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CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Obszar CZ: 23,1 tys. km2 PL: 24 tys. km2

Populacja CZ: 3,4 mln PL: 3,7 mln

Cel 4 cele szczegółowe  4 osie priorytetowe

Zarządzanie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz

Instytucja Krajowa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP

Budżet  (EFRR) Całkowity: 226,2 MEUR Wkład Polski: 135 MEUR

Dofinansowanie 85%



Obszar wsparcia



Zasada partnera wiodącego 

• w projekcie z każdej strony granicy uczestniczy co 

najmniej 1 partner

• partnerzy ustalą pomiędzy sobą, który z nich 

będzie pełnił rolę partnera wiodącego (wyjątek: 

część mikroprojektów)

• wzajemne relacje pomiędzy partnerami reguluje 

Porozumienie o współpracy 

• wyjątek stanowi tzw. jedyny beneficjent (EUWT)



Partner wiodący

• składa wniosek projektowy 

• zawiera umowę/ podpisuje decyzję z Instytucją 

Zarządzającą (MMR CR)

• ponosi całkowitą odpowiedzialność za projekt  

• składa wnioski o płatność, raporty z realizacji projektu, 

przekazuje odpowiednią część środków finansowych 

partnerom 

• odpowiada za zwrot niepoprawnie wydatkowanych 

środków 



Współpraca transgraniczna 



Wpływ transgraniczny 

• projekt musi mieć pozytywny wpływ po obu stronach 

granicy

• ważne jest, aby korzyść z działań realizowanych po 

jednej stronie granicy mieli również mieszkańcy żyjący 

po drugiej stronie 

• konieczne jest logiczne powiązanie działań i ich 

komplementarność - nie powinno chodzić o 2 

niezależne projekty celowo połączone w jeden 

• działania mogą być realizowane tylko w jednym kraju, 

o ile będą miały wpływ transgraniczny 



Kwalifikowalni wnioskodawcy 

• władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia

• organizacje powołane przez władze publiczne

• organizacje pozarządowe 

• organizacje pozarządowe, o ile stanowią część systemu 

zintegrowanego systemu ratowniczego lub systemu 

zarządzania kryzysowego 

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

• kościoły i związki wyznaniowe 

• stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki 

• instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe 

• izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu 

gospodarczego i zawodowego 



Budżet programu

1. Wspólne zarządzanie ryzykiem - 12 215 972 EUR (5,4%)

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz 

wspierania zatrudnienia - 135 733 026 EUR (60%)

3. Edukacja i kwalifikacje - 10 179 977 EUR (4,5%)

4. Współpraca instytucji i społeczności - 54 519 432 EUR (24,1%)

5. Pomoc techniczna - 13 573 303 EUR (6%)

Razem 226 221 710 EUR 



Cel osi priorytetowej 1

Podniesienie transgranicznej gotowości 

do podejmowania działań podczas 

rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnych       

i kryzysowych



Działania w ramach 

osi priorytetowej 1

• inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania

skutków zagrożeń

• działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności

służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego

podejmowania działań po obu stronach granicy

• wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników

jednostek ratowniczych/porządkowych i jednostek

zarządzania kryzysowego mające na celu wzmocnienie

gotowości do podejmowania działań transgranicznych.



Cel osi priorytetowej 2

Zwiększenie liczby osób odwiedzających 

region przez większe wykorzystanie 

potencjału zasobów przyrodniczych               

i kulturowych



Działania osi priorytetowej 2

• zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych,

ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju

wspólnego pogranicza

• wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

• działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego

udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego

dziedzictwa regionu przygranicznego

• wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w

dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

• ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do

wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych



Cel osi priorytetowej 3

Zwiększenie poziomu 

zatrudniania absolwentów



Działania osi priorytetowej 3

• przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

• współpraca między instytucjami edukacyjnymi a 

instytucjami na rynku pracy

• rozwój kształcenia językowego w ramach systemu 

oświaty



Cel osi priorytetowej 4

Zwiększenie intensywności współpracy 

instytucji i społeczności w regionie 

przygranicznym



Działania osi priorytetowej 4

• inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na

poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa

obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do

spójności na poziomie lokalnym

• rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

• tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy,

łącznie ze współpracą z i między organizacjami

pozarządowymi oraz partnerami społeczno-

gospodarczymi



Typy projektów

Standardowe Flagowe

Drogowe Mikroprojekty



Nabory 



Nabory



Nabory



Harmonogram naborów



Wsparcie dla wnioskodawców

Strona programu

www.cz-pl.eu

Wspólny Sekretariat

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Olomouc

tel. +48 587 33 77 10-20 ,

Regionalny Punkt Kontaktowy w Bielsku-Białej

tel. +48 (33) 485 32 83

Euroregiony

http://www.plsk.eu/


Dziękuję za uwagę

Witold Wieczorek
Departament Współpracy Terytorialnej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.mir.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


