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Wzajemne oceny (peer reviews)
Zakres tematyczny
Temat wzajemnej oceny musi pokrywać się z jednym z priorytetów
programu Interreg Europa:

1. Badania i innowacje
2. Konkurencyjność MŚP
3. Ochrona środowiska
4. Gospodarka niskoemisyjna oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi i
kulturowymi
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Wzajemne oceny (peer reviews)
Dla kogo
• Priorytetowo są traktowani wnioskodawcy, którzy nie są partnerami
w projektach Interreg Europa.

• Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od Instytucji Zarządzających
i Pośredniczących w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.
• W przypadku innych instrumentów polityki (np. planów, strategii itp.)
wnioski mogą składać wyłącznie podmioty za nie odpowiedzialne.
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Wzajemne oceny (peer reviews)
Wsparcie programu Interreg Europa
Eksperci programu Interreg Europa oferują bezpłatne wsparcie w zakresie:
•

doboru odpowiednich uczestników oceny,

•

przygotowania do spotkania koordynatora i pozostałych uczestników,

•

pomocy w sfinalizowaniu raportu ze wzajemnej oceny,

Na życzenie mogą pomóc w przygotowaniu materiałów merytorycznych i
wywiadów z interesariuszami, a także w koordynacji i moderowaniu
spotkania.
Program Interreg Europa może opłacić koszty podróży i pobytu maks. 6
uczestników wzajemnej oceny (transport lokalny, wyżywienie, noclegi).
Instytucja wnioskująca o ocenę może zwrócić się do programu Interreg
Europa z prośbą o pokrycie kosztów cateringu i tłumaczenia.
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Wzajemne oceny (peer reviews)
Ocena planowana w PL
• Temat spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego: gospodarka o obiegu zamkniętym.
• Dla władz regionalnych to stosunkowo nowy temat, dotychczas
nieobecny w RPO.
• Urząd zamierza skorzystać z doświadczeń europejskich instytucji,
które realizują już różnego typu projekty poświęcone tej tematyce.
• Zdobyta wiedza posłuży Urzędowi w przygotowaniu programu regionalnego
na lata 2021-2027.
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Pozostałe usługi
 Policy help-desk

 Community
 Knowledge hub
 Good practices

www.interregeurope.eu
POLICY LEARNING PLATFORM
Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Osoba do kontaktu: Anna Stol, IE@mfipr.gov.pl, 22 273 81 76
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