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Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-

Słowacja 2021-2027, zatwierdzony przez Komisję Europejską

26 września 2022 r. roku, wspiera działania skoncentrowane na

rozwoju pogranicza przyjaznego naturze i bezpiecznego, lepiej

połączonego, twórczego i atrakcyjnego turystycznie oraz

współpracę instytucji i mieszkańców.



Powiaty: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto

na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki,

olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki,

suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski,

limanowski, nowosądecki, miasto na prawach

powiatu Nowy Sącz, gorlicki, bieszczadzki,

leski, sanocki, brzozowski, krośnieński,

miasto na prawach powiatu Krosno,

jasielski, rzeszowski, miasto na prawach

powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski,

miasto na prawach powiatu Przemyśl,

jarosławski, lubaczowski.

Obszar wsparcia

Po stronie polskiej:

Kraje preszowski i żyliński oraz okres (powiat)

Spiska Nowa Wieś z kraju koszyckiego.

Po stronie słowackiej:



Priorytety:

1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

• cel szczegółowy: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i

zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i

katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia

ekosystemowego;

• cel szczegółowy: wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody,

różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na

obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów

zanieczyszczenia.

2. Lepiej połączone Pogranicze

• cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej

na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu

do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.



Priorytety:

3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

• cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki

w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach

społecznych.

4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

• cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji

publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie

konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron;

• cel szczegółowy: budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności

poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.



Budżet:

162 299 943,00* EUR, w tym wkład UE 129 839 952,00 EUR* z EFRR

• Priorytet 1: 33 902 324 EUR (27 121 858 EUR EFRR)

• Priorytet 2: 30 770 178 EUR (24 616 142 EUR EFRR)

• Priorytet 3: 83 793 789 EUR (67 035 031 EUR EFRR)

• Priorytet 4: 13 833 652 EUR (11 066 921 EUR EFRR)

* z uwzględnieniem Pomocy Technicznej

Poziom dofinansowania: do 80% kosztów kwalifikowalnych



Ważne aspekty nowego programu
(szczegółowe informacje będą zawarte w Podręczniku Beneficjenta, który

zostanie udostępniony na stronie ewt.podkarpackie.pl oraz na stronie

Programu, po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący, w grudniu 2022)

• Wniosek w formie online (CST2021)

• Udział MŚP (jako partnerzy zwykli w projektach Priorytetów 1,2 i 3)

• Możliwa pomoc publiczna

• Komplementarność (wzmocnienie efektów lub uzupełnienie działań innych

projektów planowanych do realizacji, realizowanych lub już zakończonych)

• Plan utrzymania infrastruktury (trwałość projektu po jego zakończeniu)



Ważne aspekty nowego programu

• Gotowość techniczna do realizacji

• Zgodność z zasadami horyzontalnymi

• Restrykcyjne obowiązki info-promo

Premiowane elementy:

• eko-innowacje, transformacja cyfrowa, zielone zamówienia,

• partycypacja, Nowy Europejski Bauhaus



Mikroprojekty:

W programie realizowana będzie współpraca w ramach Funduszu

Małych Projektów (mikroprojekty):

Zakres tematyczny mikroprojektów:

• Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,

integracji społecznej i innowacjach społecznych,

• Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności w ramach

działań people-to-people.



Potencjalni beneficjenci:

• Samorządy, ich stowarzyszenia i podległe jednostki,

• Służby zarządzania kryzysowego (m.in. policja, straż pożarna,

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe, ratownictwo medyczne),

• Właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów i zespołów przyrody,

zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne,

• Organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,

• Zarządcy dróg publicznych,

• Właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i

zespołów przyrody,

• Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu stowarzyszenia

gospodarcze,

• Instytucje systemu oświaty,

• Organizacje pozarządowe.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

• Obszar szczególnie cenny przyrodniczo w skali obu krajów.

• Tereny narażone na dynamicznie zmieniające się warunki meteorologiczne i

hydrologiczne.

• Wpływ zmian klimatu - okresowe susze, pożary oraz deszcze nawalne, które

skutkują podtopieniami i powodziami.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Cele interwencji:

• zwiększanie odporności na zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne,

• rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury,

• wspieranie zachowania bioróżnorodności, w tym inwentaryzacja

przyrodnicza, ochrona i podnoszenie świadomości znaczenia obszarów

chronionych,

• usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa

ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYSTOSOWANIEM DO ZMIAN KLIMATU I

OCHRONĄ PRZED KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI (Cel szczegółowy 1.1)

► Łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze

transgranicznym, w tym tych o charakterze klęsk żywiołowych, przykładowo:

• rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury aby ograniczyć spływ

powierzchniowy oraz zwiększyć retencję wody – np. zielone dachy i zielone

ściany w obiektach użyteczności publicznej, zielone parkingi, nawierzchnie

wodoprzepuszczalne, łąki kwietne, ogrody deszczowe, ogrody fasadowe,

pasaże roślinne, parki kieszonkowe, rekonstrukcja i przywracanie terenów

zalewowych oraz terenów podmokłych, zagospodarowanie terenów zlewni

rzek (tereny zielone), rewitalizacja i renaturyzacja cieków, stawy hydrofitowe,

rowy bioretencyjne, skrzynki korzeniowe, poldery, naturalne zbiorniki

retencyjne, niecki i stawy retencyjne, skrzynie i studnie chłonne, place

wodne, systemy gromadzenia wody deszczowej



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

• budowa / modernizacja infrastruktury zapobiegającej powstawaniu osuwisk

(w tym stabilizacji stoków) – np. pokrywanie stoków siatkami

geotechnicznymi, odwodnienie stoków (kanały i dreny odwadniające), kotwy,

mury oporowe, oraz dodatkowo nasadzenia roślinności (zadarnienie, krzewy,

drzewa),

• budowa / modernizacja infrastruktury zapobiegającej rozprzestrzenianiu się

pożarów – np. naturalne zbiorniki służące gromadzeniu wody na obszarach o

dużym zagrożeniu pożarowym.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

► Poprawa współpracy w zakresie transgranicznego zarządzania kryzysowego,

w tym wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia służb ratowniczych /

standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych na obszarze Pogranicza,

przykładowo:

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,

• wspólne szkolenia/ćwiczenia służb ratowniczych, zarządzania kryzysowego i

porządkowych, wspólne symulacje akcji ratunkowych,

• standaryzacja i zakup wyposażenia (sprzętu i oprogramowania) służb

ratowniczych niezbędnego do prowadzenia wspólnych, transgranicznych

systemów monitorowania, ostrzegania, reagowania i zarządzania

kryzysowego,



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

• wdrażanie spójnych systemów monitorowania (np. warunków

meteorologicznych, stanu pokrywy śnieżnej, wilgotności ściółki), spójnych

systemów powiadamiania, szybkiego ostrzegania i reagowania w sytuacjach

kryzysowych i nadzwyczajnych (w szczególności na obszarach górskich),

• rozszerzanie istniejących form współpracy między służbami ratownictwa

medycznego, zarządzania kryzysowego, porządkowymi i innymi instytucjami,

• organizacja konferencji, wielostronnych spotkań, itp. w zakresie zawiązania

porozumień/opracowania spójnych przepisów dotyczących ochrony ludności

i zarządzania w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

► Analizy, strategie, plany działania i pilotaże, które dotyczą przeciwdziałania

negatywnym skutkom zmian klimatu w wymiarze transgranicznym, w

szczególności w postaci klęsk żywiołowych przykładowo:

• przygotowanie analiz (w tym prawnych), założeń legislacyjnych, strategii i

planów działania, wspólnych systemów/modeli współpracy służb

ratowniczych, zawiązania porozumień/opracowania wspólnych przepisów

odnośnie ochrony ludności i zarządzania w przypadku wystąpienia klęsk

żywiołowych,

• działania pilotażowe wynikające ze strategii, analiz i planów działania,

• testowanie nowych rozwiązań (np. technologii) i promowanie ich stosowania,

• wdrażanie innowacyjnych technologii do monitorowania, ostrzegania,

reagowania i zarządzania kryzysowego,



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Działania niekwalifikowalne:

• budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej /wodociągowej / studni

głębinowych,

• poprawa efektywności energetycznej rozumiana jako wymiana źródeł ciepła,

termomodernizacja, montaż paneli fotowoltaicznych itp.,

• budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury w obiektach należących do osób

fizycznych.

Dofinansowania nie uzyska projekt, w którym działania związane z

przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi

stanowią jedynie uzupełnienie innych zadań.

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR, maksymalne 2 000 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Obowiązkowe działania edukacyjno-promocyjne. Ich celem ma być

zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowania

do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania

klęsk żywiołowych poprzez:

• promowanie rozwiązań sprzyjających przystosowaniu do postępujących

zmian klimatu,

• informowanie o korzyściach ze stosowanych rozwiązań,

• promowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury

• informowanie o zasadach postępowania w sytuacji wystąpienia klęsk

żywiołowych.

Przykładowe formy działań edukacyjno-promocyjnych: spotkania, prelekcje,

warsztaty, seminaria, konferencje kończące projekty. Adresatami tych działań

muszą być mieszkańcy Pogranicza.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY I ZACHOWANIEM

BIORÓŻNORODNOŚCI (Cel szczegółowy 1.2)

► Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo,

przykładowo:

• ochrona, odbudowa i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych, z

uwzględnieniem terenów podmokłych, obszarów wodno-błotnych oraz

stanowisk miejsc rozrodu chronionych gatunków zwierząt, w szczególności

na obszarach chronionych, w tym, w razie potrzeby, m.in. inwentaryzacja

przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, ograniczanie presji turystycznej,

poprawa stosunków wodnych.

• Ochrona, utrzymanie i poprawa łączności korytarzy ekologicznych, w

szczególności pomiędzy obszarami chronionymi, w tym m.in. usuwanie

barier fizycznych, udrażnianie łączności korytarzy, rozwój zielonej i

niebieskiej infrastruktury.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

► Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i pojawianiu się gatunków inwazyjnych

przykładowo: wykrywanie i kontrola (monitoring), izolacja populacji, usuwanie

gatunków inwazyjnych (np. koszenie, wyrywanie, stosowanie metod

feromonowych, wprowadzanie modyfikacji genetycznych).

► Analizy, strategie, plany działania i pilotaże na rzecz ochrony lub tworzenia

form ochrony przyrody i utrzymania transgranicznych korytarzy ekologicznych

przykładowo:

• przygotowanie analiz, strategii i planów działania, w tym w zakresie

wspólnego zarządzania, planowania przestrzennego, i wyznaczania

obszarów chronionych oraz korytarzy ekologicznych,

• prowadzenie działań pilotażowych wynikających ze strategii, analiz i planów

działania.



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR, maksymalne 1 500 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy



Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Obowiązkowe działania edukacyjno-promocyjne. Ich celem ma być

zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody i zachowania

bioróżnorodności poprzez:

• promowanie zasad zrównoważonego gospodarowania i korzystania z

zasobów środowiska przyrodniczego,

• informowanie o korzyściach z utrzymania ciągłości korytarzy ekologicznych

oraz zachowania bioróżnorodności, w tym korzyściach z usług

ekosystemowych,

• promowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury,

• informowanie o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się

gatunków inwazyjnych,

• poznawanie ekosystemów (w tym w formie wizyt terenowych) i ich

aktualnych zagrożeń.

Przykładowe działania edukacyjno-promocyjne: tworzenie ścieżek

edukacyjnych, spotkania, prelekcje, warsztaty, seminaria, konferencje kończące

projekty.



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

• Obszar trudno dostępny ze względu na ukształtowanie terenu.

• Transport opiera się w znacznej mierze na korzystaniu z samochodów

osobowych



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

Cele interwencji:

• zapewnienie odpornej na zmiany klimatu i bezpiecznej infrastruktury

transportowej, sprzyjającej zwiększaniu integracji gospodarczej i społecznej

• promowanie wolnej od zanieczyszczeń i zrównoważonej, multimodalnej

mobilności,

• poprawa mobilności transgranicznej.



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POPRAWĄ STANU INFRASTRUKTURY

DROGOWEJ LUB ZWIĘKSZENIEM DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (Cel szczegółowy 2.1)

► Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z

uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu, przykładowo:

• przebudowa i remonty (modernizacja) dróg wraz z obiektami inżynierskimi, w

szczególności poszerzenia odcinków dróg i korekty zakrętów umożliwiające

łatwiejsze poruszanie się autobusów,

• modernizacja jezdni oraz stanowiących integralną część pasa drogowego

poboczy, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok

autobusowych, kanalizacji deszczowej, systemów podczyszczania wód

opadowych, oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier

ochronnych, ekranów dźwiękochłonnych, przejść i przepustów dla zwierząt,

pasów zieleni,



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

► Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym

transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami

transportu poza miastami, przykładowo:

• rozwój elektromobilności - zapewnienie transportu (zbiorowego, rowerów itp.)

opartego na pojazdach zasilanych elektrycznie,

• zapewnienie stacji do ładowania samochodów elektrycznych na istniejących

parkingach,

• montaż tablic zmiennej treści informujących o liczbie wolnych miejsc na

parkingach,

• oznakowanie parkingów „parkuj i jedź”, w szczególności wskazanie jakich

środków transportu i na jakich trasach można używać w dalszej podróży,



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

Infrastrukturę drogową o charakterze transgranicznym stanowią drogi wraz

z drogowymi obiektami inżynierskimi:

• znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące

bezpośrednio do granicy państwa,

• znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z

drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy.

Dofinansowaniem objęte są odcinki dróg / drogowe obiekty inżynierskie, które

jednocześnie:

• znajdują się w jednym ciągu komunikacyjnym lub łączą się z tą samą drogą

prowadzącą bezpośrednio do granicy,

• mają porównywalne parametry techniczne (np. obciążenie jezdni) po obu

stronach granicy,

• są dostępne dla transportu publicznego,

• są uwzględnione w regionalnych i/lub lokalnych strategiach rozwoju i planach

modernizacji dróg.



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

• posiadają analizę potrzeb uzasadniających realizację (analiza popytu oraz

analiza technicznych możliwości poprawy łączności komunikacyjnej),

• będą podlegały kompleksowej modernizacji.

• •poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz mogą

przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Modernizacja drogi może dodatkowo obejmować budowę chodnika (w terenie

zabudowanym oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, poza terenem zabudowanym -

np. wzdłuż dróg, po których prowadzą szlaki turystyczne), ścieżki rowerowej,

ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej i

systemu podczyszczania wód opadowych, oświetlenia, urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego, barier ochronnych i ekranów

dźwiękochłonnych, przejść i przepustów dla zwierząt, pasów zieleni.

Projekty infrastruktury drogowej powinny pośrednio przyczyniać się do realizacji

celów Europejskiego Zielonego Ładu Podczas wyboru projektów do

dofinansowania, priorytetowo będą traktowane działania poprawiające jakość

infrastruktury drogowej na obszarach pozamiejskich.



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

Działania niekwalifikowalne:

• budowa / modernizacja parkingów,

• remonty i przebudowa (modernizacja) dróg, które nie będą dostępne dla

transportu publicznego oraz czynią poważne szkody środowisku,

• modernizacja elementów pasa drogowego (np. chodnika) bez jednoczesnej

modernizacji jezdni,

• modernizacja odcinków tzw. dróg osiedlowych obsługujących wyłącznie ruch

miejscowy w danej lokalizacji, stanowiących dojazd do posesji,

• opracowanie wyłącznie dokumentacji technicznej / koncepcji planistycznej

dot. modernizacji drogi / poprawy dostępu do atrakcji turystycznej (możliwość

realizacji w Celu szczegółowym „zwiększenie zdolności instytucjonalnych

instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie

konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron” w priorytecie 4.).

• zakup samochodów dla personelu projektu do zarządzania projektem

Dofinansowania nie uzyska także projekt, w którym modernizowane drogi nie

mają znaczenia transgranicznego.



Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze

Dofinansowanie projektu dot. modernizacji dróg: minimalne 500 000 EUR,

maksymalne 4 000 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy

Atrakcje turystyczne o znaczeniu transgranicznym stanowią atrakcje,

których walory skłaniają do korzystania z nich mieszkańców i turystów z

sąsiedniego kraju.

Dofinansowanie projektu dot. dostępu do atrakcji turystycznej: minimalne

200 000 EUR, maksymalne 900 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

• Obszar atrakcyjny turystycznie ze względu na walory środowiska

naturalnego oraz bogactwo kulturowe.

• Turystyka stanowi niezwykle ważną część gospodarki regionu



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Cele interwencji:

• wspieranie zrównoważonej turystyki poprzez zintegrowane i całościowe

podejście - uwzględnienie dobra mieszkańców i turystów, poszanowanie

środowiska naturalnego i kulturowego, zapewnienie rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz konkurencyjności atrakcji i przedsiębiorstw,

• wykorzystanie pełnego potencjału kultury i zrównoważonej turystyki dla

ożywienia gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych,

• wspieranie współpracy instytucji publicznych i przedsiębiorstw skierowanej

na efektywniejsze świadczenie wysokiej jakości usług na obszarach o dużym

potencjale turystycznym.



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I PRZYRODNICZYM LUB

TURYSTYKĄ (Cel szczegółowy 3.1)

► Wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych/innowacyjnych/ zintegrowanych

produktów/usług/ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju

gospodarczym i włączeniu społecznym, przykładowo:

• budowa/rozbudowa/modernizacja/doposażanie infrastruktury turystycznej, kulturowej i

rekreacyjnej towarzyszącej transgranicznym szlakom turystycznym,

• rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (terenowych, cyfrowych) po zabytkach

kultury materialnej i niematerialnej,

• przygotowanie, rozwój wspólnych/zintegrowanych ofert turystycznych,

• promocja eko-innowacji i ekologicznych modeli biznesowych w zakresie zrównoważonej

turystyki,



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

• współpraca w zakresie zrównoważonego wykorzystania walorów naturalnych,

• działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego (np. wzbogacenie oferty),

• tworzenie i rozwijanie przestrzeni kreatywno-warsztatowych,

• sieciowanie i uzupełnianie produktów projektów Interreg Polska-Słowacja z wcześniejszych

edycji, w tym uspójnienie systemu szlaków i tras turystycznych.



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

► Zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa

kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, przykładowo:

• rewitalizacja (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) zabytków kultury oraz

terenów wokół zabytków,

• rewitalizacja i tworzenie przestrzeni publicznej opartej na lokalnym dziedzictwie

kulturowym i przyrodniczym, by aktywizować lokalną społeczność (np. modernizacja sal

wystawienniczych, zakup wyposażenia i narzędzi związanych z tradycyjnym

rzemiosłem),

• rewitalizacja i ochrona zabytkowych ogrodów i parków,

• digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zasobów kultury i natury (np. skanowanie dzieł

sztuki, wystawy multimedialne),

• cyfrowe utrwalanie ginących zawodów, języków, tradycji,

• warsztaty, seminaria, kursy dotyczące sztuki i kultury, w tym podtrzymywania tradycji

lokalnych - np. tańca, zawodów, języków, malarstwa, rękodzieła oraz rzemiosła

ludowego i artystycznego,

• współpraca na rzecz wspólnego dziedzictwa.



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

• twórcze przekształcanie kultury - wykorzystywanie motywów w nowych aspektach,

pomysłowe aranżowanie przestrzeni publicznej (np. użycie lokalnych elementów kultury

niematerialnej do aranżacji wnętrz wiat przystankowych i odpoczynkowych),

• badanie i popularyzacja lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, stylu życia,

rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja tematycznych produktów

turystycznych,

• wspieranie, poprzez np. izby i spółdzielnie rzemieślnicze oraz stowarzyszenia,

indywidualnych rzemieślników, twórców i artystów ludowych, w tym w zakresie udziału w

targach, szkoleniach dotyczących m.in. efektywnej promocji i sprzedaży swojego rękodzieła

w internecie, tworzenia planu rozwoju swojej firmy / działalności,



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

► Tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują OW jako atrakcyjny

cel turystyczny, przykładowo:

• zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i kulturowych,

• zintegrowana promocja regionalnych i lokalnych marek, produktów i usług.

► Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie

upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu (w

tym Nowy Europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych, przykładowo:

• szkolenia i wizyty studyjne podnoszące kwalifikacje pracodawców i pracowników

sektora turystyki, kultury i branży kreatywnej,

• szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie pracowników innych sektorów do sektora

turystyki.



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Działania niekwalifikowalne:

• budowa / modernizacja infrastruktury sportowej (np. hale sportowe, sale gimnastyczne,

boiska, lodowiska, kryte baseny),

• budowa / modernizacja infrastruktury hotelowej,

• lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, budowa / modernizacja bazy

leczniczo-zabiegowej.

Dofinansowania nie uzyska także projekt, w którym modernizowana infrastruktura (w tym

zabytki) nie ma wyraźnego wpływu transgranicznego.

Partycypacja – aktywny udział mieszkańców, instytucji, organizacji, grup formalnych i

nieformalnych w konsultowaniu pomysłów i rozwiązań na etapie tworzenia projektu.



Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Dofinansowanie projektu zawierającego działania infrastrukturalne:

• minimalne 200 000 EUR, maksymalne 4 000 000 EUR, przy czym dofinansowanie na

jednego partnera nie może być wyższe niż 2 000 000 EUR

• Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy

Dofinansowanie projektu zawierającego wyłącznie działania miękkie:

• minimalne 200 000 EUR, maksymalne 700 000 EUR

• Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy

Dofinansowanie projektu poniżej 80 000 EUR – aplikacja w ramach Funduszu Małych Projektów



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

Bliskość geograficzna i kulturowa sprzyja kontaktom i współpracy mieszkańców Pogranicza oraz

funkcjonującym tam organizacji

Cele interwencji:

• wzmocnienie i stymulowanie współpracy po obu stronach granicy na różnych poziomach

(instytucji, mieszkańców, przedsiębiorców),

• usprawnienie zarządzania, podniesienie kompetencji pracowników oraz rozwój zdolności

instytucjonalnej instytucji publicznych,

• wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców Pogranicza.



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WZMACNIANIEM WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI LUB

ZWIĘKSZANIEM KOMPETENCJI OSÓB W NICH ZATRUDNIONYCH (Cel szczegółowy 4.1)

► Budowanie zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych przykładowo:

• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników,

• szkolenia podnoszące kompetencje miękkie pracowników, m.in. w zakresie komunikacji z

osobami korzystającymi z usług instytucji, dostępności dokumentów i usług dla osób ze

specjalnymi potrzebami (np. osób niepełnosprawnych, osób starszych), dopasowania usług

do potrzeb lokalnej społeczności.



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

► Wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie oferowanych usług,

przykładowo:

• usług użyteczności publicznej,

• rozwiązywania wspólnych problemów i podejmowania transgranicznych inicjatyw na rzecz

rozwoju Pogranicza,

• wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, opracowania kodeksów dobrych praktyk,

• stymulowania i rozwijania transgranicznych powiązań ,

• usług skierowanych do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

► Transgraniczne analizy, strategie i plany działań dotyczące przykładowo:

• występujących wspólnych problemów i barier (w tym prawnych, administracyjnych) odnośnie

współpracy instytucji publicznych, organizacji i mieszkańców Pogranicza, transgranicznego

transportu publicznego, potrzeb i zasobów w zakresie usług społecznych, gospodarki

odpadami itp.,

• transgranicznych inicjatyw, idei, koncepcji, planów służących potrzebom i rozwojowi

Pogranicza (np. ponadlokalne strategie),

• usprawnienia funkcjonowania instytucji, wykorzystywanych systemów i procedur.



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

Działaniem niekwalifikowalnym jest budowa / modernizacja infrastruktury.

Jako uzupełnienie działań miękkich można kupić wyposażenie niezbędne do realizacji projektu.

Dofinansowanie projektu: minimalne 200 000 EUR, maksymalne 400 000 EUR

Okres realizacji projektu: maksymalnie 18 miesięcy



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WZMACNIANIEM INTEGRACJI LUB POPRAWĄ JAKOŚCI ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW POGRANICZA (Cel szczegółowy 4.2)

► Budowanie transgranicznych partnerstw przykładowo:

• współpraca instytucji publicznych oraz organizacji not-profit związanych w szczególności z

edukacją, ekologią, kulturą, sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, tradycją, współpracą

gospodarczą, turystyką.

► Wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych na rzecz poprawy jakości życia na

Pograniczu przykładowo:

• warsztaty, wizyty studyjne, seminaria, spotkania, w tym umożliwiające tworzenie relacji

międzypokoleniowych – w szczególności dotyczące obustronnego przekazywania wiedzy i

umiejętności (w tym lokalnego rzemiosła, kompetencji cyfrowych, zdrowego stylu życia).



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

► Wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców

Pogranicza przykładowo:

• warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące zwyczajów, tradycji i kultury, poznawania

historii i przyrody Pogranicza,

• nauka języka sąsiadów (polskiego / słowackiego),

• wspieranie aktywności społecznej i zawodowej seniorów,

• wspieranie adaptacji i integracji migrantów, które ułatwią im adaptację do nowych warunków

życia w Polsce i na Słowacji oraz integrację z mieszkańcami Pogranicza

► Wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie

środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki przykładowo:

• szkolenia dotyczące przystosowania się do zmian klimatu lub przeciwdziałania występowaniu

negatywnych skutków klęsk żywiołowych,

• warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i zmiany

modeli konsumpcji



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

► Podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców Pogranicza

oraz turystów przykładowo:

• edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, niskiej emisji, energooszczędności,

dbałości o środowisko,

• wspólna transgraniczna promocja ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym,

OZE,



Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza

Działaniem niekwalifikowalnym jest budowa / modernizacja infrastruktury.

Jako uzupełnienie działań miękkich można kupić wyposażenie niezbędne do realizacji projektu.

W tym Celu szczegółowym można realizować wyłącznie małe projekty w ramach FMP o

dofinansowaniu do 80 000 EUR i okresie realizacji do 12 miesięcy.



Transgraniczny charakter działań

Projekty Interreg muszą wykazywać tzw. efekt transgraniczny:

• oddziaływanie w wymiarze transgranicznym (np. możliwość użytkowania powstałej w

projekcie infrastruktury przez mieszkańców z obu stron granicy),

• uzyskanie rezultatów, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia w wyniku samodzielnych

działań partnerów projektu.



Transgraniczny charakter działań

Zaplanowane w projekcie działania mają charakter transgraniczny, jeśli:

• punktem wyjścia jest wspólny problem/potencjał, tj. taki, który występuje na danym obszarze

po obu stronach granicy,

• cele projektu mogą być skutecznie osiągnięte jedynie dzięki współpracy partnerów z obu

krajów poprzez wspólne opracowanie rozwiązań,

• rezultaty projektu będą dostępne dla użytkowników z obu stron granicy,

• współpraca w projekcie przyniesie korzyści, których partnerzy nie uzyskają, realizując

działania samodzielnie lub tylko w jednym kraju.



Partnerstwo

Minimalny zakres partnerstwa to jeden partner z Polski i jeden ze Słowacji. Maksymalnie w

projekcie może współpracować siedmiu partnerów.

Zasady współpracy partnerów:

• wspólne przygotowanie (obowiązkowe)

• wspólna realizacja (obowiązkowe)

• wspólny personel

• wspólne finansowanie

Dwie pierwsze zasady są obowiązkowe, z pozostałych dwóch, wymagane jest zastosowanie

przynajmniej jednej. Doświadczenie wskazuje, że projekty zazwyczaj spełniają wszystkie

4 zasady.



Zasady horyzontalne

Partnerzy projektu muszą realizować projekt zgodnie z czterema zasadami horyzontalnymi :

• poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii

Europejskiej,

• równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnienia aspektu i perspektywy płci,

• zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne,

religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,

• wspierania zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem porozumienia paryskiego i zasady

„nie czyń poważnych szkód”.



Zasady horyzontalne

Prawa podstawowe:

• poszanowanie godności osoby ludzkiej,

• wolność,

• demokracja,

• równość,

• państwo prawne,

• poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Na każdym etapie realizacji projektu zapewnić poszanowanie praw określonych w Karcie praw

podstawowych UE.



Zasady horyzontalne

Zasada równości kobiet i mężczyzn polega na zapewnieniu sytuacji, w której kobietom i

mężczyznom przypisuje się:

• taką samą wartość społeczną,

• równe prawa i równe obowiązki,

• równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać.

Zasada równości kobiet i mężczyzn nie będzie spełniona, jeśli wyłącznie zadeklaruje się , że

projekt spełni tę zasadę. Partnerzy projektu muszą wskazać konkretne działania i/lub

przeprowadzić konkretne analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze realizacji

projektu (tematycznym/geograficznym).



Zasady horyzontalne

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami zakłada umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, rasę,

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub

przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości

narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną –

sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych

zasadach.

Projekt nie może wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub

wykluczenia, a w przypadku infrastruktury musi zapewniać jej dostępność dla osób z

niepełnosprawnościami. Dotyczy to zarówno uczestników projektu, odbiorców jego produktów,

jak też osób pracujących jako personel lub współpracujących (np. w ramach zamówień

publicznych).



Zasady horyzontalne

Zrównoważony rozwój zaspokaja obecne potrzeby ludzi i jednocześnie nie ogranicza

możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń.

• zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska,

• ochrona zdrowia ludzkiego, ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych,

• przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Partnerzy projektu muszą zapewnić zgodność projektu z zasadą zrównoważonego

rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (ang. DNSH – do no significant

harm), na każdym etapie realizacji projektu. zakazuje czynienia poważnych szkód w odniesieniu

do sześciu celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu,

zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, gospodarka o obiegu

zamkniętym , w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zapobieganie

zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.



Europejski Zielony Ład 

Plan działania, który ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną 
gospodarkę:

• która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
• w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
• w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Zgodność projektu z Europejskim Zielonym Ładem zapewnić można m.in. poprzez:

• korzystanie z rezultatów oceny zgodności projektu z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),

• stosowanie zielonych zamówień publicznych,
• wdrażanie w projekcie działań związanych z recyklingiem, gospodarką o obiegu zamkniętym, OZE 

itp.,
• wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań,
• partycypację społeczną.



Nowy Europejski Bauhaus

Przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, aby zapewnić wszystkim
obywatelom dostęp do towarów, które opierają się na obiegu zamkniętym i są mniej
emisyjne. NEB ma pokazać wymierny i pozytywny wpływ zrównoważonych innowacji na
życie codzienne.

Aby projekt był zgodny z NEB, należy uwzględnić w nim  aspekty:

• zrównoważonego rozwoju – w szerokim zakresie – zmiany klimatu, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, braku zanieczyszczeń, bioróżnorodności, efektywności energetycznej,

• włączenia (inkluzywności) – zachęcanie do dialogu między kulturami, dyscyplinami, 
płciami i grupami wiekowymi oraz zapewnienie , że projekt jest dostępny i przystępny 
cenowo,

• wzbogacenia – inspiracje sztuką, uwzględnienie w projekcie aspektu estetycznego i 
kulturowego, harmonizacji z przyrodą, wykraczania poza funkcjonalność.



Partycypacja

Identyfikacja interesariuszy projektu to jeden z najważniejszych kroków przy

opracowaniu koncepcji projektu. Są to osoby, formalne i nieformalne grupy oraz

instytucje, które mogą być potencjalnymi odbiorcami produktów lub mogą być

zainteresowane tematyką projektu oraz jego efektami. Aktywne zaangażowanie

zainteresowanych stron w proces przygotowania projektu, ich współudział i wpływ na

dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania, to partycypacja.

Założenia dot. partycypacji w Programie:

• partycypacja funkcjonuje w projektach standardowych, dla przedsięwzięć w

priorytecie 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze”

• zaangażowanie interesariuszy jest fakultatywne,

• proces jest prowadzony na etapie tworzenia koncepcji projektu,

• partycypacja jest premiowana w ocenie projektów



Partycypacja

Korzyści z prowadzenia partycypacji:

• Efektywnie przeprowadzona partycypacja daje szansę na zapewnienie wysokiej

jakości projektu, ma pozytywny wpływ na kształt i efekty projektu, np. poprzez

wzbogacenie go o postulowane w procesie elementy np. zmiany koncepcji,

struktury i zakresu rzeczowego projektu;

• Dzięki włączeniu interesariuszy do tworzenia koncepcji projektu, tworzy się

poczucie przynależności do wspólnoty, własności, sprawczości i odpowiedzialności

za lokalne działania;

• Zaangażowanie odpowiednich środowisk może mieć pozytywny wpływ także na

wdrażanie projektu, w tym na zapewnienie trwałości projektu, poprzez włączenie

zainteresowanych środowisk na etapie przygotowania i użytkowania projektu.

Dzięki procesowi, tworzy się sieć współpracy złożona z osób, podmiotów, które są

zainteresowane sukcesem, utrzymaniem i dalszym rozwojem rezultatów projektu.



Partycypacja

Narzędzia i metody partycypacji

Wymaganą i podstawową minimalną formą czynnością w dobrowolnym procesie partycypacji w

Programie jest internetowa prezentacja projektu ze zgłaszaniem uwag w formie pisemnej ze

zgłaszaniem uwag on-line. Inne dodatkowe sposoby kontaktu i współpracy to m.in.:

• webinarium / spotkanie on-line,

• badanie ankietowe,

• spacer badawczy,

• wywiad indywidualny,

• fokus/ wywiad grupowy,

• spotkania konsultacyjne,

• warsztaty konsultacyjne,

• zespół roboczy,

• punkt konsultacyjny.

• nieformalna przestrzeń,

• rada projektu



Partycypacja

Przykładowe typy interesariuszy możliwe do udziału w procesie partycypacji w

ramach Priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze”

• Społeczność lokalna, mieszkańcy (najbardziej generalna kategoria)

• Grupy społeczne (wyodrębnione w ramach społeczności)

• Osoby i organizacje dysponujące specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem (specjaliści)

• RDOŚ i ich odpowiednik po stronie słowackiej

• Lasy państwowe i ich odpowiednik po stronie słowackiej

• Zespoły Parków Krajobrazowych i ich odpowiednik po stronie słowackiej

• Polskie i Słowackie Parki Narodowe

• Organizacje ekologiczne

• Organizacje turystyczne (w tym branżowe np. rowerowe)

• Samorząd gospodarczy branży turystycznej

• Instytucje kultury różnych szczebli

• Instytucje zajmujące się promocja produktu turystycznego

• Organizacje pozarządowe związane z kulturą, tradycją, dziedzictwem, turystyką, ekologią itp.



Konflikt interesów i polityka antykorupcyjna

Konflikt interesów jest specyficznym przypadkiem nadużycia.

Konflikt interesów występuje, gdy bezstronność lub obiektywizm osoby podejmującej

decyzję związaną z wydatkowaniem funduszy europejskich są zagrożone z uwagi na

względy rodzinne, emocjonalne, polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne

bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste

Wszystkie osoby zaangażowane w wydatkowanie funduszy europejskich

zobowiązane są do unikania konfliktu interesów.

Aby zapewnić ochronę funduszy europejskich przed nadużyciami, wprowadzono w

programie politykę antykorupcyjną. Jej zasady opisane są szczegółowo w

podręczniku antykorupcyjnym opublikowanym na stronie internetowej programu.



Pomoc publiczna

Podstawą wolnego rynku w UE jest zasada konkurencji. Państwo Członkowskie ma obowiązek

stać na straży tej zasady. Udzielenie pomocy publicznej jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym,

gdyż zakłóca to jego funkcjonowanie i uprzywilejowuje niektóre podmioty.

Prawo UE dopuszcza jednak stosowanie wsparcia ze strony państwa (czyli udzielanie pomocy

publicznej) na konkretnych warunkach.

Za pomoc publiczną uznajemy każde wsparcie ze środków publicznych udzielone

przedsiębiorstwu, które łącznie spełnia cztery przesłanki: pochodzi od państwa, jest

udzielana selektywnie – tylko wybranym podmiotom, daje korzyść finansową oraz

wpływa na zakłócenie konkurencyjności na rynku.

Pomoc publiczna nie wystąpi, jeśli jedna z ww. przesłanek nie jest spełniona.



Pomoc publiczna

Pochodzenie od państwa

Wsparcie udzielane jest przez państwo lub przy użyciu środków publicznych (np. fundusze UE)

Selektywność

Wsparcie udzielane jest wybranym przedsiębiorstwom lub w wybranych sektorach np.

(organizowanie szkoleń dla konkretnej grupy przedsiębiorstw z sektora gastronomicznego w

danym regionie).

Korzyść ekonomiczna

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwu na warunkach korzystniejszych niż oferowane na

rynku (np. w postaci dotacji, bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczki lub kredytu o

preferencyjnym oprocentowaniu, zwolnienia lub umorzenia podatkowego itp.).

Zakłócenie konkurencji

Wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między

Państwami Członkowskimi



Pomoc publiczna
Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie programu pomocowego (rozporządzenie Ministra

Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej dostępne na stronie programu).

Minister pełni funkcję IZ w programie.

Podstawy prawne i limity pomocy publicznej:

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(dalej: „GBER”);

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania

art. 107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - do pomocy de minimis.

Pomoc publiczna w programie przyznawana jest na podstawie:

• art. 20a GBER do wysokości 20 000 EUR na partnera w projekcie (pomoc publiczna

bezpośrednia i pośrednia);

• art. 20 GBER do wysokości 2 000 000 EUR na partnera w projekcie (pomoc publiczna

bezpośrednia).



Pomoc publiczna

Program przewiduje możliwość udzielenia pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowi

szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na

swoją małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE.

Limit pomocy de minimis:

• wynosi maksymalnie 200 000 EUR (100 000 EUR dla sektora transportu drogowego

towarów) od jednego Państwa Członkowskiego;

• liczony jest dla trzech lat kalendarzowych;

• dotyczy jednego przedsiębiorstwa (wszystkie podmioty pozostające pod wpływem innego

podmiotu traktowane są jako jedno przedsiębiorstwo).



Pomoc publiczna

Pomoc de minimis udzielona w Polsce i w kraju partnera nie kumuluje się.

Ocena występowania pomocy publicznej w projekcie ma miejsce zawsze przed podpisaniem

umowy o dofinansowanie (w odniesieniu do każdego działania/wydatku w projekcie i każdego z

partnerów).

Pomoc de minimis nie podlega sprawozdawaniu do KE, ale wymaga raportowania zgodne z

polskimi przepisami.



Informacja i promocja

Obowiązki partnerów projektu:

• stosowanie logotypu programu przy realizacji działań,

• krótki opis projektu na własnej stronie internetowej lub we własnych mediach

społecznościowych (jeśli partnerzy je prowadzą), w tym cele, rezultaty, informację o

otrzymaniu wsparcia finansowego z Interreg.

• informacja o wsparciu z Interreg w dokumentach i materiałach informacyjnych związanych z

realizacją projektu,

• trwałe tablice informacyjne z logotypem programu (inwestycje/zakup sprzętu w odniesieniu

do projektów o wartości powyżej 100 000 EUR),

• plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz dla

projektów o niższej wartości,

• zorganizowanie wydarzenia informacyjnego i zaangażowanie w nie Komisji Europejskiej i

Instytucji Zarządzającej (projekty o znaczeniu strategicznym i projekty, których koszt

przekracza 5 000 000 EUR.



Informacja i promocja

Obowiązki partnerów projektu:

• udostępnianie materiałów związanych z komunikacją i widocznością na wniosek unijnych

instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, np. Komisji Europejskiej. UE powinna

otrzymać nieodpłatną, niewyłączną i nieodwołalną licencję na korzystanie z tych materiałów

oraz wszelkie wcześniej istniejące prawa, które wynikają z takiej licencji,

• przekazywanie do Wspólnego Sekretariatu dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z

realizacji projektu oraz informacji o planowanych i bieżących działaniach w odniesieniu do

widoczności, przejrzystości i komunikacji w projekcie, zakończonych etapach projektu,

produktach projektu.

Logotypy:

Programu Projektu



Planowane nabory wniosków

IV kwartał 2022
• Dostosowanie do zmian klimatu
• Ochrona bioróżnorodności
• Modernizacja infrastruktury drogowej
• FMP

II kwartał 2023
• Turystyka i kultura
• Współpraca instytucji
• Elektromobilność



Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg PL-SK

w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Gospodarki Regionalnej

Tel. 17 747 64 25 / 17 747 64 29 / 17 747 69 24

E-mail: rpk.plsk@podkarpackie.pl, ewt@podkarpackie.pl

https://ewt.podkarpackie.pl/

mailto:dwt@podkarpackie.pl
https://ewt.podkarpackie.pl/

