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Całkowita kwota Programu EFRR - 226 221 710 euro
Obszar wsparcia:
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Zakresy wsparcia
Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dzielą się 

na osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano inną kwotę całkowitą.
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Warunki otrzymania dofinansowania

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy
jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za
realizację projektu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej 
trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:

- wspólne przygotowanie projektu
- wspólna realizacja projektu
- wspólny personel
- wspólne finansowanie
Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo.
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Oś Piorytetowa 1
 Nazwa Osi Piorytetowej 1 – Wspólne zarządzanie ryzykiem

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

 Cel: Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań w obliczu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych.

 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem:
Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków
zagrożeń
Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego
podejmowania działań po obu stronach granicy
Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych/porządkowych i jednostek zarządzania
kryzysowego, mające na celu wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych.
Uwaga: Nabywany sprzęt i wyposażenie muszą być wykorzystywane podczas wspólnych akcji, zwłaszcza w celu
rozwiązywania wyjątkowych, kryzysowych sytuacji mających wpływ transgraniczny.

 Kwalifikowalni wnioskodawcy:
władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje pozarządowe, o ile
stanowią część zintegrowanego systemu ratowniczego lub systemu zarządzania kryzysowego.

 Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniej jeden z nich):
Liczba systemów o podwyższonym stopniu powiązania/ kompatybilności (systemy)
Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego (jednostki)

 Alokacja z EFRR – 12 215 972 euro

 Grupy docelowe: mieszkańcy wspólnego regionu, samorządy, podmioty gospodarcze, turyści odwiedzający region
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Oś Piorytetowa 2
 Nazwa Osi Piorytetowej 2– Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii
terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do
określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój

 Cel: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

 Wspierane działania:
Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych
Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa
regionu przygranicznego
Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych
Uwaga: Projekty powinny wspierać wzrost gospodarczy, który w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie.
W przypadku projektów infrastrukturalnych całkowite wydatki na jeden element infrastruktury nie mogą przekraczać 5 mln euro.

 Kwalifikowalni wnioskodawcy:
władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, organizacje
pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia i związki działające w
obszarze turystyki.

 Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniej jeden z nich):
Liczba elementów bogactwa kulturowego / przyrodniczego o podniesionej atrakcyjności (elementy)
Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego (elementy )
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km)
Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (mechanizmy)
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)
Całkowita długość zbudowanych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych oraz ścieżek pieszych (km)

 Alokacja z EFRR – 135 733 026 euro

 Grupy docelowe: mieszkańcy wspólnego regionu, odwiedzający region, samorządy obszarów znaczących pod względem turystycznym, podmioty
gospodarcze w turystyce i branżach z nią powiązanych
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Oś Piorytetowa 3
 Nazwa Osi Piorytetowej 3 – Edukacja i kwalifikacje

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe 
życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia

 Cel: Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów

 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem:
Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia
Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy
Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty
Uwaga: Działania inwestycyjne muszą być bezpośrednio powiązane z działaniami edukacyjnymi, muszą być one niezbędne do
osiągnięcia celów projektu i nie mogą stanowić przeważającej części projektu czy budżetu. W ramach tej OP nie będą wspierane
kursy o charakterze kształcenia ustawicznego. Działania instytucji edukacyjnych zmierzające do wzajemnego poznania,
porozumienia, nawiązywania kontaktów mogą być realizowane wyłącznie w ramach OP 4. W ramach działań Przygotowanie i
realizacja wspólnego kształcenia i Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy
kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne (w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja).

 Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje
systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

 Wskaźnik produktu (beneficjent musi wybrać przynajmniej jeden z nich):
Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania
zatrudnienia młodzieży, zwiększania możliwości edukacyjnych, kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego (osoby)
Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji (mechanizmy)

 Alokacja z EFRR – 10 179 978 euro

 Grupy docelowe: uczniowie szkół podstawowych, średnich (i policealnych) oraz studenci szkół wyższych, pracownicy pedagogiczni,
pracodawcy i ich organizacje, instytucje rynku pracy
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Oś Piorytetowa 4
 Nazwa Osi Piorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności

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

 Cel: Zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym

 Przedsięwzięcia, które mają zostać objęte wsparciem:
Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i
inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym
Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej
Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi
oraz partnerami społeczno-gospodarczymi
Uwaga: W przypadku opracowań studyjnych, strategii i planów musi istnieć realne założenie ich wykorzystania
praktyce, a partnerzy muszą korzystać z już istniejącej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie tematycznym
(np. baza danych KEEP).

 Kwalifikowalni wnioskodawcy:
władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowarzyszenia, związki i
organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje
pozarządowe, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i
związki wyznaniowe.

 Wskaźnik produktu:
Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (partnerzy)

 Alokacja z EFRR – 54 519 432 euro

 Grupy docelowe: mieszkańcy wspólnego regionu, samorząd, organizacje pozarządowe, odwiedzający region, podmioty gospodarcze

http://www.keep.eu/keep/
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 2 nabory projektów flagowych  (2 projekty; 1 w realizacji, 1 w przygotowaniu Umowy)

 2 nabory projektów dotyczących infrastruktury drogowej (2 projekty;1 w realizacji, 1 w 
przygotowaniu Decyzji)

 Nabory projektów standardowych; 

OP3 – złożono 23 wniosków projektowych, alokacja na nabór:  2 554 512,93 € EFRR, 
rekomendowano 2 projekty -1 w realizacji, 1 w przygotowaniu Decyzji .

OP2 – złożono 80 wniosków projektowych, alokacja na nabór: 22 194 780,04 € EFRR 
rekomendacja projektów podczas posiedzenia KM 8-9.12.2016 Harrachov)

OP4 – złożono  70 wniosków projektowych, alokacja na nabór: 7 380 616,68 € EFRR, 
rekomendacja projektów podczas posiedzenia KM 8-9.12.2016 Harrachov)

Zrealizowane nabory
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Przykładowe projekty flagowe

Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z 
przestępczością narkotykową

Partner Wiodący: KWP we Wrocławiu

Partnerzy projektu: KWP w Opolu, KWP w Katowicach, KŘP Moravskoslezského kraje, KŘP
Olomouckého kraje, KŘP Libereckého kraje, KŘP Pardubického kraje, KŘP Královéhradeckého
kraje.

Wartość całego projektu to 2 457 545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro

Cele projektu:
- zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki

narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w
rejonie przygranicznym

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej

- przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz
odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.
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Przykładowe projekty flagowe

Bezpieczne pogranicze

Partner Wiodący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Partnerzy projektu: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu.

Wartość całego projektu to 7 987 790,65 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 789 621,54 euro

Cele projektu:

- podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania
sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiadających
za bezpieczeństwo na obszarze pogranicza.
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Harmonogram planowanych naborów
Oś

priorytetowa
Propozycja

projektu
Wniosek

projektowy
KM Alokacja naboru EFRR

1 30.12.2016 7.3.2017 27.6.2017 (jednostki) 2 713 175,50 euro

(systemy)   2 713 175,50 euro

2 30.6.2017 30.9.2017 15.2.2018 Do ustalenia po KM

3 1.4.2017 15.6.2017 25.11.2017 5 700 000,00 euro

4 28.2.2017 15.5.2017 25.11.2017 Do ustalenia po KM            

Projekty 
flagowe

X 30.11.2016 15.3.2017 OP2 5 003 524,02 euro         
OP3 1 017 997,80 euro         
OP4 644 625,32 euro                     

Projekty 
drogowe

X 30.11.2016 15.3.2017 31 030 225,45 euro
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Propozycja projektowa
Formularz na www.cz-pl.eu

• Drugi etap przygotowania wniosku

• 8 tygodni przed naborem wniosków projektowych

Warunki formalne: 

• dwujęzyczny

• wszystkie pola wypełnione w logiczny, czytelny sposób

• dołączone Oświadczenie z podpisem 

http://www.cz-pl.eu/
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Wniosek projektowy

• Zgodnie z 3 wersją Podręcznika dla Wnioskodawców i 
ich załączników

• MS2014+ (instrukcja)

• Elektroniczny podpis kwalifikowany

• kontrola kwalifikalności→wezwanie do 
uzupełnienia/jeden raz, 10 roboczych dni, ale nie
wszystkie kryteria!! (patrz Metodyka kontroli i oceny)
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Wniosek projektowy

Zalecenia/Wymogi :

dwujęzyczna (partner miałby przeczytać; spójność)

• Nazwa – należy stosować we wszystkich załącznikach oraz w
propozycji (zalecamy najpierw wstawić do MS2014+)

• Działania kluczowe (podsumowanie/zbiór działań tworzących
logiczną całość) – wcześniej z partnerem precyzyjnie określić

• Działania poza obszarem wsparcia

• Harmonogram (działania kluczowe, wskaźniki) –wydatki
kwalifikowalne

• Osiągnięcia- przynajmniej jedno do każdego działania
kluczowego
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Wniosek projektowy

Zalecenia/Wymogi :

• Wskaźniki– realne; obowiązkowo wskazać min.

1 wskaźnik produktu i opisać wskaźnik rezultatu

• Trwałość – 5 lat od ostatniej płatności na rzecz
beneficjenta PW

• Doświadczenia PW/PP– odpowiednie

• Zamówienia Publiczne – prawo + załącznik nr 35 PW

• Budżet – na poziomie rozdziałów (dane z załącznika)



Działania informacyjno – promocyjne
FB: Interreg V-A CZ-PL

Kanał: Przekraczamy granice
Interreg V-A Česká republika – Polsko Společný sekretariát, Hálkova 171/2, Olomouc 

www.cz-pl.eu email: js.olomouc@crr.cz

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7NKGurzQAhXCPhQKHeR4AWYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=s5y-4EpmfRQ&psig=AFQjCNGZzp9n61hgCr_E-tIUwGuf33D5ng&ust=1479907192242251
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7NKGurzQAhXCPhQKHeR4AWYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=s5y-4EpmfRQ&psig=AFQjCNGZzp9n61hgCr_E-tIUwGuf33D5ng&ust=1479907192242251


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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