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Program Interreg Czechy – Polska 
Program transgraniczny ma określone zasady. W każdym projekcie musi uczestniczyć co 
najmniej jeden czeski i jeden polski partner projektu. Partnerzy wybierają spośród siebie 
Partnera Wiodącego projektu, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. 
 
Ogłoszone konkursy: 
 
2 PRIORYTET – TURYSTYKA 
Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla 
rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego 
 
Alokacja planowanego naboru (całkowite wydatki kwalifikowalne): 43 750 000 EUR 
 
Termin naboru: 
Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 12.1.2023  
Termin końcowy składania propozycji projektowych: 17.1.2024 
Data zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 
1 etap - 31.5.2023  
2 etap - 18.10.2023  
3 etap - 28.2.2024  
 
Finansowanie: 
Udział dofinansowania z EFRR maks. 80 % 
Udział współfinansowania z pozostałych źródeł min. 20 % 
 
Minimalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt:  
- 60 000 EUR dla projektów nieinwestycyjnych oraz  
- 80 000 EUR dla projektów inwestycyjnych.  
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt nie jest określona. 
 
Kwalifikowalni beneficjenci:  
-władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia  
-organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne  
-organizacje pozarządowe  
-Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  
-kościoły i związki wyznaniowe  
-stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki (włącznie z organizacjami 
zarządzającymi turystyką/markami turystycznymi)  
-instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe  
-izby gospodarcze. 
 
Wspierane typy działań: 
1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki 
-naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych  
-wsparcie rozwoju muzeów i wystaw  
 rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/single tracków  
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-rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp.  
-publiczna infrastruktura turystyczna  
-niematerialne dziedzictwo kulturowe 
 
2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja  
-tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji (z  
naciskiem na jej nowoczesne i zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego,  
-łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej 
marki) lub działania związane z tworzeniem nowych transgranicznych produktów.  
 
3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki  
-monitorowanie liczby odwiedzin  
-szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe pracowników w całym szeroko  
rozumianym sektorze turystycznym  
-wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym 
 
 
PRIORYTET 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW 
Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-
polskiego 
 
Alokacja planowanego naboru (całkowite wydatki kwalifikowalne): 7 614 334 EUR 
 
Termin naboru: 
Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 12.1.2023  
Termin końcowy składania propozycji projektowych: 17.1.2024 
Data zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie: 
1 etap - 3.5.2023  
2 etap - 18.10.2023  
3 etap - 28.2.2024 
 
Finansowanie: 
Udział dofinansowania z EFRR maks. 80 % 
Udział współfinansowania z pozostałych źródeł min. 20 % 
 
Minimalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt:  
- 60 000 EUR dla projektów nieinwestycyjnych oraz  
- 80 000 EUR dla projektów inwestycyjnych.  
Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR na projekt nie jest określona. 
 
Kwalifikowalni beneficjenci:  
-władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,  
-organizacje podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne,  
-organizacje pozarządowe,  
-Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,  
-instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe)  
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-izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,  
-kościoły i związki wyznaniowe,  
-spółdzielnie socjalne. 
 
Wspierane działania: 
1. Wsparcie współpracy instytucji  
- tworzenie sieci współpracy instytucji,  
- szkolenia językowe pracowników (języka polskiego i czeskiego),  
- współdzielenie dobrych praktyk,  
- staże pracowników instytucji i ich jednostek budżetowych.  
 
2. Projekty typu „people to people”  
Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć 
społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego 
poznania i zrozumienia, budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu stronach 
granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu 
transgranicznego 
 
 


