
4. nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 
 
 

Wsparcie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego  
 
 

Warszawa, 19.03.2019 r. 
 
 



Rola KPK, rola WS 

   

Krajowy Punkt Kontaktowy zapewnia wsparcie głównie w kwestiach 
dotyczących specyficznych dla Polski aspektów udziału w projektach 
(telefonicznie, mailowo lub podczas spotkań osobistych).  
 

Wspólny Sekretariat programu zapewnia wsparcie na poziomie 
ponadnarodowym -  z pracownikami WS można skontaktować się 
telefonicznie lub przesyłając pytania pod adresem info@interreg-central.eu.  
 
Odpowiedzi na pytania zadawane przez media społecznościowe będą 
umieszczane na tym samym kanale przez zespół pomocy technicznej. 
 
Krajowy Punkt Kontaktowy adres e-mail: CE@miir.gov.pl  
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Dokumenty dostępne po polsku 

   

Przetłumaczyliśmy na język polski: 
 
• ogłoszenie o warunkach naboru 

 
• podręcznik wnioskodawcy dla czwartego naboru 

 
• załącznik 1. do podręcznika - Koncentracja tematyczna 

czwartego naboru: Siedem tematów. 

Uwaga: Tłumaczenie ma charakter pomocniczy.  
               W programie obowiązują dokumenty w języku angielskim. 



   

www.ewt.gov.pl 



www.europasrodkowa.gov.pl
  

Key call features in a nutshell 



Zaproszenia 

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Wiedniu odbędą się warsztaty dla partnerów już 
realizowanych projektów Interreg Europa Środkowa. Partnerzy z projektów  

o podobnej tematyce będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami  
i pomysłami i zaplanować wspólne przygotowanie projektów do czwartego naboru. 

www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html 



Zaproszenia 

 
 
7 maja 2019 – Dzień informacyjny organizowany przez Komisję Europejską na 
temat możliwych powiązań programu Horyzont 2020/7PR z 4. naborem projektów 
– otwarty dla wszystkich zainteresowanych 
 
 



Jak znaleźć projekt 

Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja 
3DCentral, AMiCE, FabLabNet, InnoPeer AVM, KETGATE, NUCLEI, 
SYNERGY, THINGS+, TRANS³Net 

Przedsiębiorczość społeczna ENTER-transfer, INNO-WISEs, ROSIE, SENTINEL, Social (i) Makers 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w miastach 

BOOSTEE-CE, eCentral, ENERGY@SCHOOL, FEEDSCHOOLS, 
TOGETHER 

Niskoemisyjna mobilność oraz jakość 
powietrza w miastach 

AIR TRITIA, AWAIR, LAirA, LOW-CARB, MOVECIT, SMART 
COMMUTING, SOLEZ, SULPITER 

Dostosowanie się do zmian klimatu  
oraz zapobieganie zagrożeniom 

FramWat, PROLINE-CE, RAINMAN, SUSTREE 

Zagrożone dziedzictwo kulturowe  
(miejsca i budynki) 

BhENEFIT, Forget Heritage, HICAPS, Protecht2save, RESTAURA, 
RUINS, VirtualArch 

Dostępność dla regionów peryferyjnych  
i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz 
CNC 

CONNECT2CE, Pheripherial Access, RUMOBIL, SHAREPLACE, 
SUBNODES, TRANS-BORDER 

Projekty zatwierdzone w 1. i w 2. naborze  
w podziale na tematy, które są otwarte w naborze 4. 



Jak znaleźć partnera / jak dołączyć do projektu 

Gdzie szukać informacji o produktach i rezultatach 
tych projektów? 

www.interreg-central.eu 



Jak znaleźć partnera / jak dołączyć do projektu 

Gdzie szukać informacji o produktach i rezultatach 
tych projektów? 



Jak znaleźć partnera / jak dołączyć do projektu 

Gdzie szukać informacji o produktach i rezultatach 
tych projektów? 



Jak znaleźć partnera / jak dołączyć do projektu  
Polski Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy ze Wspólnym 
Sekretariatem i z siecią KPK w innych państwach będzie aktywnie 
wspierał poszukiwanie partnerów do projektów i projektów dla 
partnerów.  
Zainteresowanych prosimy o wiadomość mailową. 
 
 

Kojarzenie partnerów online 
www.interreg-central.eu/community 

www.linkedin.com/groups/5145214/  



Jak znaleźć partnera / jak dołączyć do projektu 



Aktualności 

W treści podręcznika zawarto zachętę do włączania do projektów 
instytucji i regionów, które jeszcze nie brały udziału w programie. 



 
 
 
 
 
 

Krajowy Punkt Kontaktowy  
Programu Interreg Europa Środkowa 

 
Departament Współpracy Terytorialnej 

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej 
 

CE@miir.gov.pl 

 
 
 
 

www.ewt.gov.pl 

www.europasrodkowa.gov.pl 
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Dziękuję za uwagę 
 

dr Monika Strojecka-Gevorgyan 
 

tel. 22 273  81 75 

 
CE@miir.gov.pl 

www.ewt.gov.pl 
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