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Polska, Czechy, Słowacja, Austria, 

Węgry, Słowenia i Chorwacja, część 

Niemiec i Włoch

Zasięg geograficzny

Budżet EFRR
ponad 224 mln euro

Interreg Europa Środkowa 2021-2027



Zakres tematyczny programu

Więcej informacji w dokumencie programu:

www.interreg-central.eu/newfunding

Polskie robocze tłumaczenie programu: 

www.ewt.gov.pl

1.1 - Wzmacnianie 

zdolności innowacyjnych

1.2 - Rozwijanie umiejętności  

w zakresie inteligentnej 

specjalizacji, transformacji 

przemysłowej i 

przedsiębiorczości

2.1 - Wspieranie 

transformacji energetycznej 

dla neutralności klimatycznej 

2.2 - Zwiększenie odporności 

na zmiany klimatu

2.3 - Rozwój gospodarki 

o obiegu zamkniętym

2.4 – Ochrona środowiska

2.5 – Zielona mobilność miejska 

3.1 - Poprawa połączeń 

transportowych 

obszarów wiejskich 

i peryferyjnych

4.1 - Wzmocnienie systemu 

zarządzania na rzecz 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego

Współpraca na 
rzecz inteligentnej 
Europy Środkowej

Współpraca na rzecz 
bardziej zielonej Europy 

Środkowej

Współpraca na rzecz 
lepiej połączonej 

Europy Środkowej

Poprawa systemu 
zarządzania współpracą 

w Europie Środkowej

http://www.interreg-central.eu/newfunding
https://www.ewt.gov.pl/media/103187/IPCE_21_27PL.pdf
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- otwarcie 22 marca 2023 r. podczas konferencji programu

więcej informacji w styczniu 2023 r.

1. nabór projektów

Zakończył się 23 lutego br.
Złożono 280 projektów, 143 z nich przeszło do pełnej 

oceny. Rozstrzygnięcie w grudniu br.

2. nabór projektów



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)

kwalifikowalni jako partnerzy 

wiodący
wymagana odpowiednia

sytuacja finansowa

Sprawdź przed aplikowaniem! 

narzędzie samooceny

(self-assessment tool)

dla prywatnych wnioskodawców 

wiodących
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Dofinansowanie z EFRR 

(refundacja)

80% dla wszystkich partnerów

Stosowane opcje kosztów Koszty rzeczywiste i uproszczone (kwota ryczałtowa i stawki 

ryczałtowe)

Koszty przygotowania i 

kontraktacji

Kwota ryczałtowa: 17 500 euro kosztów całkowitych, 14 000 euro 

EFRR – należy zaznaczyć w formularzu aplikacyjnym!

Podział budżetu w 

formularzu aplikacyjnym

Na partnera/ kategorie kosztów/okres sprawozdawczy

VAT Kwalifikowalny dla projektów do 5 mln euro

Partnerzy spoza CE Tylko w uzasadnionych przypadkach, bez limitu

Ogólne zasady finansowania projektów



Metody rozliczania – do wyboru

Metoda musi być wskazana przez partnera w formularzu aplikacyjnym i obowiązuje do końca realizacji projektu. 

Niekwalifikowalne wydatki w kategoriach rozliczanych kosztami rzeczywistymi mają wpływ na wysokość środków rozliczanych 

stawkami ryczałtowymi.

1. wariant 
budżetu partnera

2. wariant 
budżetu partnera

3. wariant 
budżetu partnera

KK1  koszty rzeczywiste KK 1 koszty rzeczywiste
KK 1 stawka ryczałtowa 20% 

sumy kosztów KK 4,5 i 6

KK 2 stawka ryczałtowa 

15% KK1

KK 3 stawka ryczałtowa 

(zależna od kraju) KK1

KK 4 koszty rzeczywiste

KK 5 koszty rzeczywiste

KK 6 koszty rzeczywiste

KK 2 stawka ryczałtowa 

15% KK1

KK 3 stawka ryczałtowa 

(zależna od kraju) KK1

KK 4 koszty rzeczywiste

KK 5 koszty rzeczywiste

KK 6 koszty rzeczywiste

Wszystkie pozostałe KK

stawka ryczałtowa 40% 

KK 1

re
a
li
z
a
c
ja

przygotowanie i etap zawierania umowy - kwota ryczałtowa

zakończenie: zgodnie z wariantem wybranym na realizację projektu

Kategorie kosztów

KK1 Personel

KK 2 Biuro i administracja

KK 3 Podróże 

i zakwaterowanie 

KK 4 Ekspertyzy 

i usługi zewnętrzne

KK 5 Wyposażenie

KK 6 Infrastruktura 

i roboty



Platforma dla wnioskodawców

(applicant community)
◦ Dołącz do partnerstwa

(przeglądaj pomysły na projekty)

◦ Znajdź partnerów

(podziel się własnym pomysłem)

◦ Zorganizuj spotkanie online

(spotkaj się bezpośrednio z potencjalnymi 

partnerami projektów)

◦ Skorzystaj z konsultacji indywidualnych z WS

(opcja dla wnioskodawców wiodących)

◦ Weź udział w spotkaniach

(organizowanych przez program)



Projekt 2014-2020 - CE-CONNECTOR

Sieć współpracy CE-Connector umożliwia dalsze 
międzynarodowe współinwestycje w startupach (3F 
i venture capital). Pozwala na dostęp do nowych 
gałęzi gospodarki i nowych krajów.

Cel: zwiększenia inwestycji w startupy poprzez zwiększenie ogólnej liczby 

Aniołów Biznesu i ulepszenia ich wiedzy o inwestycjach międzynarodowych.

Polscy partnerzy:

Centrum Wspierania Biznesu Connect Sp. z o.o.

Województwo Łódzkie

więcej informacji na temat projektu

www.interreg-central.eu/CE-Connector

www.ceconnector.eu/aboutus

Podręcznik dla Aniołów Biznesu

Film o projekcie

http://www.interreg-central.eu/CE-Connector
http://www.ceconnector.eu/aboutus
http://ceconnector.eu/ebook
https://www.youtube.com/watch?v=qd61v_fmmso
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Interreg Europa Środkowa 2021-2027

www.ewt.gov.pl



@MFIPR_GOV_P

L

@MinisterstwoFundus

zy

iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/

fundusze-regiony

MINISTERSTWO FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

www.ewt.gov.pl

www.ewt.gov.pl/strony/o-

programach/programy-interreg-2021-2027/

www.europasrodkowa.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

Interreg Europa Środkowa

Monika Strojecka-Gevorgyan

CE@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 75

http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/
http://www.europasrodkowa.gov.pl/
mailto:CE@mfipr.gov.pl
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Organizacja 
stowarzy-

szona

Zasięg geograficzny partnerstwa

80 %
dla 

partnerów 
z UE

50 % 
dla

Norwegii

zasada
3 partnerów 

z 3 krajów

i dofinansowanie

Partner

Partner
Wiodący

✓Polska

✓Dania 

✓Estonia

✓Finlandia 

✓Łotwa

✓Litwa

✓Szwecja 

✓część Niemiec

✓część Norwegii

Projekty 
małeProjekty 

główne



*Więcej informacji na stronie programu oraz w zakładce programu na stronie www.ewt.gov.pl

1. Innowacyjne 
społeczeństwa

1.1 - Odporne gospodarki 

i społeczności

1.2 - Usługi publiczne 

odpowiadające na 

potrzeby mieszkańców

Zakres tematyczny projektów

3.1 - Gospodarka 

o obiegu zamkniętym

3.2 - Transformacja 

energetyczna

3.3 - Inteligentna zielona 

mobilność

2.1 - Zrównoważone wody

2.2 - Niebieska gospodarka

2. Społeczeństwa 
rozważnie

korzystające z wody

3. Społeczeństwa 
neutralne 

dla klimatu

https://interreg-baltic.eu/get-funding/priorities-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
http://www.ewt.gov.pl/


Potencjalni partnerzy

MŚP

Władze publiczne

Uniwersytety

Przedsiębiorstwa
Instytucje lokalne, regionalne 

i krajowe

Instytucje otoczenia biznesu

Ośrodki edukacyjne/szkoleniowe

EUWT

Organizacje międzyrządowe

NGO

Agencje sektorowe

Izby gospodarcze

Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

Instytuty badawcze



Webinar "Climate-neutral societies"



Projekt Green PE

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji



Projekt Green PE

Czas trwania: marzec 2016 r. – marzec 2019 r.

Budżet projektu: 3,099 mln euro

Partnerzy : 17 partnerów z 7 państw 

Wyzwanie : Niewykorzystany potencjał elektroenergetyki, dzięki której 
można oszczędzić 50% energii w przedsiębiorstwach. Utrudniają to bariery 
techniczne i ekonomiczne, np. niemożliwość zakupu odpowiedniego sprzętu 
w firmach.

Cele ogólne projektu:
• Przyspieszenie adopcji energooszczędnych rozwiązań Advanced Power 

Electronics (APE) w rejonie Morza Bałtyckiego.
• Zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania świadomych decyzji 

dotyczących strategii badań i rozwoju i zarządzania technologią.
• Stworzenie unikalnej ponadnarodowej platformy wiedzy i współpracy 

dla APE.
• Wykazanie technicznej wykonalności, niezawodności i efektywności 

kosztowej oraz wzmocnienie zaufania w branżę APE.



Więcej o projekcie : https://interreg-baltic.eu/project/green-pe/

Pilotaże:
Green PE zademonstrował potencjał zaawansowanej energoelektroniki 
testując ją w 3 istotnych dla RMB sektorach: 
energii odnawialnej, e-mobilności i inteligentnych domach

Projekt Green PE wykazał, że zaawansowana energoelektronika jest technicznie wykonalna 
i efektywna kosztowo w zastosowaniach testowych silników samochodów elektrycznych, produkcji 

energii wiatrowej, jak również inteligentnych budynków. 

Dzięki działaniu KIGEiT opracowano mapę działań w celu przyspieszenia ich wprowadzenia na rynek.

https://interreg-baltic.eu/project/green-pe/
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Drugi nabór wniosków. Ramy czasowe.

otwarcie naboru
20 października 2022 r. 

• projekty małe

• projekty główne

26 stycznia 2023 r.
zamknięcie naboru 

14 marca 2023 r.
zamknięcie naboru 

do 5 stycznia 2023 r. * 
koncepcja projektu

do 14 lutego 2023 r. * 
koncepcja projektu

*pierwszy obligatoryjny krok
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Gateway: 
informacyjny punkt 
startowy dla 
wnioskodawców
interreg-baltic.eu/gateway

Kluczowe informacje w jednym miejscu 

https://interreg-baltic.eu/gateway/
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Platforma wspierająca 
kojarzenie partnerów
matchmaking.interreg-baltic.eu

o Dołącz do społeczności 

o Szukaj odpowiednich partnerów
do projektu 

o Swórz grupę pomysłu na projekt i rozwijaj 
go razem z członkami społeczności

https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/


20 grudnia br. 
seminarium o zasadach naboru wniosków 
na dofinansowanie projektów małych
REJESTRACJA

12 stycznia 2023 r. 
seminarium o zasadach naboru wniosków 
na dofinansowanie projektów głównych

Seminarium o zasadach naboru wniosków:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/male-projekty-szansa-dla-polskich-regionow-i-organizacji/
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INFORMACJE O PROGRAMIE:

• Strona EWT języku polskim

• Oficjalna strona programu w języku 
angielskim 

Krajowy Punkt Kontaktowy

Interreg Region Morza Bałtyckiego 

Paulina Muchla

BSR@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 87

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://interreg-baltic.eu/
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30 listopada 2022 r., online

Oferta międzyregionalnego programu 

Interreg Europa 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Współpracy Terytorialnej
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Cel programu

Co
Wymiana 

doświadczeń i 

dobrych praktyk

Przyśpieszanie zmian w 

politykach

Podnoszenie 

kompetencji 

zawodowych

Poprawa wdrażania polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”, poprzez 
promowanie wymiany doświadczeń, innowacyjnych podejść i budowanie zdolności w odniesieniu do identyfikacji, rozpowszechniania
oraz transferu dobrych praktyk pomiędzy podmiotami polityki regionalnej.

Dzielenie się rozwiązaniami na rzecz ulepszania polityk rozwoju regionalnego
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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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Cel projektów 

▪ Partnerzy poszukują dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w 

zakresie wyzwań dotyczących ich regionów.

▪ Projekty przyczyniają się do poprawy polityki przez wdrażanie 

nowych rozwiązań w uczestniczących regionach.
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Struktura projektu

Etap główny

▪ Współpraca z partnerami: międzynarodowe seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana 

personelu, wzajemne oceny, współpraca z ekspertami zewnętrznymi itp.

▪ Współpraca z grupą interesariuszy: pomoc w projektowaniu działań lub/i ich ocenie przed 

wdrożeniem w regionie 

▪ Możliwe testowanie innowacyjnych rozwiązań – akcje pilotażowe

Etap dalszych działań

▪ Monitorowanie rezultatów 

3 lata wymiany doświadczeń + 1 rok monitorowania = 4 lata

➢ pierwszych efektów udoskonaleń polityki wprowadzonych na etapie głównym;
➢ sprawdzanie, czy są wprowadzane dodatkowe udoskonalenia;
➢ ewentualne monitorowanie planów działania (plany są obowiązkowe tylko dla 

regionów, w których nie osiągnięto postępów w udoskonaleniu polityki na końcu 
etapu głównego projektu). 
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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 (status prawny potwierdza MFiPR)

refundacja: 80%

▪ uczelnie i instytuty, agencje np. rozwoju, uczelniane centra transferu 

technologii i spółki celowe, samorządowe jednostki budżetowe itp. 

Prywatne podmioty non profit z osobowością prawną (status prawny 

potwierdza MFiPR)

refundacja: 70%

▪ stowarzyszenia, fundacje, izby itp.
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Budżet projektu
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Projekt Interreg Europa 2014-2020 COHES3ION

Projekt COHES3ION na temat włączenia wymiaru terytorialnego do RIS3 

Partnerzy: Hiszpania (partner wiodący), Irlandia, Włochy, Rumunia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Polska - Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Instrument polityki wskazany przez Urząd Marszałkowski: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza
do 2020 roku

Planowane zmiany w Strategii: m.in. zakładany rozwój współpracy z miastami z terenu województwa mazowieckiego

Strona projektu:

- Dobre praktyki projektu, m.in. Stockholm Business Alliance - inicjatywa 56 miast na rzecz przyciągania zagranicznych inwestycji 
- Biblioteka projektu, m.in. Policy Recommendations Guide, film Smart territorial mapping videos
- Plany działania

Strony projektów Interreg Europa 2014-2020: Approved projects

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/contacts/
http://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/good-practices/
http://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/library/
http://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/library/#folder=2767
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/library/#folder=3231
https://www.interregeurope.eu/search-approved-projects


35

Projekt Interreg Europa 2014-2020 S3Chem

Projekt S3Chem na temat promowania innowacji w dziedzinach związanych z 
przemysłem chemicznym

Partnerzy: Niemcy (partner wiodący), Holandia, Włochy, Hiszpania, Belgia, Polska - Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

Instrument polityki wskazany przez Urząd Marszałkowski: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza
do 2020 roku

Planowane zmiany w Strategii: m.in. tworzenie innowacyjnych usług dla MŚP działających w przemyśle chemicznym

Strona projektu:
- Dobre praktyki projektu, m.in. S3Chem Specialized Seminars – warsztaty w Katalonii, dla jednostek badawczych i firm umożliwiające 
m.in. generowanie innowacyjnych projektów
- Biblioteka projektu, m.in. analizy dotyczące wdrażania i zarządzania strategiami RIS3 w wybranych krajach
- Plany działania

Baza dobrych praktyk Interreg Europa 2014-2020: Good practices

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cohes3ion/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/s3chem/contacts/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/s3chem/good-practices/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/s3chem/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/s3chem/library/#folder=1794
https://www.interregeurope.eu/policy-solutions/good-practices
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Przykład instrumentu polityki

• Wybrany instrument polityki: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS3)

• Obowiązkowa współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

• Sposób zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego:

- partner

- stowarzyszona władza odpowiedzialna za politykę 

• Obowiązkowe utworzenie grupy interesariuszy dla RIS3

• Wymagane określenie typu zmiany w RIS3:

- typ 1: realizacja nowych projektów finansowanych przez instrument polityki

- typ 2: zmiana w zarządzaniu instrumentem polityki (ulepszone zarządzanie)

- typ 3: zmiana samego instrumentu polityki

• Możliwość ubiegania się o akcję pilotażową na etapie wnioskowania o środki lub w trakcie realizacji 

projektu
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Drugi nabór wniosków

15 marca – 9 czerwca 2023 r.

www.interregeurope.eu

http://www.interregeurope.eu/
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Platforma learningowa Interreg Europa

Bezpłatne wsparcie zespołu ekspertów:

• Pomoc doradcza

• Sesje matchmakingowe

• Wzajemne oceny

• Tematyczne warsztaty i 
publikacje

• Baza dobrych praktyk

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform
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MINISTERSTWO FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

www.ewt.gov.pl

www.ewt.gov.pl/strony/o-

programach/programy-interreg-2021-2027/

Krajowy Punkt Kontaktowy

Interreg Europa

Anna Stol

IE@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 76

http://www.ewt.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/
mailto:IE@mfipr.gov.pl

