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REALIZOWANE PROJEKTY  

 

Udział Dolnego Śląska w seminarium „Regionalne rozwiązania na 
rzecz bardziej zielonej i neutralnej klimatycznie Europy” 
w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019. 

W dniu 8 października 2019 r. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego zaprezentował Dolny Śląsk jako przykład regionu środkowoeuropejskiego, który 
próbuje rozwiązać problem energetycznej renowacji budynków publicznych poprzez transgraniczną 
wymianę z sąsiednimi regionami w Niemczech i Czechach. Jako dobrą praktykę zaprezentowano 
działania projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” realizowanego w ramach 
programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 oraz projektu BOOSTEECE - Boosting 
energy efficiency in Central European cities through smart energy management, 
współfinansowanego z programu INTERREG Europa Środkowa. 

 
Więcej informacji PL 

 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA  

 

Obecność programu Interreg CENTRAL EUROPE w czasie Europejskiego Tygodnia 
Regionów 2019 (EU Regions Week 2019) 

Tydzień Regionów UE 2019 po raz kolejny był wyjątkową okazją, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
regiony i miasta korzystają z funduszy UE na poprawę życia obywateli. Tegoroczne wydarzenie 
zgromadziło ponad 9 000 uczestników, którzy wzięli udział w prawie 400 sesjach, debatach, 
wystawach i wydarzeniach networkingowych dotyczących różnych aspektów polityki spójności. 
 
(więcej informacji EN) 
 

 

Kalendarium wydarzeń programu Interreg CENTRAL EUROPE  

Więcej informacji EN 

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/climatic-town-energetyczna-rewitalizacja-miast/aktualnosci/artykul/projekt-climatic-town-energetyczna-rewitalizacja-miast-obecny-na-europejskim-tygodniu-regi/
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa-srodkowa/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/EURegionsWeek19.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/overview.html


NEWSLETTER 6 

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE NA DOLNYM ŚLĄSKU 

 

str. 2 
 

PROGRAM INTERREG REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

 

Przyszłość programu po 2020 roku. 

Współpraca transnarodowa w regionie Morza Bałtyckiego będzie kontynuowana w okresie 
finansowania UE 2021-2027. Państwa członkowskie UE negocjują obecnie projekt podstawy prawnej 
przyszłej polityki spójności, w tym Interreg. Kraje zaangażowane w program Interreg Region Morza 
Bałtyckiego rozpoczęły omawianie przyszłego program. Program informuje na bieżąco o stanie 
programowania i pozwala zabrać głos. 
 
Więcej informacji EN 

 

PROGRAM INTERREG EUROPA  

 

Konferencja Smart Regions 3.0 – Transformacja poprzez inteligentną specjalizację 
(Transformation through Smart Specialisation), Bruksela, 14-15 listopada 2019 r. 

Zmiany klimatu, technologii i demografii zmieniają nasze społeczeństwa i styl życia. Komisja 
Europejska, państwa członkowskie i regiony przedstawią osiągnięcia w bieżącym okresie finansowym 
2014–2020 oraz kluczowe kierunki inteligentnej specjalizacji jako narzędzia skutecznej transformacji 
gospodarczej w latach 2021–27. 
Konferencja koncentruje się na trzech tematach: 

 Pobudzanie wzrostu napędzanego innowacjami w regionach transformacji przemysłowej 
w UE 

 Wspieranie nadrabiających zaległości regionów UE w celu zlikwidowania luki innowacyjnej 

 Integracja regionalnych gospodarek w globalne łańcuchy wartości 
 
Więcej informacji EN 

 

URBACT  

 

Piąty nabór wniosków do Urban Innovative Actions! 

Rozpoczął się piąty nabór wniosków projektowych dotyczących innowacyjnych działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions (UIA), który potrwa do 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-regionu-morza-baltyckiego-2014-2020/
https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/inne-programy-2014-2020/programy-ewt/program-interreg-europa/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2944/smart-regions-3-0-conference/?no_cache=1&cHash=400df4b633b7acbf3a7a235b1f0b7837
https://urbact.eu/urbact-polska
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12 grudnia 2019 r. Zainteresowane miasta będą mogły opracować innowacyjne projekty i sprawdzić 
nowe pomysły oraz rozwiązania w ramach czterech następujących tematów: 

 jakość powietrza (air quality) 

 gospodarka cyrkulacyjna (circular economy) 

 zmiany demograficzne (demographic change) 

 kultura i dziedzictwo kulturowe (culture and cultural heritage). 
 
Więcej informacji PL 
Więcej informacji EN 
 

 

 
Panel URBACT na Kongresie Polityki Miejskiej w Katowicach w dniu 11 listopada 2019 r. 

W czasie Kongresu odbędzie się panel "Projekty URBACT w Polsce i Europie, nowa forma zarządzania 
w samorządzie lokalnym”. 

Więcej informacji PL 

 

ESPON  

 
 
Funkcjonalność metropolitalna i transgraniczna – definicje, przykłady i metody 
programowania na okres po 2020 r. (Metropolitan and cross-border functionality – 
Definitions, examples and methodologies for post-2020 programming), Praga, 
14 listopada 2019 r. 
 
Warsztaty wprowadzą zarówno naukową, jak i praktyczną perspektywę definiowania funkcji 
metropolitalnej i transgranicznej w celu przedstawienia, omówienia, oceny i uzgodnienia opinii, 
interpretacji, doświadczeń, oczekiwań i dowodów empirycznych na poparcie programowania 
obszarów funkcjonalnego po 2020 r. 

 
Więcej informacji EN 
 

 
 
Nabory do przetargów w programie 
 

Otwarte zostały dwa nowe zaproszenia do składania ofert: 

1. Analiza celowa: "ESPON European Research for Maritime Eco(nomic)clusters governance 

Strategy - ERMES". Termin składania ofert: 29 listopada 2019 r., godz. 14:30 

Więcej informacji EN 

2. Analiza celowa: "ESPON Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-Bologna urban 

region (IMAGINE)" Termin składania ofert: 29 listopada 2019 r., godz. 14:00 

Więcej informacji EN 

https://www.uia-initiative.eu/en/air-quality-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/circular-economy-call-5
https://www.uia-initiative.eu/en/demographic-change
https://www.uia-initiative.eu/en/culture-and-cultural-heritage
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/aktualnosci/artykul/piaty-nabor-wnioskow-do-urban-innovative-actions-otwarty/
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://urbact.eu/kongres-polityki-miejskiej-w-kielcach
https://www.espon.eu/
https://www.espon.eu/czech-republic
http://3qw6h.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nCFQL5--0oxfY0GxOs7Cbs_WvuA7YVVacy47H68UD1MA7BoRqTfTlk7m6uS244cqO_QYRO0WqPTlMLsn8dUGzU165Un3WsNxYtjgA7WckqqPJn5oSqjO6l7bZjTIirmvjt29uiTyw6Mw3PO661sg_VNu0Tmi1zrvnxhuhCgQNiYzkTD2AUe0ZBi-6ExU13J2oRAMVaazB0f8DLPGLFg
http://3qw6h.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nCFQL5--0oxfY0GxOs7Cbs_WvuA7YVVacy47H68UD1MA7BoRqTfTlk7m6uS244cqO_QYRO0WqPTlMLsn8dUGzU165Un3WsNxYtjgA7WckqqPJn5oSqjO6l7bZjTIirmvjt29uiTyw6Mw3PO661sg_VNu0Tmi1zrvnxhuhCgQNiYzkTD2AUe0ZBi-6ExU13J2oRAMVaazB0f8DLPGLFg
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/ermes
http://3qw6h.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dNKXBmtCd9-IVH4jEdMau260jkGs3Um_uYjnGRsiye2sr0_Sij-6crUovflpWPvUGIB_IISa0Rb4mZIUp7v822Kwof3Qdqn1YIsukTnZeACEGmTbtoSbtKWG9VJjKc7ToBjC8ovyHgFwb5N6n4xha7T6rWg6RqGAmD0f9RABMkGuSo4xzAWfwj0vrTqtKArlY0NxKElarUGntV72Moe9EKbh4lxKka2SSgySLk9JXZLUTY_XWO7dBvtj3wg
http://3qw6h.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dNKXBmtCd9-IVH4jEdMau260jkGs3Um_uYjnGRsiye2sr0_Sij-6crUovflpWPvUGIB_IISa0Rb4mZIUp7v822Kwof3Qdqn1YIsukTnZeACEGmTbtoSbtKWG9VJjKc7ToBjC8ovyHgFwb5N6n4xha7T6rWg6RqGAmD0f9RABMkGuSo4xzAWfwj0vrTqtKArlY0NxKElarUGntV72Moe9EKbh4lxKka2SSgySLk9JXZLUTY_XWO7dBvtj3wg
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/metropolitan-regional-milan-bologna
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HORYZONT 2020  

 

Kalendarium wydarzeń Programu Horyzont 2020 

Więcej informacji PL 

 

FUNDUSZE NORWESKIE  

 

PROGRAM „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJE" 

 

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje - inauguracja Funduszy Norweskich w PARP, 
Warszawa, 30 października 2019 r. 
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału konferencji inaugurującej 
Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
na lata 2014-2021, która odbędzie się 30 października br. w Warszawie. 
Celem programu jest wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie 
w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. 
Budżet programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Program obejmuje wsparcie projektów z trzech obszarów tematycznych: 

 technologii przyjaznych środowisku 

 innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich 

 technologii poprawiających jakość życia. 
 
Więcej Informacji PL 

 

PROGRAM „BADANIA STOSOWANE” 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło komponent badań stosowanych 
w Programie Badania. Ogłoszone zostały dwa konkursy: POLNOR i POLNOR CCS. 
Termin zamknięcia konkursów upływa 12 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00.  
 
Obszary tematyczne objęte konkursem POLNOR: 

 Zdrowie i opieka społeczna 

 Przemysł i technologie informacyjne 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.kpk.gov.pl/?page_id=10167
https://eeagrants.org/News
https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie
https://ewt.pomorskie.eu/-/rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-inauguracja-funduszy-norweskich-w-parp
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/
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 Energia, transport i klimat 

 Żywność i zasoby naturalne 

 Rozwój społeczny i gospodarczy 

 Pojazdy bezzałogowe  
 
Więcej informacji PL  
Więcej informacji EN 
 
Obszary tematyczne objęte konkursem POLNOR CCS dotyczą wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla, w tym: 

 Pełna analiza łańcucha wartości 

 Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS 

 Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2 

 Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę 

 Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi 
i przemysłowymi.  

 
Więcej informacji PL  
Więcej informacji EN 
 

 
 

PROGRAM „KULTURA” 

 

Spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw, Warszawa, 26 listopada 2019 r. 
 
Celem spotkania będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy 
w projektach planowanych w ramach Działania I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. 
Działanie I obejmuje zarówno komponent inwestycyjny, jak i część miękką dotyczącą oferty 
kulturalnej i edukacyjnej, a także szkoleń związanych z zakresem projektu. 
 
Więcej informacji PL 

 

EUROPA DLA OBYWATELI  

 
 
Zapowiedź wydarzenia: spotkanie tematyczne "Pamięć europejska" – Warszawa, 
19 listopada 2019 r. 
 
W związku ze zbliżającym się ostatnim naborem wniosków w Komponencie 1. Pamięć o przeszłości 
Europy w obecnej edycji programu "Europa dla obywateli", polski Punkt Kontaktowy zaprasza na 
spotkanie tematyczne "Pamięć europejska". Podczas wydarzenia zaproszeni beneficjenci 
zaprezentują wybór najciekawszych projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach pierwszego 
Komponentu. Szczegółowe informacje oraz zapisy na wydarzenie zostaną udostępnione pod koniec 
października na stronie programu. 
 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-2019-call/
https://www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/polnor-2019-call/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/polnor-ccs-2019-call/
https://www.ncbr.gov.pl/en/programmes/international-programmes/iii-edition-of-eea-and-norway-grants/polnor-ccs-2019-call/
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/o-programie/program-kultura.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/opis-dzialania.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/spotkanie-dotyczace-nawiazywania-partnerstw.php
https://europadlaobywateli.pl/


NEWSLETTER 6 

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE NA DOLNYM ŚLĄSKU 

 

str. 6 
 

Więcej informacji PL 

 

KREATYWNA EUROPA  

 

Cykl spotkań informacyjnych w Warszawie (5/11), w Poznaniu (7/11), w Gdańsku (14/11) 

 
Uruchomiono konkurs 32/2019 o dofinansowanie w ramach obszaru grantowego Projekty 
współpracy europejskiej. Konkurs adresowany jest do organizacji, instytucji i przedsiębiorstw sektora 
kultury i kreatywnego, aktywnie działających w sektorze kultury. 
W czasie każdego ze spotkań informacyjnych uczestnicy otrzymają informacje dotyczące: 

 założeń i priorytetów obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej; 

 sposobu składania wniosku i wymaganych w konkursie dokumentów; 

 opracowania kosztorysu projektu. 
Termin składania wniosków o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa upływa 27 listopada 
2019 roku.  
 
Więcej informacji PL 
 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

 
 
Rola kultury w obszarach pozamiejskich 
 

Jak wspierać i promować kulturę w mniejszych ośrodkach? Jaką rolę odgrywa w nich sektor 
kreatywny i w jakim kierunku powinien się rozwijać? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukali 
uczestnicy międzynarodowego spotkania w ramach inicjatywy Voice of Culture.   
Spotkanie odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2020 r. w niemieckim mieście Alfeld. Następnie wybrani 
eksperci wezmą udział w forum w Brukseli w kwietniu 2020 r. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są 
przedstawiciele kultury i sektora kreatywnego, którzy mogą zgłaszać swój udział w ogłoszonym 
naborze. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2019 r. 
 
Więcej informacji EN 

 

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

https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/pamiec-europejska/
https://kreatywna-europa.eu/
https://kreatywna-europa.eu/spotkanie-informacyjne-projkety-wspolpracy-europejskiej-warszawa-5-listopada-2019/
https://kreatywna-europa.eu/7-11-2019_poznan_projekty-wspolpracy-europejskiej-skladanie-wnioskow-i-opracowanie-budzetu-projektu/
https://kreatywna-europa.eu/14_11_2019_gdansk_spotkanie_informacyjne_pwe/
https://kreatywna-europa.eu/konkurs-projekty-wspolpracy-europejskiej-cykl-spotkan-informacyjnych/
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BKSkgQ&mc=CX&s=xZph4k&u=S8XWS&y=I&z=EMIaCQV&
https://voicesofculture.eu/2019/10/10/call-for-applications-the-role-of-culture-in-non-urban-areas-of-the-european-union/
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/

