
Interreg Europa 

Budżet programu: 

359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Obszar wsparcia: 

Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i 

Szwajcarii. 

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany 

personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem 

klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa 

kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być 

opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów 

regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. 

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie 

gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.   

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do 

wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych 

(władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o 

charakterze non-profit). Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu 

dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w 

uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna. 

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz 

pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-

line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną. 

Programem zarządza francuski region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w 

Lille (Francja).  

Beneficjenci programu: 

Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non 

profit, takie jak: 

 krajowe, regionalne i lokalne władze: 

 odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne, 

organizacyjne, społeczne), 

 odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP, 

 odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki 

niskoemisyjnej, 



 odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym 

 związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami, 

 regionalne agencje energetyczne, 

 agencje ds. transportu i mobilności, 

 agencje ds. środowiska, 

 agencje rozwoju regionalnego, 

 organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem 

kulturowym i ich wykorzystywanie, 

 uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego, 

 operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów 

przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP, 

 izby gospodarcze i handlowe, 

 podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych, 

 podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko 

biznesowe, 

 podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania 

na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną, 

 podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne i 

kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.), 

 inne podmioty: 

 właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji, 

 o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego, 

 o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania 

zasobami. 

 

 


