzędzia
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. partnerem w 10 projektach 
i 1 akcji pilotażowej

Udział Polski w programie Interreg Europa 

2014-2020

▪ 101 projektów z udziałem 113 polskich partnerów, w 
tym 3 w roli partnerów wiodących

▪ Przyznany EFRR: ponad 13,6 mln euro 

▪ 11 polskich partnerów w akcjach pilotażowych

Platforma learningowa Interreg Europa

Wzajemne oceny dla województwa pomorskiego, województwa 
warmińsko-mazurskiego, Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., miasta Warszawa

Sesje matchmakingowe dla Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego, Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej sp. z o.o. 
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▪ 27 państw Unii 

Europejskiej

▪ Norwegia

▪ Szwajcaria

29 państw, 255 regionów 

Zasięg geograficzny
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Zakres tematyczny

▪ Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa 

▪ Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna 

Europa

▪ Lepiej połączona Europa

▪ Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej 

sprzyjająca włączeniu społecznemu

▪ Europa bliższa obywatelom

▪ Lepsze zarządzanie współpracą

Projekty mogą dotyczyć wszystkich  

zagadnień polityki spójności
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Kluczowe zadanie programu

Planowanie i wprowadzanie przez władze publiczne zmian

▪ unowocześnianie instrumentów polityki regionalnej w krajach, 

regionach, powiatach, gminach
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Projekty współpracy międzyregionalnej

3 lata wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi

▪ międzynarodowe seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana 

personelu, wzajemne oceny, współpraca z ekspertami itp.

▪ testowanie nowych rozwiązań – akcje pilotażowe

+ współpraca w regionie: grupa interesariuszy

1 rok na monitorowanie wprowadzania zmian/rezultatów
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Przykład zmiany w instrumencie polityki

▪ Partnerzy z Węgier, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Norwegii, Niemiec, Belgii, Polski (Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego)

▪ Cel projektu: poprawa dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP

Instrument polityki polskiego partnera: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Wprowadzona zmiana – przesunięto środki (na dokapitalizowanie instrumentów finansowych 

wspierających rozwój MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego)

Projekt Interreg Europa 2014-2020 ATM for SMEs
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Przykład akcji pilotażowej
Projekt Interreg Europa 2014-2020 ThreeT

Nowy produkt turystyczny w 

Kujawsko-Pomorskiem

▪ Polski partner testował praktykę z 

Finlandii „Cisza jako atrakcja 

turystyczna”

▪ Na terenie Borów Tucholskich 

utworzono pierwszą „ścieżkę ciszy” 

wraz z oznakowaniem 
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Przykład akcji pilotażowej cd.

▪ Partnerzy z Włoch, Finlandii, Malty, Rumunii, Węgier, Niemiec, Hiszpanii, Polski (Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

▪ Cel projektu: rozwój lub tworzenie nowych szlaków tematycznych, zwiększanie ich dostępności przy 

wykorzystaniu ekologicznych form transportu oraz poprzez łatwy dostęp do informacji

Instrument polityki polskiego partnera: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-

pomorskiego na lata 2022-2030

Wprowadzona zmiana – dodano nowe zadanie dotyczące wyznaczania obszarów cichych na 

terenach cennych przyrodniczo jako regionalnego produktu turystycznego

Projekt Interreg Europa 2014-2020 ThreeT
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Stopy dofinansowania dla partnerów

Władze publiczne wszystkich szczebli
refundacja: 80%

▪ centralne (np. ministerstwa), regionalne (urzędy marszałkowskie), 

lokalne (urzędy miejskie, starostwa powiatowe, urzędy gmin itd.)

Instytucje publiczne
refundacja: 80%

▪ uczelnie i instytuty, agencje np. rozwoju, stowarzyszenia władz 

publicznych, ROPS, zarząd wodociągów miejskich itp. 

Prywatne podmioty non profit z osobowością prawną
refundacja: 70%

▪ stowarzyszenia, fundacje, izby itp.
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Budżet projektu
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Wnioski złożone w 1. naborze

• sektor MŚP w kontekście 

innowacyjności i konkurencyjności

• ubóstwo energetyczne

• integracja migrantów

• rozwiązania dla obszarów wiejskich

• dziedzictwo kulturowe i 

zrównoważona turystyka

• odnawialne źródła energii

• ekonomia społeczna

• itd. 

Wybór projektów - grudzień 2022 r.

Drugi nabór wniosków – wiosna 2023 r.

Liczba polskich partnerów we wnioskach

Tematyka projektów wg celów polityki

Liczba partnerów z poszczególnych państw we wnioskach 
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Portal Interreg Europa

https://www.interregeurope.eu/
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Projekty z lat 2014-2020

https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects
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Baza dobrych praktyk

https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices
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Poszukiwanie partnerów projektowych

https://www.interregeurope.eu/community/members?keywords=&interest_in%5B2002%5D=2002&interest_in%5B2003%5D=2003
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Platforma learningowa Interreg Europa

Bezpłatne wsparcie zespołu ekspertów:

• pisemna pomoc doradcza

• sesje matchmakingowe

• wzajemne oceny

• tematyczne warsztaty i 
publikacje

• baza dobrych praktyk
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