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Podstawowa zasada projektów w ramach
Programu INTERREG Czechy - Polska
MINIMUM : 1 Partner z PL + 1 Partner z CZ
(kwalifikowalny)

Tematické zaměření
Ukierunkowanie tematyczne
Prioritní osa 1 /
Oś priorytetowa 1
Prioritní osa 2 /
Oś priorytetowa 2
Prioritní osa 3 /
Oś priorytetowa 3
Prioritní osa 4 /

Oś priorytetowa 4
Prioritní osa 5 /
Oś priorytetowa 5

Integrovaný záchranný systém a životní prostředí
Zintegrowany system ratownictwa i środowisko
Cestovní ruch
Turystyka
Doprava
Transport
Spolupráce institucí a obyvatel
Współpraca instytucji i mieszkańców

Podnikání
Przedsiębiorczość

Oś priorytetowa 1: Zintegrowany system ratownictwa i środowisko
Prioritní osa 1: Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

Koncentruje się na 2 podstawowych obszarach:
1) Współpraca służb zintegrowanego systemu ratownictwa (KSRG)
• rodzaje wspieranych działań:
a)
b)
c)

środki systemowe mające na celu wzmocnienie współpracy
szkolenia i wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia i staże
modernizacja/zakupy
specjalistycznego
sprzętu
niezbędnego
do
zapobiegania i eliminacji skutków zagrożeń związanych ze zmianami
klimatycznymi

2.

Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych
i zmniejszania zanieczyszczenia

•

rodzaje wspieranych działań:
a)

tworzenie sieci, koordynacja, wymiana doświadczeń i monitorowanie

b)

działania terenowe — mające na celu ochronę i odtwarzanie lasów oraz
retencję wody w terenie

Oś priorytetowa 2: Turystyka
Prioritní osa 2: Cestovní ruch
1) celem jest zrównoważona poprawa wykorzystania potencjału
turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza
• rodzaje wspieranych działań:
a) wsparcie dla tworzenia nowych, lub rozwoju
istniejących elementów turystyki
b) łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich
promocja
c) działania towarzyszące związane z rozwojem turystyki
1) cílem je udržitelným způsobem zlepšit využití potenciálu
cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj příhraničí
• podporované typy aktivit:
a) podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků
cestovního ruch
b) propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich
propagace
c) doprovodné aktivity související s rozvojem cestovního ruch

Oś priorytetowa 3: Transport
Prioritní osa 3: Doprava
1) celem jest zwiększenie mobilności transgranicznej
• rodzaje wspieranych działań:
a) remonty transgranicznych mostów drogowych
b) modernizacja transgranicznych linii kolejowych
c) modernizacja transgranicznych połączeń drogowych
d) cyfryzacja w transgranicznym transporcie drogowym i kolejowym

1) cílem je zvýšení přeshraniční mobility
• podporované typy aktivit:
a) rekonstrukce přeshraničních silničních mostů
b) modernizace přeshraničních železničních tratí
c) modernizace přeshraničních silničních spojení
d) digitalizace v přeshraniční silniční a železniční dopravě

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i mieszkańców
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a obyvatel
Celem jest pogłębianie powiązań transgranicznych między instytucjami
i mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego
Koncentruje się na 2 podstawowych obszarach:
1) poprawa efektywności administracji publicznej
•
•

Celem jest zidentyfikowanie i usuwanie barier we współpracy.
Podmioty administracji publicznej mogą razem z partnerami przygotowywać
wspólne opracowania, koncepcje i strategie, wymieniać się informacjami, danymi
i wiedzą oraz realizować inne działania o podobnym charakterze.

2) budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez promowanie działań
(kontaktów) międzyludzkich (w tym działań mających na celu wzmocnienie zaufania
i współpracy między władzami publicznymi)
Rodzaje wspieranych działań:
•

Wspieranie współpracy instytucji

•

Projekty typu „people to people”

Oś priorytetowa 5: Przedsiębiorczość
Prioritní osa 5: Podnikání
1) Celem wsparcia jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP
• rodzaje wspieranych działań:
a) transgraniczne usługi dla przedsiębiorców w celu rozszerzenia ich
działalności poza granicę (doradztwo, tworzenie sieci, pomoc przy
wchodzeniu na rynek w drugim kraju itp.)
b) transgraniczne usługi dla przedsiębiorców w celu poprawy
dostępu do innowacji i usług badawczych/badawczorozwojowych (transgraniczne udostępnianie usług badawczych)

1) Cílem podpory je posílit konkurenceschopnost MSP
• podporované typy aktivit:
a) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem rozšíření jejich aktivit
přes hranici (poradenství, síťování, asistence při vstupu na trh v
druhé zemi apod.)
b) přeshraniční služby pro podnikatele s cílem zlepšení přístupu k
inovačním a výzkumným/výzkumně-rozvojovým službám
(přeshraniční zprostředkování výzkumných služeb)

Budżet programu
Rozpočet programu
Prioritní osa / Oś priorytetowa

Podíl v %
Udział w %

Alokace
z ERDF/ Alokacja
z EFRR
(mil./mln EUR)

1. IZS a životní prostředí / Zintegrowany
system ratownictwa oraz Środowisko

14 %

25,042

2. Cestovní ruch / Turystyka

40 %

71,548

3. Doprava / Transport

22 %

39,351

4. Spolupráce institucí a obyvatel /
Współpraca instytucji i mieszkańców
5. Podnikání / Przedsiębiorczość
Celkem / Łącznie

20 %

35,774

4%
100 %

7,155
178,870

FINANSOWANIE – DUŻE PROJEKTY
FINANCOVÁNÍ - VELKÉ PROJEKTY
Po stronie polskiej:
➢ maks. 80% z EFRR
➢ 20 % z własnych środków wnioskodawcy
Po czeskiej stronie:
➢ maks. 80% z EFRR
➢ 5% ze środku budżetu państwa RCZ
➢ 15% z własnych środków wnioskodawcy

Przygotowywanie programu
Příprava programu

• przygotowanie dokumentu programowego
zakończono w marcu 2022 r.
• złożenie programu w KE – 01.04.2022 r.
• ogłoszenie pierwszych naborów jesienią 2022 r. ???
• příprava programového dokumentu ukončena
v březnu 2021
• předložení programu v EK – 1. 4. 2022
• vyhlášení prvních výzev na podzim 2022 ???

INTERREG CZ-PL 2021-2027
178 mln EUR z EFRR
INTERREG V-A CZ-PL 2014-2020

Duże projekty (80%)

Euroregion Beskidy

Euroregion Śląsk
Cieszyński

Euroregion Silesia

Euroregion Pradziad

Wspólny
Sekretariat
Ołomuniec
(Olomouc)
Czechy

Euroregion Nysa

Powyżej 60/80 tys. EUR

Euroregion
Glacensis

Mikroprojekty (20%)
(35,6 mln EUR z EFRR)

(ok. 142, mln EUR z EFRR)

Fundusz Małych Projektów
Fond malých projektů
•

FMP będzie kontynuowany także w nowym okresie 20212027 przy uwzględnieniu kilku zmian

•

będzie nadal zarządzany przez Euroregiony

•

instrument służący wspieraniu projektów o ograniczonym
zakresie finansowym – wysokość dofinansowania – plan
30/40 tys. EUR,

•

zakres tematyczny będzie oparty na strategiach
euroregionalnych (w obecnym okresie dofinansowywane są
projekty people to people, dotyczące dziedzictwa
kulturowego, edukacji)

•

W FMP do wyboru tylko : OP1 (środowisko), OP2, OP4)

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO POGRANICZA PL-CZ

I MIĘDZYNARODOWA GALA oraz MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

W 2013 r. odbyła się I Międzynarodowa Gala
„Filar Ziemi Raciborskiej”
w ramach 2-dniowej konferencji
„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju
gospodarczego pogranicza PL-CZ.
Międzynarodowa Konferencja”

Międzynarodowa Konferencja „Odnawialne źródła energii
szansą rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego
pogranicza” - 17-18 kwietnia 2013 r. w Ośrodku
Konferencyjno-Szkoleniowym Rafako S.A.
w Raciborzu. Honorowy Patronat Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW w Katowicach. Konferencja umożliwiła nie
tylko zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami,
trendami w działaniach proekologicznych, stanowiła
również wyjątkową platformę spotkań przedstawicieli
samorządu oraz branży z kraju i zagranicy sprzyjającą
wymianie wiedzy i doświadczeń.
Wydany został również folder gospodarczy „Dobry klimat
dla biznesu – Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu”

Czas trwania

od: 2012-12-01
do: 2013-05-31

Czas trwania

od: 2012-12-01
do: 2013-07-31

Beneficjent PL

Raciborska Izba Gospodarcza

Beneficjent PL

Miasto Racibórz

Partnerzy
projektu

Partner CZ: Statutární město Opava
Okresní hospodářská komora Opava
Partner PL: Miasto Racibórz

Partnerzy
projektu

Partner CZ: Miasto Opava
Partner PL: Raciborska Izba
Gospodarcza

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO POGRANICZA PL-CZ
I MIĘDZYNARODOWA GALA oraz MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ENERGOOSZCZĘDNE POLSKO–CZESKIE POGRANICZE
„MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ”

W dniach 13-14 czerwca 2014 r. odbyły się w Raciborzu w Arenie Rafako „Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej”. W targach wzięło udział 57 firm
(52 polskich i 5 czeskich) prezentujących w ramach technologii związanej z energią odnawialną m.in. takie urządzenia i produkty jak: pompy ciepła,
kolektory słoneczne, kolektory fotowoltaiczne, ekologiczne piece centralnego ogrzewania, pelet. Targi otworzyli: Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju,
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Prezydent Miasta Racibórz, Prezydent Miasta. Targi
odwiedził m.in. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa Miasta Racibórz zyskała Patronat Honorowy Ministerstwa,
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przeciągu dwóch dni targi odwiedziło min. 270 os. (170PL/100CZ).

Czas trwania

od: 2013-10-01
do: 2014-07-31

Beneficjent PL

Miasto Racibórz

Partnerzy projektu

Partner CZ: Miasto Opava

ENERGOOSZCZĘDNE POLSKO–CZESKIE POGRANICZE
„MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ”

BIZNES BEZ GRANIC CZYLI WYMIANA INFORMACJI I WSPÓLNE
POSZUKIWANIE SZANS ROZWOJU POGRANICZA PL-CZ

Celem RIG wraz z OHKO było tworzenie warunków współpracy swoich członków z podmiotami
gospodarczymi w kraju i za granicą, m.in. poprzez wspieranie i współtworzenie różnorodnych inicjatyw
gospodarczych.
Zrealizowano:
1. Wydanie materiałów dziennikarsko-eksperckich w czterech tematykach : a) potencjału turystycznokrajoznawczego, b) oferty inwestycyjne, c) przemysłu związanego z produkcją i usługami w zakresie
odnawialnych źródeł energii przedsiębiorstw działających w powiecie raciborskim adresowanego do
przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego, d) poświęcony przemysłowi rolno-spożywczemu
- w powiecie raciborskim adresowanego do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego
2. Film informacyjno-promocyjny prezentujący potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta Racibórz
oraz powiatu raciborskiego,
3. Zakładka na stronie internetowej Wnioskodawcy (www.rig-raciborz.pl) dotycząca /Biznesu bez granic/
4. wykonania publikacji - kronika najważniejszych działań podjętych w ramach projektu.

Czas trwania

Termin rozpoczęcia: 2013-07-01
Termin zakończenia: 2013-11-30

Beneficjent PL

Raciborska Izba Gospodarcza

Partnerzy projektu

Partner CZ: Okresní hospodářská komora Opava
Partner PL: Miasto Racibórz

BIZNES BEZ GRANIC CZYLI WYMIANA INFORMACJI I WSPÓLNE
POSZUKIWANIE SZANS ROZWOJU POGRANICZA PL-CZ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
47-400 Racibórz, ul. Batorego 7 (II. piętro)

www.euroregion-silesia.pl
tel. +48 32 415 64 94 fax. +48 32 415 30 95
e-mail : info@euroregion-silesia.pl
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
http://www.cz-pl.eu/pl/

