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Wspólne zasady programów Interreg

• dofinansowanie w formie refundacji (do 85%)

• międzynarodowe partnerstwo w projektach -
3 partnerów z 3 rożnych krajów

• Udział podmiotów prawa publicznego oraz firm

• zasada partnera wiodącego

• wspólny budżet

• okres realizacji: 18-60 miesięcy



Priorytet 3
Współpraca w zakresie zasobów naturalnych 
i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego

Cele
szczegółowe 

Poprawa zintegrowanego 
zarządzania środowiskiem w celu 

ochrony i
zrównoważonego 

wykorzystywania zasobów i 
dziedzictwa naturalnego (3.1)

Poprawa zdolności  
zrównoważonego 

wykorzystania zasobów i 
dziedzictwa kulturowego 

(3.2)

Poprawa zarządzania 
środowiskowego na 

funkcjonalnych obszarach
Miejskich (3.3)

Działania
- Zrównoważone zarządzanie 

obszarami chronionymi i cennymi 
- Zrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych dla rozwoju 
regionalnego
- Innowacyjne 
technologie/narzędzia
- Usprawnianie/ harmonizacja 
zintegrowanego zarządzania 
środowiskiem  

- Wykorzystanie  dziedzictwa 
kulturowego i potencjału 
przemysłów kreatywnych
- Zintegrowane strategie 
dotyczące dziedzictwa 
kulturowego
- Narzędzia zarządzania 
ochroną i wykorzystaniem 
dziedzictwa kulturowego 
- Promocja wykorzystywania 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego dla rozwoju 
regionalnego

- Zarządzanie i poprawa jakości 
środowiska miejskiego
-Wzmacnianie umiejętności 
planowania w zakresie 
środowiska  naturalnego
- Zmniejszanie  konfliktów 
dotyczących zagospodarowania 
terenów 
- Rewitalizacja  obszarów 
poprzemysłowych 
- Wsparcie strategii dla 
inteligentnych miast (działania 
pilotażowe w zakresie 
środowiska naturalnego) 



Program Interreg Europa Środkowa (nabór otwarty do 23 czerwca!)

Priorytet 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych

Możliwe działania:
‒ Opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk na rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz
zasobów kulturowych i przyrodniczych

‒ Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i koncepcji rozwoju na szczeblu
lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo kulturowe i naturalne, w celu promowania
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia.

‒ Opracowywanie i testowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu ochrony
i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa i zasobów kulturowych oraz naturalnych (np.
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych).

‒ Ustanawianie i wzmacnianie współpracy transnarodowej pomiędzy właściwymi podmiotami
w celu wspierania zrównoważonego wykorzystywania i promocji obiektów dziedzictwa
kulturowego w Europie Środkowej

Program nie finansuje działań infrastrukturalnych.



Priorytet 2
Efektywne gospodarowanie zasobami 
naturalnymi

Cele
szczegółowe 

Czyste wody (2.1) Energia odnawialna (2.2)

Działania

• opracowywanie i wdrażanie 
zintegrowanych planów działania 
na rzecz ochrony Morza 
Bałtyckiego i wód do niego 
wpływających; 
• opracowywanie i wdrażanie 
strategii i działań 
ukierunkowanych na zagrożenia 
spowodowane bronią i środkami 
bojowymi zalegającymi w 
Bałtyku, inwestycje pilotażowe w 
celu zapobiegania zrzutowi 
biogenów i substancji 
niebezpiecznych, wspomaganie 
ich usuwania.

• testowanie innowacyjnych 
rozwiązań ekologicznych w 
zakresie wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych;
• ewaluacja i testowanie 
alternatywnych technologii 
pozyskiwania energii 
z odpadów; 
• wdrażanie innowacyjnych 
technologii gromadzenia 
energii ze źródeł odnawialnych 
oraz modeli dystrybucji.



Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Priorytet 2: Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi

Możliwe działania:

 wspólne opracowywanie i wdrażanie strategii lub planów działania;

 opracowywanie i ustanawianie modeli współpracy, platform transferu wiedzy i wspólnego

zarządzania;

 tworzenie map zasobów w wybranym obszarze tematycznym i opracowywanie propozycji ich

efektywnego wykorzystywania;

 opracowywanie i prowadzenie programów szkoleniowych;

 opracowywanie systemów finansowania;

 inwestycje pilotażowe, studia wykonalności i planowanie przedinwestycyjne;

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



Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Priorytet 4 
Instrument Seed money (nabór wniosków odbędzie się w terminie: od 28 
września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.)

- Oferuje limitowane środki dla projektów, których celem jest przygotowanie 
większych przedsięwzięć, niekoniecznie do sfinansowania ze środków BSR 
2014-2020.
- Wspiera Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, której 
jednym z Obszarów Priorytetowych jest kultura.

W Polsce za Obszar Priorytetowy „kultura” odpowiada Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo rekomenduje projekty typu „seed
money” do zatwierdzenia oraz świadczy pomoc doradczą. Celem projektów 
małych projektów w ramach seed money jest przygotowanie większych 
projektów, które mogą być finansowane z innych programów. 
Całkowity budżet projektu typu Seed Money wynosi od 30 do 50 tys. euro (w 
przypadku planowanego w projekcie opracowania studium wykonalności 
budżet może wynieść 100 tys. euro). 



Priorytet 4
Środowisko i oszczędne gospodarowanie 
zasobami

Cele
szczegółowe 

Poprawa wdrażania polityk i 
programów rozwoju 

regionalnego, w szczególności 
programów celu Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, 
w stosownych przypadkach EWT, 

w obszarze ochrony i rozwoju 
dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego (4.1)

Poprawa wdrażania polityk i programów 
rozwoju regionalnego, w szczególności 

programów celu Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych 
przypadkach EWT, służących zwiększaniu 
efektywnego gospodarowania zasobami 
ekologicznego wzrostu gospodarczego i 
ekoinnowacji oraz zarządzania efektami 

działalności środowiskowej (4.2)

Działania

•kapitał naturalny: ochrona ekosystemów, narażonych 
krajobrazów, bioróżnorodności
• przeciwdziałanie degradacji gleby
• zrównoważone zarządzanie i wykorzystywanie środowiska 
naturalnego (np. usługi ekosystemowe)
• dziedzictwo kulturowe: TIK, e-kultura, atrakcyjność 
regionu
• ukierunkowane na konkretny obszar strategie i działania 
balansujące środki ochrony ze zrównoważonym 
korzystaniem z kapitału naturalnego lub kulturowego 
(ulepszanie programów ochrony bioróżnorodności, NATURA 
2000 lub inne obszary chronione, zwiększanie wiedzy
odpowiednich podmiotów i wyczulenie ich na ww. kwestie)

•umożliwienie przedsiębiorcom działań na rzecz ekologicznego 
wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji (nowe produkty i usługi, 
zmniejszanie nakładów, minimalizacja produkcji odpadów, 
usprawnienie zarządzania rezerwami zasobów)
• wiodąca rola władz publicznych we wprowadzaniu nowych 
ekologicznych produktów i usług na przykład w drodze 
zamówień publicznych
• zmiany w strukturze konsumpcji i ograniczenie uwalniania 
odpadów i emisji, zanieczyszczeń - podejmowanie przez władze 
publiczne działań dla zwiększania poziomu świadomości i 
tworzenia systemu zachęt dla przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych
• zielone TIK dla efektywnego wykorzystania zasobów
• usprawnianie gospodarowania odpadami, uzdatnianie wody, 
recykling i nadzór nad tymi procesami 



Program Interreg Europa 

Umożliwia wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą, korzystanie z know-how, oferuje dostęp 
do zaawansowanych rozwiązań w zakresie polityki regionalnej. 

Możliwe działania:

‒ przygotowanie planów działań (obowiązkowe)

‒ badania i analizy w wybranym obszarze polityki regionalnej

‒ spotkania i działania z lokalną grupą interesariuszy

‒ zapoznawanie się z instrumentami i polityką w wybranym obszarze (wymiany)

‒ organizowanie międzyregionalnych seminariów oraz wydarzeń służących wymianie informacji i

budowaniu zdolności w wybranym obszarze polityki

‒ komunikacja i upowszechnianie rezultatów projektu

‒ monitorowanie i analiza rezultatów planu działania

‒ możliwe akcje pilotażowe



Przykłady zrealizowanych projektów

CUSTODES (CEP) – Szlak Fryderyka Chopina w 
województwie kujawsko-pomorskim

SHIFT-X (CEP) – szlak dziedzictwa przemysłowego w 
Bydgoszczy

COOL Bricks (BSR) – konserwacja obiektów historycznych

AGORA 2.0 (BSR) – wspólne dziedzictwo kulturowe i 
naturalne regionu Morza Bałtyckiego

CrossCulTour (CEP) – nowoczesne systemy oprowadzania 
zwiedzających

SEE (IVC) – dobre praktyki w zakresie wspierania designu

TOOL QUIZ (IVC) – film jako narzędzie budowania 
świadomości o problemach społecznych



Dziękuję za uwagę

Małgorzata Kruk 

m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl

tel. 56 6218403

mailto:m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl

