
NEWSLETTER 4 

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE NA DOLNYM ŚLĄSKU 

 

str. 1 
 

REALIZOWANE PROJEKTY  

 

 

REMIX – inteligentne i zielone regiony UE  

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczęła się faza wdrażania action planu opracowanego na podstawie 
doświadczeń wyniesionych z międzynarodowej współpracy partnerskiej. Aby umożliwić Państwu 
zapoznanie się z wynikami wdrażanego projektu w zakładce REMIX – inteligentne i zielone regiony 
UE sukcesywnie tworzona będzie baza wiedzy dotycząca szeroko rozumianej tematyki górniczej 
i surowcowej. 
W aktualnie dostępnych zakładkach znajdziecie Państwo informację na temat dobrych praktyk 
realizowanych w regionach: Dobre praktyki REMIX oraz informacje o uczestnikach projektu: Baza 
kontaktów partnerów i interesariuszy projektu REMIX 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA  

 

Aktywność Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 
(EU Sustainable Energy Week), Bruksela 17-21 czerwca 2019 

Tematyka efektywności energetycznej jest szeroko reprezentowana w projektach realizowanych 
w programie. Z tej okazji program przygotował Newsletter: How we reduce the carbon footprint in 
our regions, poświęcony zagadnieniom dotyczącym „zielonej Europy Środkowej”. 
(czytaj więcej EN) 

 

Zakończono nabór eksperymentalny pn. „kapitalizacja poprzez koordynację” 
(capitalisation through coordination) 

Na ostatni w obecnym programie nabór zakończony  5 lipca 2019 r. zgłoszone zostały 24 wnioski 
aplikacyjne. Nabór miał charakter eksperymentalny – składane propozycje musiały bazować nie tylko 
na rezultatach wybranych projektów realizowanych w programie we wskazanych obszarach 
tematycznych, ale również uwzględnić rezultaty jednego z programów zarządzanych przez Komisję 
Europejską, takich jak np.: Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa, Instrument „Łącząc Europę". 
(czytaj więcej EN) 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/baza-wiedzy/dobre-praktyki-remix/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/baza-kontaktow-partnerow-i-interesariuszy-projektu-remix/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/baza-kontaktow-partnerow-i-interesariuszy-projektu-remix/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa-srodkowa/
https://www.facebook.com/euenergyweek/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDRWNOtB8Xh73MexO8QNN-nwgI55hZwIYBeMUj2GllodGyhJXDxAYyl3xxNgKSJf7qlxcZQD5CozV7j03WpT9NhlMsNHo4FXE_819opwEORkvLr0S3sJjKEp6rJsudyhlwLv3p_kRpKIZyrks-9P3oGKn67QoD2Gvrf7xiqZ3FQ9j_9xex_8ruDcKDjecvkOOpSwnK1vyfeymJGz9kt2_TdSXWkF8q_aGHREhGW_Y00qddsubABczguhEMGaEL6BXsp6JCdX6FHKwTSc37qn9ZNUYwybhOBxKd-O-2NNtouGMasa1uJgOnXsHTCSlhufd-TACDG3RYf2pqOgjriI5SefA&__tn__=K-R
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/newsletter/Newsletter-Jun-2019.html
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/apply.html
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Sesje Programu w czasie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela, 
07-10 października 2019 

Zagadnienia dotyczące obszaru Europy Środkowej będą dyskutowane w czasie Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast (EU RegionsWeek – European Week of Regions and Cities) w czasie 
dwóch sesji: 

 Środa, 9 października | 11,30 - 13,00 | Kontynuacja współpracy w Europie Środkowej: Wkład 
w dialog polityczny oparty na dowodach - sesja Interreg CENTRAL EUROPE; 

 Czwartek, 10 października | 9,15 - 10,45 | Przyszłość współpracy ponadnarodowej: silna 
tożsamość w celu lepszego oddziaływania - wspólna transnarodowa sesja Interreg. 

(czytaj więcej EN) 

 

PROGRAM INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

 

Publikacja: „Działanie na rzecz bardziej ekologicznej Europy” 

Publikacja obejmuje projekty finansowane przez międzynarodowe programy współpracy Interreg. 
W publikacji znalazła się informacja o dwóch projektach Interreg Region Morza Bałtyckiego. 
(czytaj więcej EN) 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA  

 

Dostępny zapis z seminarium internetowego (webinar) na temat bazy dobrych praktyk 
programu. 

W dniu 6 czerwca br. Program Interreg Europa zorganizował webinarium na temat działania bazy 
dobrych praktyk i zgłaszania dobrych praktyk w sposób najbardziej efektywny. 
(czytaj więcej EN) 

 

Zamknięty drugi nabór na wzajemne oceny (peer reviews)  

Na zamknięty 28 czerwca konkurs zostało złożone 10 wniosków aplikacyjnych, które obejmują 
wszystkie tematy poruszane w programie Interreg Europe.  
(czytaj więcej EN) 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/EURegionsWeek2019.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-regionu-morza-baltyckiego-2014-2020/
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/interreg-transnational-cooperation-working-for-a-greener-europe.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/5846/watch-our-webinar-on-submitting-good-practices/?no_cache=1&cHash=5c36afe750169f2cfff879264607df26
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6026/second-call-for-peer-reviews-now-closed/?no_cache=1&cHash=b5da556b292cddf14bcf8bf5504456ed
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Warsztaty: Lepsze monitorowanie, ewaluowanie i projektowanie RIS3, Bruksela, 
25 września 2019 

Weź udział w warsztatach i podziel się swoją wiedzą i doświadczeniem: 

 dowiedz się o wspólnych wyzwaniach i narzędziach w monitoringu, ewaluacji i projektowaniu 
RIS3; 

 spotkaj się i nawiąż współpracę z utalentowanymi ekspertami – spodziewany udział 
26 projektów; 

 poznaj najnowsze narzędzia i trendy w RIS3 z platformy JRC S3 w Sewilli – Prelegenci: Peter 
Berkowitz z DG Regio i Ron Boschm z Uniwersytetu w Utrechcie. 

(czytaj więcej EN) 

 

Udział Programu w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, Bruksela,  
07-10 października 2019 

Program będzie aktywnym uczestnikiem i organizatorem kilku różnych wydarzeń  (EU RegionsWeek – 
European Week of Regions and Cities): 

 9 października 2019 | 11:30-13:00 | Wprowadzanie współpracy w twoim regionie (Bringing 
cooperation to your region); 

 9 października 2019 | 9:15-10:45 | 3 działania pomagające udoskonalić twoje polityki 
regionalne (3 activities to help you improve your regional policies); 

 10 października 2019 | 9:15-10:45 | Zwalczanie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnym 
pobudzaniu lokalnej działalności gospodarczej (Fighting food waste while boosting local 
economic activity); 

 Wystawa | Interreg Europe: dzielenie się rozwiązaniami dla lepszej polityki regionalnej 
(Exhibition | Interreg Europe: sharing solutions for better regional policies). 

(czytaj więcej EN) 

 

ESPON  

 

Seminarium ESPON: „Rola obszarów funkcjonalnych w spójności terytorialnej”, Iasi 
(Rumunia), 19-20 czerwca 2019 

„Musimy myśleć i planować politykę poza granicami administracyjnymi” – powiedziała profesor Simin 
Davoudi, z Uniwerytetu Newcastle, główny prelegent seminarium zorganizowanym przez ESPON 
i Rumuńską Prezydencję w UE. 
(czytaj więcej EN) 

 

Zaproszenie do składania ofert: „Międzynarodowe wsparcie zasięgu ESPON 2019-2022” 
(Call for Tenders: "ESPON Transnational Outreach Support 2019-2022") 

https://www.interregeurope.eu/smartspecialisationstrategies/
https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=91579c225c-newsletter_June2019&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-91579c225c-242667401
https://www.espon.eu/
https://www.espon.eu/we-need-think-and-design-policies-beyond-administrative-borders
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Zaproszenie do składania ofert skierowane jest do oferentów, którzy mogą świadczyć usługi 
 w zakresie planowania, analizy, redakcji i logistyki w zakresie projektowania, wdrażania i oceny 
wpływu działań zewnętrznych mających na celu zwiększenie wykorzystania wyników ESPON 
na poziomie makroregionalnym, ponadnarodowym, transgranicznym, krajowym i subnarodowym. 
Termin składania ofert: 30/07/2019 godz. 14.00 CET. 
(czytaj więcej EN) 

 

Zaproszenie do składania ofert na analizę ukierunkowaną: „Dynamika przestrzenna 
i scenariusze zintegrowanego rozwoju terytorialnego dla obszaru funkcjonalnego Europy 
Środkowej – CE FOLWS” (Call for Tenders for Targeted Analysis "Spatial dynamics and 
integrated territorial development scenarios for the functional area of central Europe–CE 
FLOWS") 

Analiza powinna zbadać dynamikę przestrzenną i istniejące przepływy w regionach Europy Środkowej 
oraz określić główne potencjały rozwojowe, czynniki napędzające i wąskie gardła w tym obszarze 
funkcjonalnym. Należy położyć nacisk na to, w jaki sposób dostosować struktury współpracy 
ponadnarodowej, mechanizmy zarządzania i wypracowane rozwiązania w celu zmniejszenia różnic 
gospodarczych i społecznych oraz wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europy 
Środkowej. Głównym rezultatem powinny być narzędzia wdrażania polityki dla zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego obszaru Europy Środkowej. 
Termin składania ofert: 12/09/2019 godz. 16.00 CET 
(czytaj więcej) 

 

HORYZONT 2020  

 

Dni Energii Programu H2020 – Horizon 2020 Energy Info Days 

W czasie trwania dni informacyjnych w dniach 25-26-27 czerwca w Brukseli przedstawione zostały 
możliwości finansowania projektów badawczych, innowacyjnych i wprowadzania na rynek czystej 
energii. 
(czytaj więcej EN) 
(prezentacje EN) 

 

Program prac na rzecz Efektywności Energetycznej na 2020 r. – The Energy Efficiency Work 
Programme for 2020 

Prawie 120 mln EUR zostanie przeznaczonych na projekty dotyczące efektywności energetycznej 
w nowym programie prac na 2020 r. w obszarze priorytetowym: „Budynki w okresie transformacji 
energetycznej” i „Inteligentna i czysta energia dla konsumentów”. 
(czytaj więcej EN) 

https://www.espon.eu/call-tenders-espon-transnational-outreach-support-2019-2022
https://www.espon.eu/spatial-dynamics-and-integrated-territorial-development-scenarios-functional-area-central-europe
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://ec.europa.eu/easme/en/news/info-day-presentations-ready-download?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
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Program Pracy 2019-2020 dla wszystkich obszarów Programu Horyzont 2020 

2 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Program Pracy na lata 2018-2020 dla wszystkich 
obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020. Już 3 lipca br. ruszają konkursy w obszarze NMBP 
i część tematów dotyczących niskoemisyjnego przemysłu o obiegu zamkniętym. Budżet  tych 
konkursów opiewa na ponad 600 mln euro. 
(czytaj więcej PL) 
(czytaj więcej EN) 

 

FUNDUSZE NORWESKIE  

 

Otwarto konkurs realizowany w Programie Edukacja w ramach funduszy norweskich, 
w terminie od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza 
do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać 
grant w wysokości nawet 250 000 EUR. 
Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: 

 profesjonalny rozwój kadry, 

 mobilność w szkolnictwie wyższym, 

 współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), 

 współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. 
(czytaj więcej PL) 
(czytaj więcej EN) 

 

Ruszyło wsparcie dla projektów badawczych w ramach Programu Badania finansowanego 
z funduszy norweskich 

Nabór wniosków w konkursach GRIEG oraz IdeaLab ogłoszony został 17 czerwca 2019 r. 
przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu „Badania", odpowiedzialnego za badania 
podstawowe. 
(czytaj więcej PL) 
(czytaj więcej EN) 

 

Trwa nabór wniosków w ramach Programu Rozwój Lokalny ogłoszony przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju  

https://www.kpk.gov.pl/?p=48900
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://eeagrants.org/News
http://education.org.pl/
http://education.org.pl/pierwszy-nabor-wnioskow-w-programie-edukacja-juz-otwarty/
http://education.org.pl/en/strefa-beneficjenta/nabory/przewodnik-dla-aplikujacych/
https://www.ncn.gov.pl/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-06-17-ogloszenie-konkursow
https://eeagrants.org/opencalls/view-1421/PL-RESEARCH
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Termin składania zarysów projektów upływa 22 lipca 2019 r. o godz. 16:15. Poziom dofinansowania 
wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, a dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln EUR. 
(czytaj więcej PL) 
(czytaj więcej EN) 

 

EUROPA DLA OBYWATELI  

 

Nabór wniosków na komponenty: Partnerstwo Miast, Sieci Miast i Projekty Społeczeństwa 
Obywatelskiego otwarty w terminie do 2 września 2019 r. 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła otwarcie 
naboru wniosków na działania w ramach Komponentu: 2.1. Partnerstwo miast oraz 2.2 Sieci 
miast. Przypominamy również o trwającym konkursie wniosków na działanie 2.3. Projekty 
społeczeństwa obywatelskiego. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 2 września 
o godzinie 12:00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
(czytaj więcej PL) 
(czytaj więcej na temat naboru Partnerstwo Miast EN) 
(czytaj więcej na temat naboru Sieci Miast EN) 
(czytaj więcej na temat naboru Projekty Społeczeństwa Obywatelskiego EN) 

 

Spotkania informacyjne Programu 

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 18 lipca 2019, OLSZTYN 

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli”: 25 lipca 2019, OPOLE 

Międzynarodowe seminarium kontaktowe “Making Waves”- 17-19 września 2019, KOPENHAGA 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

Film: „15 lat Polski w Unii Europejskiej” 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu podsumowującego 15 lat obecności Polski w Unii 
Europejskiej. 
(czytaj więcej PL) 

 

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny/
https://eeagrants.org/opencalls/view-1421/PL-LOCALDEV
https://europadlaobywateli.pl/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/partnerstwo-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/sieci-miast/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/
https://europadlaobywateli.pl/nabor-wnioskow-do-2-wrzesnia-2019/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2019_en
https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-18-lipca-olsztyn/
https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-25-lipca-opole/
https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/making-waves-kopenhaga-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=KiEJIjZxjXM
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/15-lat-w-unii-europejskiej-film/
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Nagrody REGIOSTARS 2019 

Na tegoroczny konkurs  nagradzający doskonałość i nowe podejścia w rozwoju regionalnym 
zostało zgłoszonych 199 najbardziej innowacyjnych projektów europejskich. 
Zachęcamy do głosowania na najlepsze projekty w 5 kategoriach: 

 promowanie transformacji cyfrowej; 

 łączenie zieleni, błękitu i szarości; 

 zwalczanie nierówności i ubóstwa; 

 budowanie miast odpornych na zmiany klimat; 

 modernizacja usług zdrowotnych. 
(czytaj więcej EN) 

 

Europejskie Dni Badań i Innowacji, Bruksela, 24-26 września 2019 

Europejskie Dni Badań i Innowacji (European Research and Innovation Days) to pierwsze doroczne 
wydarzenie Komisji Europejskiej, gromadzące zainteresowane strony w celu debaty i kształtowania 
przyszłej polityki dotyczącej badań i innowacji. Uczestnictwo w wydarzeniach jest szansą na 
zaangażowanie w kształtowanie przyszłej polityki badawczej. 
(czytaj więcej EN) 

 

Więcej informacji w języku polskim na temat programów międzynarodowych 
na regionalnej stronie EWT: www.ewt.dolnyslask.pl  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
http://www.ewt.dolnyslask.pl/
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Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera „Programy międzynarodowe na Dolnym Śląsku”, 
prosimy o wysłanie maila o treści „NEWSLETTER – REZYGNACJA” na adres: ewt@dolnyslask.pl.  

 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

Dział Programów i Projektów Międzynarodowych 
Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej  
Departament Gospodarki 
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
Ewa Król 
tel. 71 776 93 96 
e-mail: ewt@dolnyslask.pl 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wybrzeże J. Słowackiego 12–14, 50–411 Wrocław 
www.ewt.dolnyslask.pl 

 

 

mailto:newsletter@delti.com
mailto:julia.maszczak@dolnyslask.pl
http://www.ewt.dolnyslask.pl/

