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Program Interreg Europa (www.interregeurope.eu) służy, w oparciu o współpracę z partnerami z UE-28, Norwegii  
i Szwajcarii, unowocześnianiu polityk i programów rozwoju regionalnego.  
 
Do 22 czerwca 2018 roku partnerzy wiodący mogli składać wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach czwartego naboru.  
 
Łącznie złożono 170 wniosków: 35 w priorytecie Badania i innowacje, 46 w priorytecie Konkurencyjność MSP,  
33 w priorytecie Gospodarka niskoemisyjna, 56 w priorytecie Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. 
 
O środki ubiega się 1 262 partnerów z Europy, w tym najwięcej z Włoch (157), Hiszpanii (138), Rumunii (74), 
Grecji (71), Niemiec (70) i Polski (63). W złożonych projektach dominujący udział mają władze i instytucje 
publiczne (1079 partnerów). 183 aplikantów to prywatne podmioty non-profit.  
 
Wnioski ocenia Wspólny Sekretariat (Lille, FR). Na pierwszym etapie złożone projekty będą oceniane pod kątem 
kwalifikowalności, tj. spełnienia podstawowych wymogów formalnych określonych przez program. Decyzję 
międzynarodowego Komitetu Monitorującego ws. dofinansowania projektów poznamy najwcześniej w grudniu 
2018 roku. 
 
Więcej informacji na temat zakończonego naboru można znaleźć na oficjalnej stronie programu Interreg Europa. 
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/3523/fourth-call-figures/  
 
Kryteria oceny (kwalifikowalności, strategiczne, operacyjne) są dostępne w podręczniku programu.         
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manua
l.pdf  
 
 
Polska w programie Interreg Europa po rozstrzygni ętych 3 konkursach 
https://www.interregeurope.eu/about-us/facts-and-figures/  
 
• 4. miejsce w rankingu 30 państw pod względem liczby partnerów  

• 79 partnerów (wg Wspólnego Sekretariatu 80 -  liczy partnera, który krótko uczestniczył w projekcie)  

• 3 partnerów wiodących: Fundacja Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza  w  Poznaniu, Poznański Park 
Naukowo-Technologiczny, projekty ESSPO https://www.interregeurope.eu/esspo/ oraz PE4Trans  
https://www.interregeurope.eu/pe4trans/; Urząd  Marszałkowski Województwa Małopolskiego, projekt CRinMA 
https://www.interregeurope.eu/crinma/  

• 16 województw (NUTS 2) w projektach 

• ponad 10,6 mln euro z EFRR 

• liderzy w wykorzystaniu środków EFRR (stan na 21 czerwca 2018): kujawsko-pomorskie  
(7 projektów, 1 mln euro), łódzkie (10 projektów, 1,1 mln euro), małopolskie (11 projektów, 1,3 mln euro), 
mazowieckie (8 projektów, 1 mln euro), podkarpackie (8 projektów, 1 mln euro), wielkopolskie (6 projektów, 1 
mln euro) 

• pozostałe regiony (stan na 21 czerwca 2018): dolnośląskie (3 projekty, 511 tys. euro), lubelskie (6 projektów, 
797 tys. euro), lubuskie (1 projekt, 113 tys. euro), opolskie (1 projekt, 142 tys. euro), podlaskie (2 projekty, 
191 tys. euro), pomorskie (2 projekty, 222 tys. euro), śląskie (6 projektów, 853 tys. euro), świętokrzyskie (3 
projekty, 458 tys. euro), warmińsko-mazurskie (2 projekty, 267 tys. euro), zachodniopomorskie (3 projekty, 
396 tys. euro)    

 
Przykład projektu z polskim partnerem  
Partnerzy projektu REGIO-MOB https://www.interregeurope.eu/regio-mob/ analizują możliwości zwiększenia 
wykorzystania w uczestniczących regionach przyjaznych środowisku środków transportu. W projekcie 
uczestniczą instytucje z Hiszpanii, Słowenii, Polski, Włoch, Rumunii, Grecji i Wielkiej Brytanii. Partnerem 
wiodącym projektu jest Anci Lacio - Stowarzyszenie Regionalne Miast i Gmin Laci (IT). Polski partner - gmina 
Niepołomice  - odnosi się w projekcie do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020, w 
obszarze infrastruktury dla dostępności komunikacyjnej. Planowana aktualizacja dokumentu i wykorzystanie 
rezultatów międzynarodowego projektu pozwoli na testowanie nowych możliwości transportowych wspólnie z 
gminami z obszaru województwa małopolskiego. 
 
Opisy wszystkich zatwierdzonych projektów i instrumentów polityki https://www.interregeurope.eu/discover-projects/ 
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