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Interreg Europa Środkowa 2021-2027
9 państw członkowskich

81 regionów
4 priorytety programu
9 celów szczegółowych
224

miliony euro z EFRR

7 lat
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4 PRIORYTETY I 9 CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH*
Współpraca na rzecz
inteligentnej Europy
Środkowej
1.1 - Wzmacnianie zdolności
innowacyjnych
EFRR PO1 (i)

1.2 - Rozwijanie umiejętności
w zakresie inteligentnej
specjalizacji, transformacji
przemysłowej i
przedsiębiorczości
EFRR PO1 (iv)

Współpraca na rzecz
bardziej zielonej
Europy Środkowej
2.1 - Wspieranie
transformacji energetycznej
dla neutralności klimatycznej
EFRR PO2 (i)

Współpraca na rzecz
lepiej połączonej
Europy Środkowej
3.1 - Poprawa połączeń
transportowych obszarów
wiejskich i peryferyjnych
EFRR PO3 (ii)

2.2 - Zwiększenie odporności
na zmiany klimatu

Poprawa systemu
zarządzania współpracą
w Europie Środkowej
4.1 - Wzmocnienie systemu
zarządzania na rzecz
zintegrowanego rozwoju
terytorialnego w Europie
Środkowej
Interreg ISO 1

EFRR PO2 (iv)

2.3 - Rozwój gospodarki
o obiegu zamkniętym
EFRR PO2 (vi)

2.4 - Ochrona środowiska
EFRR PO2 (vii)

2.5 – Zielona mobilność
miejska
EFRR PO2 (viii)

*Więcej informacji w dokumencie programu:
www.interreg-central.eu/newfunding

Polskie robocze tłumaczenie programu:
www.ewt.gov.pl
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Podstawowe informacje
Co najmniej 3 partnerów
z 3 krajów (w tym co
najmniej 2 z obszaru
programu)
Zakres tematyczny

1. nabór jest otwarty
we wszystkich 4
priorytetach i
wszystkich 9 celach
szczegółowych

Transnarodowość

Wnioski projektowe
mogą być składane
wyłącznie przez
aplikację “Jems”
Typ naboru

Składanie wniosku

1. nabór jest
jednoetapowy (należy
złożyć pełny wniosek
aplikacyjny)
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Budżet 1. naboru
Priorytet

Orientacyjna
alokacja EFRR
(w mln EUR)

1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

22

2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

36

3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej

7

4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie
Środkowej

7

Razem

72

5

Co zawierają dokumenty: zakres informacji

Program Interreg

Pakiet aplikacyjny

Podręcznik programu



wyzwania i potrzeby



zasady i procedury



warunki 1. naboru



wizja i misja



wymagania



budżet naboru



tematy, działania i
oczekiwane rezultaty



kluczowe informacje



zasady wyboru projektów



poradnik



formularze dokumentów

grupy docelowe i obszary



kluczowe dokumenty



daty



6

Cechy projektów 1. naboru

Partnerstwo
od 5 do 12 partnerów

Budżet

Czas realizacji

od 1,2 do 2,4 mln EUR EFRR

do 36 miesięcy
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Kwalifikowalni partnerzy
 Instytucje i władze publiczne
 podmioty prywatne (w tym firmy) z osobowością prawną
 organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa państwa
członkowskiego EU
 organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa
międzynarodowego (z dodatkowymi warunkami)
Minimalne wymagania
dotyczące zdolności finansowej

Kwalifikowalni jako partnerzy
wiodący

Sprawdź przed aplikowaniem!
narzędzie samooceny
(self-assessment tool)
dla prywatnych wnioskodawców
wiodących
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Formularz aplikacyjny offline


Plik PDF zawiera szczegółowe wytyczne na
temat wypełnienia formularza aplikacyjnego



Edytowalny plik Word pozwala na
przygotowanie projektu (Jems nie jest gotowy…)

Uwaga!


jest kilka (niewielkich) różnic pomiędzy
formularzem offline a Jems



“wymagany” vs. “rekomendowany” rozmiar tekstu



nie można złożyć wniosku wypełnionego na
formularzu offline - wyłącznie przez Jems
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Dokumenty, które należy złożyć
PW &
każdy PP

Prywatni
PW

Simplified Financial Statement (private lead applicant)
Last financial year (n)
1 Name of the lead partner organisation
2 Project acronym
3 Project ID
4

ERDF request as in private lead
applicant's budget (EUR)
Closing date of the last financial year

5 (year n)
(dd/mm/yyyy)
6 Exchange rate at the closing date of the last financial year (year n)

Balance sheet

1,00
Currency*

EUR
EUR

7 Net fixed assets

0,00

8 Current assets (maturity less than one year excluding inventory)

0,00

9 Inventory

0,00

10 Cash and cash equivalents

0,00

Total assets

0,00

0,00

11 Capital including reserves (excluding capitalised subsidies)

0,00

12 Capitalised subsidies

0,00

13 Provisions

0,00

14 Long term debt (maturity above one year)

0,00

15 Current liabilities (maturity less than one year)

0,00

0,00

Total liabilities and capital including reserves and subsidies

Profit and loss account

EUR

0,00
EUR

16 Total revenues (excluding incomes from subsidies)

0,00

17 Incomes from subsidies

0,00

18 Personnel costs

0,00

19 Other operating costs
Operating profit

0,00

0,00

20 Net financial income/charges

0,00

21 Net extraordinary items

0,00

22 Taxes on profit
Profit/loss for the period

0,00

0,00

0,00

0,00

Uproszczone sprawozdanie finansowe
Dane z ostatnich 2 lat obrotowych

Deklaracje PW i PP

Muszą być wypełnione i podpisane
przez partnera wiodącego
i każdego z partnerów.

 Bilanse i rachunki zysków i strat z ostatnich 2 lat
obrotowych
 Raport z audytu za ostatni rok obrotowy
lub
 List referencyjny z banku
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Wybór projektów

(ocena jakościowa)

Pytania
wg kryteriów oceny
zawartych
w wytycznych naboru
- ToR
(self-assessment tool)





Kryteria strategiczne (wybrane)
wkład do SO programu
i przejrzystość logiki interwencji
podejście oparte na współpracy
ponadnarodowej
skład i transnarodowy charakter
partnerstwa

Kryteria strategiczne i operacyjne
 wszystkie kryteria strategiczne
 metodyka i plan działań
 budżet
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Wsparcie dla wnioskodawców*

Wideo



9 tematycznych
tutoriali
5+ tutoriali o:
logice interwencji
i planie działań
o finansach (x2)
o pomocy publicznej
o komunikacji

Indywidualne wsparcie


o



wsparcie
Krajowych
Punktów
Kontaktowych
indywidualne
konsultacje z WS

*Więcej informacji na:
www.interreg-central.eu/newfunding
www.europasrodkowa.gov.pl

Narzędzia uzupełniające

Pytania i odpowiedzi




help-desk WS
aktualizowana
sekcja FAQ
Q/A sesja(e)



narzędzie samooceny dla
projektów self-assessment tool



generator podsumowania
projektu
narzędzie do sprawdzania
zdolności finansowej dla
prywatnego PW



Nie należy
ich składać!
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Platforma dla wnioskodawców
(applicant community)
◦

Dołącz do partnerstwa
(przeglądaj pomysły na projekty)

◦

Znajdź partnerów
(podziel się własnym pomysłem na projekt)

◦

Zorganizuj spotkanie
(bezpośrednio ze swoimi kontaktami)

◦

Skorzystaj z konsultacji indywidualnych
(WS dla wnioskodawców wiodących)

◦

Bierz udział w spotkaniach
(organizowanych przez program)
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Ramy czasowe 1. naboru projektów
2 grudnia 2021

15 listopada 2021

Sesja pytań i
odpowiedzi

Otwarcie naboru

29 listopada 2021

Rozpoczęcie
indywidualnych
konsultacji
z wnioskodawcami
wiodącymi*

*do 11 lutego 2022

Co najmniej 21 dni

Jems
dostępny
online

23 lutego 2022

Zamknięcie naboru

14

Managing Authority
Joint Secretariat
www.interreg-central.eu
info@interreg-central.eu
+43 1 8908088-2403
facebook.com/InterregCE
twitter.com/InterregCE
Linkedin.com/in/interregce
Youtube.com/c/interregcentraleurope

Instagram.com/interregce
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MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

www.ewt.gov.pl

www.europasrodkowa.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy
Interreg Europa Środkowa
CE@mfipr.gov.pl

www.gov.pl/web/
fundusze-regiony

@MFIPR_GOV_PL
@MinisterstwoFundusz
y
iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

