
Nowa edycja programu Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027 

15 listopada br. rozpoczął się pierwszy w nowej perspektywie budżetowej UE nabór 

wniosków w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. 

Szacowana pula środków do rozdysponowania w ramach tego naboru to 72 mln euro                       
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania projektów 
wynosi do 80%. Partnerzy będą mogli aplikować we wszystkich osiach priorytetowych 
programu. 

Program będzie realizowany w oparciu o cztery wybrane cele polityki UE: 

I. BARDZIEJ INTELIGENTA EUROPA ŚRODKOWA: 

1. Wzmocnienie zdolności innowacyjnych. 

Przykładowe potencjalne obszary działania:  

• zielona gospodarka, biogospodarka,  

• przemysł 4.0, robotyzacja, mechatronika, technologie cyfrowe, 

• branże kultury i kreatywne oraz turystyka,  

• innowacje w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej,  

• srebrna gospodarka,  

• innowacje społeczne,  

• transfer technologii i innowacji,  

• partnerstwa międzyregionalne wzdłuż łańcuchów wartości,  

• innowacyjne schematy finansowania innowacji. 

2. Wzmocnienie umiejętności w obszarze inteligentnych specjalizacji, transformacji 
przemysłowej i przedsiębiorczości. 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• umiejętności dla sektorów istotnych dla inteligentnej specjalizacji m.in. 
przemysł 4.0, cyfryzacja, zielona gospodarka, biogospodarka, srebrna 
gospodarka, nauki o zdrowiu i życiu, kultura i przemysły kreatywne, 
turystyka zrównoważona, 

• budowanie potencjału i uczenie się instytucjonalne na rzecz inteligentnych 
specjalizacji, 

• dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy regionów w okresie 
transformacji przemysłowej i cyfrowej,  

• kompetencje w zakresie zarządzania innowacjami w MŚP                                            
i przedsiębiorczości, w tym społecznej przedsiębiorczości, 

• przeciwdziałanie regionalnym (miasto-wieś) dysproporcjom w zakresie 
kapitału ludzkiego i drenażowi mózgów. 



II. BARDZIEJ ZIELONA EUROPA ŚRODKOWA: 

1. Wsparcie transformacji energetycznej w dążeniu do neutralnej klimatycznie 
Europy. 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• inteligentna integracja rozwiązań neutralnych pod względem emisji 
dwutlenku węgla w różnych sektorach, 

• odnawialne źródła energii, 

• efektywność energetyczna budynków i infrastruktury publicznej, 

• redukcja emisji gazów cieplarnianych z przemysłu i innych sektorów,  

• planowanie energetyczne na poziomie lokalnym i regionalnym, 

• zarządzanie zapotrzebowaniem na energię i zmiana zachowań, 

• schematy finansowania inwestycji w efektywność energetyczną i energię 
odnawialną, 

• ubóstwo energetyczne. 

2. Wzrost odporności na ryzyko zmian klimatu. 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• odporność na zmianę klimatu i działania adaptacyjne, 

• odporny na klimat krajobraz i urbanistyka, 

• odporność na ekstremalne warunki pogodowe i związane z nimi zagrożenia 
(opady deszczu, powodzie, osuwiska, upał, susze, niedobór wody, pożary 
itp.), 

• świadomość ryzyka, zapobieganie i zarządzanie, 

• społeczno-gospodarcze i zdrowotne skutki zmiany klimatu. 

3. Gospodarka cyrkulacyjna. 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• zapobieganie i zarządzanie odpadami, recykling i odzyskiwanie zasobów 
oraz surowców, 

• naprawa i ponowne użycie, 

• łańcuchy wartości gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• czyste procesy produkcyjne i systemy zamkniętego obiegu, 

• zrównoważone projektowanie produktu (np. eko-projektowanie) i procesy 
rozwoju produktu, 

• zmiany behawioralne producentów, konsumentów, nabywców 
publicznych itp. 

 

 



4. Ochrona środowiska. 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• ochrona i odbudowa bioróżnorodności, w tym miejskich terenów zielonych, 

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekosystemów i cennych obszarów m.in. 
Obszary Natura 2000, 

• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody, gleby, hałasu, 
światła itp.) i ich wpływ na zdrowie człowieka, 

• zintegrowane zarządzanie środowiskiem i zrównoważone wykorzystanie 
zasobów naturalnych, 

• zrównoważone zarządzanie gruntami i planowanie krajobrazu, które 
optymalizują działalność człowieka z ochroną i zwiększaniem 
bioróżnorodności, 

• usługi ekosystemowe (np. produkcja żywności i wody, czyste powietrze, 
korzyści rekreacyjne), 

• odtwarzanie zdegradowanych ekosystemów, 

• zrównoważona turystyka i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. 

5. Zielony transport miejski. 

Przykładowe potencjalne obszaru działania:  

• planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, 

• jakość i wydajność zielonych usług miejskiego transportu publicznego, 

• inteligentne zarządzanie ruchem i mobilnością, w tym rozwiązania dla 
dojazdów, 

• zrównoważone połączenia multimodalne między obszarami miejskimi                    
i podmiejskimi, 

• zrównoważony multimodalny transport miejski i rozwiązania logistyczne 
(w tym „ostatnia mila”), 

• redukcja gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza                               
z transportu miejskiego, 

• dostępność miejskiego transportu publicznego dla wszystkich, zwłaszcza 
dla osób starszych i z różnymi potrzebami. 

 

III. LEPIEJ POŁĄCZONA EUROPA ŚRODKOWA: 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• reagujący na zapotrzebowanie i elastyczny regionalny transport pasażerski, 

• dostępność obszarów wiejskich i oddalonych oraz ich łączność z głównym 
korytarzami transportowymi UE, 

• usunięcie barier transportowych i wąskich gardeł w całej Europie i poza nią, 

• strategiczny transport regionalny i planowanie przestrzenne, 



• multimodalny transport towarowy i łańcuchy logistyczne na obszarach 
wiejskich i peryferyjnych oraz połączenia z węzłami transportowymi. 

 

IV. LEPSZE ZARZĄDZANIE: 

Przykładowe potencjalne obszary działania: 

• zmniejszenie barier administracyjnych, lepsze kształtowanie polityki                           
i współpraca ponad granicami, 

• partycypacyjne procesy decyzyjne (np. zaangażowanie obywateli), 

• wielopoziomowe i wielosektorowe zarządzanie w obszarach                                        
o powiązaniach funkcjonalnych ponad granicami, 

• zintegrowane strategie rozwoju terytorialnego, m.in. reagowanie na 
zmiany demograficzne, usługi publicznej (takie jak zdrowie, edukacja, usługi 
socjalne)  oraz turystyka i kultura, 

• zarządzanie cyfrowe.                                     

 

Obszar programu: program z budżetem 224,6 mln euro z EFRR będzie realizowany na obszarze 
dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, 
Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Obecny obszar programowy zostanie powiększony            
o region Braunschweig w Niemczech. 

Regiony uczestniczące:  Obszar programu 21–27 – Interreg (interreg-central.eu) 

 

Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić 
minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze 
wsparcia.  

 

Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. 

 

Uczestnicy projektu: jest to pierwsze zaproszenie do współpracy ponadnarodowej w okresie 
finansowania 2021 – 2027, które jest skierowane do organizacji publicznych i prywatnych w 
Europie Środkowej by wspólnie rozwiązywać problemy nieznające granic. 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do: 23 lutego 2022 roku. 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Programme-area-21-27.html


Seminarium informacyjne 1. naboru  projektów nowej edycji programu.                 

23 listopada br. w godzinach 10.00 – 12.30 w formie onilne odbędzie się Seminarium informacyjne 1. 
naboru  projektów nowej edycji programu.  

Formularz zgłoszeniowy online:  Seminarium Informacyjne  

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:                                                          

Interreg EUROPA ŚRODKOWA - Dokumenty aplikacyjne - Interreg (interreg-central.eu) 

Filmy instruktażowe:                                                                                                                                       

We fund fresh ideas for a better central Europe - YouTube 

 

 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Klepczyk   

Biuro Projektów Europejskich 

https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/seminarium-dla-polskich-wnioskodawcow-1-naboru-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/documents/documents.html
https://www.youtube.com/watch?v=yDFCTUhPjtg&list=PLnfEQzGh-PuVxuzMcPlzioo5EBG8ro6Zl

