Program współpracy transgranicznej Interreg
Polska-Słowacja 2021-2027
Program cezhraničnej spolupráce Interreg
Poľsko – Slovensko 2021 – 2027
9 . W R ZE ŚNI A 2 0 2 2
9 . S E PTEMBR A 2 0 2 2

Obszar wsparcia Programu
Oblasť podpory Programu

Co nowego w Programie?
Čo je nové v Programe?


Odpowiedź na problemy spowodowane pandemią Covid-19 / Odpoveď na problémy spôsobené
pandémiou Covid-19
Priorytet 3: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu
społecznym i innowacjach społecznych
Priorita 3. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja,
sociálneho začlenenia a sociálnej inováci



MŚP wśród beneficjentów Programu / MSP prijímateľmi Programu



Partycypacja społeczna – włączanie różnych grup społecznych – interesariuszy programu/projektów w
projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki
Občianska participácia – zapájanie rôznych sociálnych skupín – zainteresovaných strán
Programu/projektov do prípravy a implementácie zámerov v sektoroch kultúry a cestovného ruchu

Wspólna strategia Programu – główne wyzwania
Stratégia spoločného programu – hlavné oblasti


Demografia



Sfera społeczna / Sociálna oblasť



Sfera gospodarcza / Hospodárska oblasť



Dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i turystyka / Kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch



Środowisko / Životné prostredie



Transport / Doprava



Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza / Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi
pohraničia

Zasady horyzontalne
Horizontálne princípy


Polsko-słowackie partnerstwo i transgraniczny charakter projektów
Poľsko-slovenské partnerstvo a cezhraničný charakter projektov



Karta Praw Podstawowych UE i zasady horyzontalne
Charta základných práv EÚ a horizontálne princípy



Strategia Europejskiego zielonego ładu oraz cele środowiskowe i klimatyczne polityki spójności
(w tym dotyczące bioróżnorodności)
Stratégia Európskej zelenej dohody, environmentálne a klimatické ciele politiky súdržnosti
(vrátane cieľov týkajúcich sa biodiverzity)

Zasady horyzontalne
Horizontálne princípy

 Inicjatywa Nowy europejski Bauhaus
Iniciatíva Nový európsky Bauhaus (z ang. New European Bauhaus)
 Zasada "nie czyń poważnych szkód„
Zásada „výrazne nenarušiť“ (ang. Do No Significant Harm)

Wybrane cele polityki oraz cele specyficzne Interreg
Vybrané ciele politiky a cieľ Interreg
CP2 - bardziej przyjazna dla
środowiska, niskoemisyjna
i przechodząca w kierunku gospodarki
zeroemisyjnej Europa
CP2 - prechod z ekologickejšieho,
nízkouhlíkového hospodárstva na
hospodárstvo s nulovou bilanciou
uhlíka a odolnú Európu

• CS 2.iv Przystosowanie do zmian klimatu i zapobieganie
ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami
• CS 2.vii Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody,
różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury
• SC 2.iv Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika
živelných pohrôm a katastrof
• SC 2.vii Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity
a zelenej infraštruktúry

Wybrane cele polityki oraz cele specyficzne Interreg
Vybrané ciele politiky a cieľ Interreg
CP3 - lepiej połączona
Europa dzięki zwiększeniu
mobilności
CP3 - Prepojenejšia
Európa vďaka posilneniu
mobility

• CS 3.ii Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na
zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym
poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej
• SC 3.ii Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej
mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného
prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Wybrane cele polityki oraz cele specyficzne Interreg
Vybrané ciele politiky a cieľ Interreg
CP4 - Europa o silniejszym wymiarze
społecznym, bardziej sprzyjająca
włączeniu społecznemu
CP4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia
Európa vykonávajúca Európsky
pilier sociálnych práv

• CS 4.vi Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej
turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu
społecznym i innowacjach społecznych
• SC 4.vi Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného
cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja,
sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie

Wybrane cele polityki oraz cele specyficzne Interreg

Vybrané ciele politiky a cieľ Interreg
Cel specyficzny Interreg
– lepsze zarządzanie
współpracą
Špecifický cieľ Interreg –
lepšia správa spolupráce

• Działanie a) Zwiększenie zdolności
instytucjonalnych instytucji publicznych
• Działanie c) Budowa wzajemnego zaufania
• Akcia a) posilňovanie inštitucionálnej kapacity
orgánov verejnej moci
• Akcia c) budovanie vzájomnej dôvery

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 Cel związany z przystosowaniem się do zmian klimatu i zapobieganiem ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami – typy działań:



łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu w wymiarze transgranicznym,
poprawa współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, wymiana doświadczeń / wspólne szkolenia/
standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych,

 Cieľ spojený s adaptáciou na zmenu klímy a prevenciou rizika katastrof – typy aktivít:




zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, vrátane následkov živelných
pohrôm,
zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia, výmena skúseností / spoločné školenia /
štandardizácie vybavenia záchranných zložiek

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 Cel związany z przystosowaniem się do zmian klimatu i zapobieganiem ryzyku
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami – typy działań:



analizy, badania, strategie, plany działania oraz pilotaże, dotyczące przeciwdziałania negatywnym
skutkom zmian klimatu,
działania edukacyjno-promocyjne w celu zwiększenia świadomości mieszkańców odnośnie działań
dotyczących przystosowania i mitygacyjnych do zmian klimatu.

 Cieľ spojený s adaptáciou na zmenu klímy a prevenciou rizika katastrof – typy aktivít:




analýzy, výskumy, stratégie, akčné plány a pilotné aktivity zamerané na vypracovanie akčných plánov a
pilotné riešenia, ktorých cieľom je predchádzať negatívnym následkom zmeny klímy
edukačno-propagačné aktivity zvyšujúce povedomie obyvateľov o aktivitách v oblasti adaptačných a
mitigačných opatrení na zmenu klímy.

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie
 Cel dotyczący wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności
biologicznej oraz zielonej infrastruktury – typy działań:
 ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo,
 przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu i pojawianiu się gatunków inwazyjnych,
 Cieľ týkajúci sa posilnenia ochrany a zachovania prírody, biodiverzity
a zelenej infraštruktúry – typy aktivít:
 ochrana biodiverzity a zlepšenie stavu území vzácnych z prírodného hľadiska,
 predchádzanie šíreniu a výskytu inváznych druhov,

Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie


Cel dotyczący wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej
infrastruktury – typy działań:





analizy, strategie, plany działania oraz pilotaże, które dotyczą ochrony lub tworzenia form ochrony
przyrody i utrzymania transgranicznych korytarzy ekologicznych,
działania edukacyjno-promocyjne, które służą zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie
bioróżnorodności.
Cieľ týkajúci sa posilnenia ochrany a zachovania prírody, biodiverzity
a zelenej infraštruktúry – typy aktivít:




analýzy, stratégie, akčné plány, pilotné riešenia zamerané na ochranu alebo tvorenie foriem ochrany
prírody a zachovanie cezhraničných ekologických koridorov,
edukačno-propagačné aktivity zamerané na zvýšenie verejného povedomia o biodiverzite.

Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze
Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie


Cel związany z rozwojem i udoskonalaniem zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu,
inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
w tym poprawie dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej – typy działań:





poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów
zrównoważonego transportu,
poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi
ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami.

Cieľ spojený s rozvojom a posilňovaním udržateľnej, odolnej proti zmene klímy, inteligentnej a
intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T
– typy aktivít :




zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry cezhraničného charakteru so zohľadnením aspektov udržateľnej
dopravy,
zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy
a/alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiach.

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze
Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívnejšie pohraničie


Cel związany ze wzmacnianiem roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu
społecznym i innowacjach społecznych – typy działań:





wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych / innowacyjnych / zintegrowanych produktów /
usług / ofert turystycznych,
zachowanie, udostępnienie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego,
Cieľ spojený s posilnením úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja,
sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie – typy aktivít:




podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných / inovatívnych / integrovaných produktov / služieb
/ ponúk cestovného ruchu,
zachovanie, sprístupnenie a propagácia kultúrneho a prírodného dedičstva,

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze
Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívnejšie pohraničie
 Cel związany ze wzmacnianiem roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – typy działań:


tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują Pogranicze,



budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk
zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego zielonego ładu oraz kompetencji cyfrowych.

 Cieľ spojený s posilnením úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti
hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie – typy aktivít:


tvorba systémov informácie a propagácie cestovného ruchu popularizujúcich pohraničie,



tvorba ľudského kapitálu a zlepšovanie informovanosti, predovšetkým propagáciou riešení z oblasti udržateľného
cestovného ruchu, požiadaviek Európskej zelenej dohody a digitálnych zručností

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia


Cel dotyczący zwiększania zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych – typy działań:
 budowanie zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych,
 wzmacnianie współpracy i potencjału instytucji Pogranicza w zakresie oferowanych usług,
 transgraniczne analizy, strategie i plany działań.



Cieľ týkajúci sa posilňovania inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci – typy aktivít:
 budovanie inštitucionálnych kapacít verejných inštitúcií,
 posilňovanie spolupráce a kapacít potenciálu inštitúcií ponúkajúcich služby v pohraničí,
 cezhraničné analýzy, stratégie a akčné plány.

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
 Cel dotyczący budowy wzajemnego zaufania – typy działań:




wspieranie współpracy na rzecz budowania transgranicznych partnerstw,
wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia
na Pograniczu,
wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców,

 Cieľ týkajúci sa budovania vzájomnej dôvery – typy aktivít działań:




podpora spolupráce pre budovanie cezhraničných partnerstiev,
podpora miestnych cezhraničných iniciatív vyvíjaných pre zlepšenie kvality života v pohraničí,
posilňovanie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov pohraničia,

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia
 Cel dotyczący budowy wzajemnego zaufania – typy działań:



wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie
środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki,
podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców Pogranicza oraz
turystów.

 Cieľ týkajúci sa budovania vzájomnej dôvery – typy aktivít działań:



výmena dobrej praxe, propagácia spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti životného
prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva,
zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania saobyvateľov pohraničia a turistov.

Fundusz Małych Projektów
Fond malých projektov
Będzie wspierał, m.in. działania z zakresu
Bude podporovať napr. aktivity v oblasti:


poznawania i kultywowania tradycji / poznávania a kultivovania tradícií,



budowania wzajemnego zaufania / budovania vzájomnej dôvery,



podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania kompetencji potrzebnych na transgranicznym
rynku pracy / zvyšovania odborných kvalifikácií, rozvíjania kompetencií potrebných na
cezhraničnom trhu práce,



edukacji ekologicznej / environmentálnej edukácie,



w obszarze turystyki – możliwa będzie realizacja niewielkiej infrastruktury, powiązanej z
działaniami „miękkimi” /v oblasti cestovného ruchu – v rámci malých projektov bude možné
realizovať malú infraštruktúru, prepojenú s „mäkkými“ aktivitami.

Adresaci Programu
Adresáti Programu
 Beneficjenci / Prijímatelia:


jednostki samorządu terytorialnego i podległe im jednostki,
jednotky územnej samosprávy a im podriadené organizácie,



służby zarządzania kryzysowego (m.in. policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne),
zložky krízového riadenia (o. i. polícia, hasičský zbor, záchranná zdravotná služba),



właściciele i zarządcy obiektów i zespołów przyrody, zarządcy lasów oraz organizacje zajmujące się
ochroną i promocją przyrody,
vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia prírodných objektov a komplexov, lesnícke inštitúcie a
organizácie a ich organizačné jednotky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody,

Adresaci Programu
Adresáti Programu
 Beneficjenci / Prijímatelia:


zarządcy dróg publicznych,
správcovia verejných komunikácií,



właściciele i zarządcy obiektów kultury,
vlastníci a správcovia kultúrnych objektov,



instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia gospodarcze i instytucje systemu oświaty;
inštitúcie podnikateľského prostredia, hospodárske združenia a vzdelávacie inštitúcie;

Adresaci Programu
Adresáti Programu
 Beneficjenci końcowi (główne grupy docelowe):




wszyscy mieszkańcy Pogranicza,
osoby przyjezdne – turyści, kuracjusze oraz osoby odwiedzające obszar
wsparcia,
przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro, małe i średnie.

 Koneční prijímatelia (hlavné cieľové skupiny):
 všetci obyvatelia pohraničia,
 návštevníci – turisti, kúpeľní hostia a osoby navštevujúce programovú oblasť
 podniky, predovšetkým mikro, malé a stredné.

Budżet
Rozpočet Programu
Priorytet
Priorita

Fundusz

Wkład UE

Wkład krajowy

Fond

Príspevok EÚ

Národný príspevok

Ogółem
Spolu

1

EFRR

27 121 858

6 780 466

33 902 324

2

EFRR

24 616 142

6 154 036

30 770 178

3

EFRR

67 035 031

16 758 758

83 793 789

4

EFRR

11 066 921

2 766 731

13 833 65

129 839 952

32 459 991

162 299 943

Ogółem
Spolu

Instytucje Programu
Orgány zodpovedné za Program







Komitet Monitorujący / Monitorovací výbor
Instytucja Zarządzająca / Riadiaci orgán
Instytucja Krajowa / Národný orgán
Wspólny Sekretariat / Spoločný sekretariát
Regionalne Punkty Kontaktowe / Regionálne kontaktné body

Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027
Nabory projektów
Výzvy na predkladanie žiadostí

Nabory projektów
Výzvy na predkladanie žiadostí


Priorytet 1 Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 2.iv Przystosowanie
do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami −
IV kwartał 2022 r.
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 2.iv Podpora
adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika živelných pohrôm a katastrof − IV. štvrťrok 2022



Priorytet 1 Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, cel szczegółowy 2.vii Wzmacnianie
ochrony i zachowanie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury −
IV kwartał 2022 r.
Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, špecifický cieľ 2.vii posilnenie
ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry − IV. štvrťrok 2022

Nabory projektów
Výzvy na predkladanie žiadostí
 Priorytet 2 Lepiej połączone Pogranicze, projekty drogowe − IV kwartał 2022 r.
Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, cestné projekty – IV. štvrťrok 2022

 Priorytet 2 Lepiej połączone Pogranicze, elektromobilność – II kwartał 2023 r.
Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie, elektromobilita – II. štvrťrok 2023

Nabory projektów
Výzvy na predkladanie žiadostí


Priorytet 3 Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze – projekty standardowe –
II kwartał 2023 r.
Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie – štandardné projekty –
II. štvrťrok 2023



Priorytet 3 Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze – projekty FMP –
IV kwartał 2022 r.

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie – projekty FMP –
IV. štvrťrok 2022

Nabory projektów
Výzvy na predkladanie žiadostí


Priorytet 4 Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, Interreg (a)
Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych – II kwartał 2023 r.
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, Interreg (a)
Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci – II. štvrťrok 2023



Priorytet 4 Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza, Interreg (c)
Budowa wzajemnego zaufania – IV kwartał 2022 r.
Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia, Interreg (c)
Budovanie vzájomnej dôvery– IV. štvrťrok 2022

Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Źródła informacji o Programie
Zdroje informácií o Programe

Gdzie uzyskać informacje o Programie i wsparcie w przygotowaniu projektów?
Kde nájdete informácie o Programe a podporu počas prípravy projektov?
 Strona Programu / Internetová stránka Programu : https://pl.plsk.eu/
 Wspólny Sekretariat / Spoločný sekretariát - kontakt@plsk.eu

 Regionalne Punkty Kontaktowe (w Urzędach Marszałkowskich w Polsce – dla
województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w Wyższych Jednostkach
Terytorialnych na Słowacji – dla krajów preszowskiego i żylińskiego)
Regionálne kontaktné body (pôsobiace v Poľsku rámci maršalkovských úradov Sliezskeho,
Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva a na Slovensku v rámci vyšších územných celkov
Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja)

 https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/

Dziękuję za uwagę…
Ďakujem za pozornosť…
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