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Programy INTERREG 2014-2020 
 

• Transgraniczne – INTERREG VA 
• Transnarodowe - INTERREG VB 

 
(Program Europa Środkowa 2020, Program Współpracy 
Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) 

 
• Międzyregionalne - INTERREG VC 

(Program INTERREG EUROPA 2014-2020) 
 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr  1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów 

szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” 
 

 
 



Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 

2014-2020 

 

Program Współpracy INTERREG  

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  

 



Osie priorytetowe Programu 

Oś priorytetowa I 

Integracja mieszkańców i współpraca administracji   

Priorytet inwestycyjny 11 

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron  
oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej 
i współpracy między obywatelami i instytucjami.   
 

Rodzaje przykładowych działań: wspieranie transgranicznej współpracy samorządów 

terytorialnych oraz instytucji prywatnych i publicznych oraz organizacji pozarządowych, 
transgraniczna obrona cywilna i ochrona przed klęskami żywiołowymi, współpraca placówek 
naukowych na obszarze wsparcia oraz rozwijanie transgranicznej kooperacji pomiędzy nauką  
a gospodarką. 
  
 
Fundusz Małych Projektów: 
• „małe projekty” do 25.000 EUR (dofinansowanie z EFRR), 
• rodzaje przykładowych działań: wspólne transgraniczne koncepcje, projekty na rzecz 

przezwyciężania barier językowych i kulturowych, projekty służące inicjowaniu oraz dalszemu 
rozwijaniu istniejących partnerstw na polsko-niemieckim pograniczu. 

 
 
Alokacja: 33,05 mln EUR z EFRR 

Program Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  

 



Osie priorytetowe Programu 

 

 

Oś priorytetowa II                                                              Alokacja: 10,02 mln EUR z EFRR 

Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji    

  

Rodzaje przykładowych działań: sieciowe powiązanie regionalnych rynków pracy i edukacji.  

 
 
 
  
Oś priorytetowa III                                                               Alokacja: 32,05 mln EUR z EFRR 

Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego   

 
Rodzaje przykładowych działań: tworzenie produktów, które ułatwiają dostępność wspólnego 
dziedzictwa naturalnego, tworzenie i promocja wspólnych regionalnych, tematycznych kulturowych 
i kulturowo – historycznych ofert, np. wspólne wystawy, wielojęzyczne przewodniki. 
 
 
  

Program Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  

 



Osie priorytetowe Programu 

 

Oś priorytetowa IV 

Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport   
 
Priorytet inwestycyjny  
 
7.b: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych 
z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.  
7.c: Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu)  
i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, 
portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania 
zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.  
  
Rodzaje przykładowych działań: wspieranie koncepcji i działań na rzecz rozbudowy i poprawy 
jakości transgranicznej komunikacji publicznej.  
  
 
 
 
  
Alokacja:19,03 mln EUR z EFRR 

Program Współpracy INTERREG 

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  

 



 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach osi 

priorytetowych, m.in.: 

 

• jednostki samorządu terytorialnego (województwo, kraj związkowy, powiaty, gminy, 
miasta), ich zrzeszenia i związki, 

• europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, 
• podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego  

i dokształcania, 
• instytucje aktywizacji gospodarczej / placówki wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,  
• placówki naukowe,  
• placówki kultury i sportu.  

 

„Zasada elastyczności”: 

• nawet do 20% alokacji Programu może zostać rozdysponowane na działania poza obszarem 

wsparcia określonym w dokumencie programowym. 

 

 
 

Program Współpracy INTERREG  

VA Brandenburgia-Polska 2014-2020  

 



Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 

 

Program Współpracy INTERREG  

Polska-Saksonia 2014-2020  

 



Osie priorytetowe Programu 

 

Oś priorytetowa I                                                        Alokacja:  21, 7 mln EUR z EFRR 

Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe 

 

Oś priorytetowa II                                                       Alokacja:  13,6 mln EUR z EFRR 

Mobilność regionalna 

 

Oś priorytetowa III                                                       Alokacja:  10,1 mln EUR z EFRR 

Edukacja transgraniczna 

 

Oś priorytetowa IV                                                       Alokacja:  20,4 mln EUR z EFRR 

Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny 

 

 

Program Współpracy INTERREG  

Polska-Saksonia 2014-2020  

 



Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Polska   

 

 

 

 

 

 

 
 

Program Współpracy INTERREG  

VA Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Polska  

 



Osie priorytetowe Programu 

 

Oś priorytetowa I                                                              Alokacja: 42,88 mln EUR z EFRR 

Współpraca transgraniczna 

 

Oś priorytetowa II                                                             Alokacja: 13,4  mln EUR z EFRR 

Edukacja 

 

Oś priorytetowa III                                                             Alokacja: 26,8  mln EUR z EFRR 

Transport i mobilność 

 

Oś priorytetowa IV                                                            Alokacja: 42,88 mln EUR z EFRR 

Natura i kultura 

 

 

 

Program Współpracy INTERREG  

VA Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/Polska  

  

 



 
Każdy projekt musi spełniać minimum 3 z 4 kryteriów: 

 

 
kryteria obowiązkowe: 

 
• wspólne opracowanie, 
• wspólne wdrażanie; 

 
kryteria do wyboru: 
 
• wspólny personel / wspólne finansowanie.  

  
 



 
 

Możliwe tematy w zakresie planowania przestrzennego: 
 
 

• wzmacnianie potencjału i współpracy instytucji zajmujących się 
planowaniem przestrzennym,  

 
• współpraca w dziedzinie komunikacji, transportu – drogi, koleje, 

 
• energetyka – węgiel brunatny, farmy wiatrowe, energia 

odnawialna, 
 

• transgraniczne koncepcje, studia i strategie. 
 
 

 
 
 
 

 
  

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

 
 

 

Maciej Nowicki 

Dyrektor  

Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej i Regionalnej 

 

 

Urząd Marszałkowski  

Województwa Lubuskiego  
 

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 


