
 

Nabór wniosków o 
dofinansowanie 

 na projekty 
w Osi Priorytetowej I do IV 

 



 
 
 

 

Oś priorytetowa I 

 

Wspólne 

zachowanie i 

korzystanie z 

dziedzictwa 

naturalnego i 

kulturowego 

 

Priorytet 

inwestycyjny 6c 

6.655.772,35 € 

 

Priorytet 

inwestycyjny 6d 

3.848.980,79  € 

 

 

Oś priorytetowa  II 

 

Połączenie z 

Sieciami 

Transeuropejskimi 

oraz trwały i 

zrównoważony 

transport 

 

Priorytet 

inwestycyjny 

 7c 

 

1.456.000,00 € 

 

 

Oś priorytetowa  III 

 

Wzmocnienie 

transgranicznych 

zdolności i 

kompetencji 

 

 

 

3.806.103,20 € 

 

Oś priorytetowa IV 

 

Integracja 

mieszkanców i 

wspołpraca 

administracji 

 

 

 

6.681.199,94 € 
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Przykłady projektów OP I 6c 

 

Działania na rzecz zachowania 

dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie produktów, które 

ułatwiają dostępność wspólnego 

dziedzictwa naturalnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązanie dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego  

 

 

Wielojęzyczne przewodniki 

 

 

 

Wspólne regionalne 

tematyczne oferty kulturowe 

 i kulturowo – historyczne 

 

 

 

 

 

Wspólne turystyczne 

zagospodarowanie i 

promowanie krajobrazów 

przyrodniczych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycyjne  

i nieinwestycyjne działania na 

rzecz utrzymania zwyczajów 

 i obrzędów 

Badania celem 

dokumentowania, 

przedstawiania i 

opracowywania dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego 

 

Budowa, rozbudowa  

i modernizacja turystycznej 

infrastruktury rzecznej  

 



 
                      Przykłady projektów OP I 6d 

 

działania na rzecz 
poprawy usług 

ekosystemowych 

tworzenie siedlisk pomostowych 

tworzenie sieci 
biotopów  

planowanie i realizacja 
działań na rzecz 

ochrony gatunków i 
siedlisk  

wykorzystanie siedlisk 
chronionych poprzez 

alternatywne, 
modelowe formy 

użytkowania  

retencja wód i prewencyjna ochrona 
przeciwpowodziowa  

obniżenie emisji dwutlenku węgla poprzez działania na rzecz 
ochrony torfowisk 

ochronę, monitoring, 
zarządzanie i 

promocję na rzecz 
gatunków wiodących  

renaturyzacja łęgów 
rzecznych 

wzmocnienie 
rolnictwa 

ekologicznego 

Działania na rzecz 
renaturyzacji 

zdegradowanych 
terenów celem 

przywrócenia ich 
naturalnych funkcji i 

odbudowy 
różnorodności 

biologicznej  

Transgraniczne 
planowanie i 

realizacja działań 
na rzecz ochrony 

gatunków i 
siedlisk w związku 

z Natura 2000 

Transgraniczne 
działania na 

rzecz poprawy 
usług 

ekosystemowy
ch 
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                      Przykłady projektów OP II 7c 

 
koncepcje i działania na 

rzecz transgranicznej 
promocji ofert komunikacji 
publicznej i ich alternatyw Koncepcje 

przygotowawcze 

Wspieranie koncepcji i 
działań na rzecz rozbudowy 

i poprawy jakości 
transgranicznej 

komunikacji publicznej 

przygotowanie inwestycji w 
transgraniczną sieć kolejową 

transgraniczne 
zintegrowane koncepcje 

transportowe 

koncepcje i studia 
wykonalności w związku z 
dostosowaniem systemów 

transportowych do przemian 
demograficznych  

Wielojęzyczne systemy 
informacji o rozkładach jazdy 

rozszerzenie oferty 
multimodalnej w 

transgranicznej komunikacji 
autobusowej i kolejowej  

działania i strategie mające 
na celu unikanie emisji 

zanieczyszczeń 
powodowanych 

działalnością transportową 

projekty pilotażowe 
dotyczące transgranicznej 

elektromobilności  
Wprowadzanie biletów 

łącznych 

Wdrażanie 
nowych 

rozwiązań 
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alternatywne i innowacyjne 

transgraniczne systemy komunikacji 

publicznej 





Przykłady projektów OP III 
 

  

 
 

 
Kształcenie 

kształcenie zawodowe 

współpraca pomiędzy 
przedsiębiorstwami i 

podmiotami edukacyjnymi 
na rzecz koncepcji oferty 

dokształcania 

transgraniczna współpraca 
w zakresie orientacji 
zawodowej dzieci i 

młodzieży  

sieciowe powiązanie 
regionalnych rynków pracy 

i edukacji 

wzmocnienie współpracy 
szkół wyższych 

poprawa dostępności 
oferty edukacyjnej 

sąsiada 

rozbudowa i modernizacja 
transgranicznych placówek 

edukacyjnych 

inwestycje na rzecz 
wprowadzania 

transgranicznej oferty e-
learningu  

edukacja językowa 

Dokształcanie 

Obszary 
przekrojowe 

transgraniczna współpraca w zakresie orientacji 

zawodowej dzieci i młodzieży  



       Oś priorytetowa IV 



Przykłady projektów OP IV 
 

  

 
 

 

W zakresie 
gospodarki, nauki i 
badań naukowych 

wspieranie współpracy 
transgranicznej i tworzenia 

transgranicznych sieci 
współpracy samorządów 

terytorialnych oraz 
instytucji prywatnych i 

publicznych oraz 
organizacji pozarządowych 

wymiana doświadczeń i 
transfer dobrych praktyk z 

innych regionów 
granicznych 

współpraca placówek naukowych na obszarze 
wsparcia oraz rozwijanie transgranicznej 
kooperacji pomiędzy nauką a gospodarką 

wspieranie 
przedsiębiorczości i 

zakładania przedsiębiorstw 
transgranicznych oraz 
rozwijania kooperacji 

przedsiębiorstw 
W zakresie usług 

publicznych 

współpraca na polu 
bezpieczeństwa i 

porządku 
publicznego 

współpraca na polu 
bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

współpraca placówek 
naukowych  

współpraca sieciowa 
podmiotów gospodarczych 

kontynuacja Funduszu Małych Projektów na rzecz 
współpracy obywateli 

wspieranie współpracy 
transgranicznej i tworzenia 

transgranicznych sieci 
współ-pracy  



Wysokość dofinansowania, wkład własny i 
poziom dofinansowania 

  

• Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu wynosi do 85% 
wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 

• Minimalny wkład własny wynosi co najmniej 15% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

 

• Minimalna wartość dofinansowania musi być wyższa niż 
25.000 EUR. 



Kategorie beneficjentów - przykłady 
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UPRAWNIENI 

BENEFICJENCI 

Organy administracji 

rządowej / landowej,  

instytucje im podległe 

Instytucje kultury 
Placówki naukowe EUWT 

Jednostki samorządu terytorialnego / 

komunalnego (województwo, powiaty, 

gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i 

instytucje  

im podległe 

Osoby prawne pożytku publicznego 

(fundacje, stowarzyszenia) 

Organizacje pozarządowe (związki 

zawodowe, organizacje ochrony 

środowiska i zajmujące 

się sprawami społecznymi) 

Podmioty prowadzące placówki 

edukacyjne, kształcenia zawodowego i 

dokształcania 

Euroregiony 

 

Instytucje sportowe 

Parki narodowe, 

przyrodnicze  

i krajobrazowe oraz 

rezerwaty biosfery 

Instytucje aktywizacji gospodarczej / 

placówki wspierające rozwój 

przedsiębiorczości 

i innowacyjność, np. izby 

Podmioty lecznicze działające w publicznym 

systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu 

ratownictwa medycznego 



 

 

Kategorie beneficjentów z podziałem na poszczególne osie 

priorytetowe : 

 

 

 

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2016/03/Program-

Współpracy-INTERREG-V-A.pdf 
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Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 



Obszar  wsparcia 
 

Brandenburgia 

 

• Landkreis Märkisch-Oderland 

• Landkreis Oder-Spree 

• Landkreis Spree-Neiße 

• Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) 

• Kreisfreie Stadt Cottbus 

 

Polska (Województwo Lubuskie) 

 

• podregion gorzowski 

• podregion zielonogórski 

 



 

 

 

W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja działań przez partnerów 

(także beneficjentów wiodących) mających siedzibę poza obszarem objętym 

Programem (niemniej jednak w Polsce lub w Niemczech), 

 

 

 o ile przyniosą one jednoznaczną korzyść oraz stanowią wartość dodaną dla 

obszaru wsparcia.  

 

 

 


