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Priorytet 1.
Promowanie dobrostanu środowiskowego



3

Priorytet 1.
Promowanie dobrostanu 

środowiskowego

Cel szczegółowy 1.1
Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, 

oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 
zanieczyszczenia



• Kwestie środowiskowe są kluczowe dla unijnych, 

krajowych i regionalnych agend zrównoważonego 

rozwoju oraz stanowią ważną część strategii 

istotnych dla obszaru Programu.

• Istnieje również potencjał do wymiany 

doświadczeń i najlepszych praktyk wśród 

interesariuszy w zakresie:
– ochrony przyrody,

– redukcji zanieczyszczeń oraz

– zwiększania wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



Aby pomóc w sformułowaniu pomysłów na projekty w ramach tego Priorytetu, 

Partnerzy Projektu są zachęcani do zbadania zasobów UE związanych z tym 

tematem.
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego

Strategia
różnorodności
biologicznej UE

polityka przyjęta przez Unię Europejską w celu ochrony i 
przywrócenia naturalnych ekosystemów i różnorodności 
biologicznej w Europie

Plan działania w 
sprawie 
zerowego 
zanieczyszczenia

inicjatywa polityczna Unii Europejskiej mająca na celu 
zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w całej UE do zera do 
2050 r.

Strategia
dotycząca gleby

polityka mająca na celu ochronę i przywrócenie dobrego stanu 
gleby w Europie

Strategia leśna
UE

polityka mająca na celu zapewnienie zrównoważonego 
zarządzania lasami w Europie

Europejski pakt
klimatyczny

inicjatywa, której celem jest zachęcenie społeczeństwa do 
udziału w opracowywaniu i wdrażaniu polityki w zakresie 
przeciwdziałania zmianom klimatu



(1) Oczekiwany wkład w realizację celu szczegółowego

Program zwiększy możliwości zainteresowanych stron w zakresie:

• ochrony przyrody,

• zachowania różnorodności biologicznej,

• ograniczania zanieczyszczeń oraz

• rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wspieranie wymiany 

doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami.

Ponieważ jest to nowy temat dla programu współpracy

transgranicznej między Litwą a Polską, otwiera to możliwość 

ustanowienia profesjonalnych powiązań dla lokalnych i regionalnych 

interesariuszy obu krajów.
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



(2) Oczekiwany wkład w realizację celu 

szczegółowego

Program przyczyni się do wzrostu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i 

zachowań prośrodowiskowych.

Element współpracy i zaangażowanie sąsiadów wnosi 

dodatkową atrakcyjność do działań na rzecz świadomości 

ekologicznej i stanowi przesłanie dla obywateli o 

globalnym charakterze problemów środowiskowych.
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



(3) Oczekiwany wkład w realizację celu szczegółowego

Program ma na celu wspieranie inicjatyw rozwoju i poprawy 

zielonej infrastruktury na terytorium objętym programem. Będzie 

to również uzupełnienie działań realizowanych w ramach SO dla 

turystyki i kultury.

Program przewiduje wspólne działania w celu ograniczenia różnych 

form zanieczyszczenia wody i innych zanieczyszczeń istotnych na 

obszarze objętym Programem.

Projekty w ramach tego celu szczegółowego Programu potencjalnie 

przyczynią się do działań kilku obszarów polityki EUSBSR (PA), 

którymi mogą być "Biogospodarka PA", "Turystyka PA" i ewentualnie 

inne. 8

Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



(1) Przykłady działań, które będą finansowane w ramach 

Priorytetu 1

Rodzaje działań są zgodne z zasadą DNSH (Do no significant harm). Nie 

przewiduje się, aby miały one znaczący negatywny wpływ na środowisko.

• Wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych polityk w dziedzinie 

ochrony przyrody, zachowania różnorodności biologicznej, redukcji 

zanieczyszczeń, rozwoju zielonej infrastruktury, wpływu środowiska na 

kapitał naturalny, usług ekosystemowych;

• Wspólne działania i współpraca w zakresie edukacji ekologicznej i 

podnoszenia świadomości;

• Utrzymanie i poprawa stanu zielonych przestrzeni publicznych;
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



(2) Przykłady działań, które będą finansowane w ramach Priorytetu 1

• Wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wody 

(pestycydy, metale ciężkie, inne zanieczyszczenia), w tym zanieczyszczenia 

wody w zlewniach rzek;

• Wspólne opracowywanie pilotażowych rozwiązań w zakresie wody i 

ścieków, wykorzystanie wód opadowych;

• Współpraca i wspólne działania identyfikujące i wzmacniające powiązania 

funkcjonalne i/lub obszary w zakresie ochrony środowiska i przyrody na 

obszarze objętym Programem i w jego najbliższym otoczeniu, 

zwiększające zakres pozytywnego oddziaływania na środowisko w 

obszarze transgranicznym.

• Wymiana praktyk w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 

(OZE) przez gospodarstwa domowe, gminy i instytucje, tj. szpitale, szkoły, 

przedszkola, domy opieki itp. 10

Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego
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Wskaźnik produktu programu Wskaźnik rezultatu programu

ID Wskaźnik ID Wskaźnik

RCO87 Organizacje

współpracujące ponad

granicami

RCR84 Organizacje 

współpracujące ponad 

granicami po zakończeniu 

projektu

RCO116 Wspólnie wypracowane

rozwiązania

RCR104 Wdrożone lub 
udoskonalone rozwiązania 
w organizacjach 

Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



Główne grupy docelowe

Główne typy beneficjentów przewidziane do finansowania w ramach tego 

celu szczegółowego to:

• Władze lokalne, regionalne i krajowe;

• Podmioty publiczne i podmioty prawa publicznego;

• Stowarzyszenia;

• Organizacje pozarządowe;

• Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (angl. European 

Grouping Territorial Cooperation, EGTCs).

Głównymi grupami docelowymi celu szczegółowego są społeczności lokalne, 

odwiedzający i turyści, także MŚP jako pośredni odbiorcy wsparcia itp.
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Priorytet 1. 
Promowanie dobrostanu 
środowiskowego



Priorytet 2.
Promowanie dobrostanu fizycznego, 

emocjonalnego i kulturalnego
Cel szczegółowy 2.1.
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Cel szczegółowy 2.1.
Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i 
wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, 

w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz 
wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej

Cel - przyczynienie się do równego dostępu do opieki 

zdrowotnej poprzez wspieranie wspólnego rozwoju lub 

unowocześniania usług zdrowotnych, koncentrując się 

głównie na mniejszych zakładach opieki zdrowotnej na 

przygranicznych obszarach wiejskich.
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• W obu krajach system opieki zdrowotnej pozostaje niedofinansowany

(Litwa - 5,5 % PKB, Polska - 4,8 % PKB).

• Jakość opieki zdrowotnej w obu krajach jest niższa od średniej UE.

• Oba kraje stoją przed wyzwaniem związanym z dostępnością usług

zdrowotnych: brak specjalistów medycznych, niskie wynagrodzenia, na

obszarach wiejskich obserwuje się optymalizację infrastruktury i w

konsekwencji brak usług.

• W Polsce odsetek ludności zgłaszający niezaspokojenie potrzeb

medycznych (8,5% ludności w wieku 16 lat i więcej) jest wyższy niż

średnia UE (3,2%). Na Litwie wskaźnik ten jest dość zbliżony do średniej

unijnej i wynosi 3,1%.

15

Cel szczegółowy 2.1.
Wyzwania
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Cel szczegółowy 2.1
Wyzwania

• Problemy z dostępnością i jakością opieki zdrowotnej skutkują ogólnie

gorszym stanem zdrowia obywateli. Wskaźniki śmiertelności z przyczyn,

którym można było zapobiec i które można leczyć, w obu krajach są powyżej

średniej UE, a na Litwie są szczególnie wysokie.

• Pandemia COVID-19 wywarła dodatkową presję na zdrowie emocjonalne

obywateli.

• Optymizacja usług świadczonych przez instytucje medyczne i pośredni typ

obszaru objętego Programem (zgodnie z typologią miejsko-wiejską EUROSTAT)

stwarza potrzebę rozwoju mobilnych usług zdrowotnych.

• Starzenie się społeczeństwa jest bardzo szybkie na obszarze objętym

Programem. Ta zmiana demograficzna wywiera presję na władze regionalne i

lokalne oraz usługodawców w zakresie usług opieki zdrowotnej.

• Podczas badania potencjalnych wnioskodawców, opieka zdrowotna była

jednym z najbardziej pożądanych obszarów interwencji.
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Cel szczegółowy 2.1
Ukierunkowanie

Oczekiwany wkład w realizację celu szczegółowego

Po pierwsze, Program przyczyni się do równego dostępu do opieki

zdrowotnej poprzez wspieranie wspólnego rozwoju lub modernizacji usług

zdrowotnych. Rozwój obejmuje wzmocnienie personelu medycznego,

pomocniczego, wolontariuszy oraz uzupełnienie braków w niezbędnym

sprzęcie.

Po drugie, rozwój mobilnych usług zdrowotnych spowoduje również

poprawę dostępu do opieki zdrowotnej, jak również możliwości

ustanowienia linii pomocy (związanej z kwestiami Covid, problemami

psychicznymi i innymi) dla społeczności transgranicznych w celu zapewnienia

dodatkowych informacji i wsparcia.
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Cel szczegółowy 2.1
Ukierunkowanie

Oczekiwany wkład w realizację celu szczegółowego

Po trzecie, program będzie szczególnie zainteresowany zdrowiem

emocjonalnym i będzie wspierał współpracę w tej dziedzinie.

Po czwarte, aktywne i zdrowe starzenie się jest kolejnym kluczowym

przedmiotem zainteresowania Programu. Wspólne szkolenia i wymiana

doświadczeń w zakresie metod profilaktyki i leczenia stanowią dodatkową

wartość dodaną do działań.
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Cel szczegółowy 2.1
Działania

Przykładowe typy działań

▪ Wspólny rozwój lub ulepszenie usług opieki zdrowotnej, usług opieki

długoterminowej, infolinii, usług on-line związanych ze zdrowiem, usług

ratowniczych, wspólne szkolenia dla personelu medycznego,

pomocniczego i wolontariuszy;

▪ Wspólne działania i współpraca zachęcające do aktywnego i zdrowego

starzenia się (jak np. promowanie aktywności fizycznej, regularne badania

lekarskie, wizyty lekarskie itp.);

▪ Rozwój mobilnych usług opieki zdrowotnej (np. transgraniczny

mammobus, transgraniczny autobus do oddawania krwi itp.);

▪ Wspólne działania i współpraca w dziedzinie zdrowia

psychicznego/emocjonalnego.



Przykładowe typy działań

▪ Działania pilotażowe (w celu przetestowania możliwych rozwiązań) w

zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych; transgranicznych

usług informacyjnych; działania pilotażowe w zakresie usług rejestracji

online dla placówek medycznych; badania pilotażowe w zakresie

gromadzenia danych o mobilności i przepływach pacjentów; poprawa

dostępu do informacji dla pacjentów z niepełnosprawnościami, jak

również ich opiekunów.

Rodzaje działań zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH (angl. do no 

significant harm), gdyż ze względu na swój charakter nie przewiduje się ich 

znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.
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Cel szczegółowy 2.1
Działania
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Indicators that can be selected for this Priority
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Cel szczegółowy 2.1
Wskaźniki

Wskaźniki produktu Jednostka miary

RCO69 Wydajność nowych lub unowocześnionych obiektów

ochrony zdrowia

osoby

RCO87 Organizacje współpracujące ponad granicami organizacje

RCO116 Wspólnie wypracowane rozwiązania rozwiązania

Result Indicator number and name Jednostka miary

RCR73 Roczni użytkownicy nowych lub unowocześnionych obiektów

ochrony zdrowia

Użytkownicy/rok

RCR84 Organizacje współpracujące ponad granicami po 

zakończeniu projektu

organizacje

RCR104 Wdrożone lub udoskonalone rozwiązania w organizacjach rozwiązania
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Wskaźnik produktu

Wskaźnik rezultatu
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Cel szczegółowy 2.1
Wskaźniki

Nazwa wskaźnika Wydajność nowych lub unowocześnionych obiektów ochrony 

zdrowia RCO69
Jednostka miary Osoby/rok
Opis wskaźnika Maksymalna roczna liczba osób, które mogą być obsłużone przez nowy lub unwocześniony

zakład opieki zdrowotnej co najmniej raz w okresie jednego roku. Do zakładów opieki

zdrowotnej zalicza się szpitale, przychodnie, ośrodki opieki ambulatoryjnej, ośrodki opieki

specjalistycznej itp. Modernizacja nie obejmuje remontu energetycznego oraz konserwacji i

napraw.

Nazwa wskaźnika Roczni użytkownicy nowych lub unowocześnionych 

obiektów ochrony zdrowia RCR73
Jednostka miary Osoby/rok
Opis wskaźnika Liczba pacjentów obsłużonych przez nowy lub unowocześniony obiekt ochrony zdrowia w

ciągu roku po zakończeniu projektu. Jedna osoba może być liczona więcej niż raz, jeśli

wielokrotnie korzystała z usług placówki. Wskaźnik bazowy odnosi się do zarejestrowanych

pacjentów obsłużonych co najmniej raz przez obiekt opieki zdrowotnej w roku

poprzedzającym rozpoczęcie interwencji, w przypadku nowych obiektów może wynosić zero.

Obiekty służby zdrowia obejmują szpitale, kliniki, ośrodki opieki ambulatoryjnej, ośrodki opieki

specjalistycznej itp.

Czas pomiaru osiągnięć Gdy odpowiednie usługi medyczne w nowym lub unowocześnionym obiekcie opieki 

zdrowotnej objętym wsparciem są operacyjne



23

Cel szczegółowy 2.1

Główne rodzaje partnerów przewidziane do finansowania w ramach 

tego celu szczegółowego to:

− Władze lokalne/regionalne/krajowe,

− agencje rządowe, równoważne organizacje publiczne odpowiedzialne 
za turystykę i kulturę

− Uniwersytety, publiczne ośrodki badawcze, szkoły, szkolnictwo 
wyższe, ośrodki szkoleniowe, centra informacji turystycznej, ośrodki 
kultury

− Stowarzyszenia sektorowe, stowarzyszenia gmin, organizacje 
pozarządowe, grupy mieszkańców w celu większego zaangażowania 
obywateli we wspieranie przejścia na lepsze usługi i narzędzia 
turystyczne i kulturalne

− EUWT

Głównymi grupami docelowymi celu szczegółowego są społeczności 

lokalne, odwiedzający i turyści, także MŚP jako pośredni odbiorcy 



Priorytet 2.
Promowanie dobrostanu fizycznego, 

emocjonalnego i kulturalnego

Cel szczegółowy 2.2
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Cel szczegółowy 2.2

Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej 
turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych 
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Cel szczegółowy 2.2

Obszar Programu

➢to zróżnicowany, atrakcyjny przyrodniczo teren, bogaty w zasoby
naturalne – jeziora, rzeki, tereny zielone (lasy, parki)

➢posiada różnorodność kulturową, która na przestrzeni wieków
pozostawiła po sobie bogate dziedzictwo niematerialne i materialne
(tradycje, dziedzictwo kulinarne, rzemiosło)

➢ma wspólną historię i jej zachowane ślady z przeszłości, takie jak
szlaki historyczne, pozostałości budowli warownych, obiektów
sakralnych, zabudowań siedliskowych

➢znajduje się w pobliżu międzynarodowych szlaków tranzytowych
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Cel szczegółowy 2.2

Zidentyfikowane wyzwania

stosunkowo mało znany obszar dla szerokiego spektrum turystów

niewystarczająca ilość informacji w platformach opiniotwórczych

brak współpracy pomiędzy publicznymi instytucjami turystycznymi Polski 
i Litwy

niewystarczające działania w zakresie marketingu i zarządzania wśród 
profesjonalistów z branży turystycznej

brak współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi touroperatorami



28

Litwa? 
Druskienniki!
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Priorytet 2.
Cel szczegółowy 2.2

Cele Programu

rozwój usług kulturalnych i turystycznych, dostępnych przez cały rok, w celu ograniczenia 
sezonowości

inwestycje w kulturę i turystykę sprzyjające rozwojowi integracji społecznych oraz 
innowacjom społecznym, zrównoważeniu środowiskowemu i gospodarczemu 

społeczności lokalnych i regionów

zwiększenie powszechnego zrozumienia wzajemnych oddziaływań sektora kultury i 
turystyki oraz możliwości zapewnienia realnych i długoterminowych skutków planowanej 

trwałej transformacji tych sektorów
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Cel szczegółowy 2.2

Cel szczegółowy 2.2. ukierunkowany jest na

zwiększanie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym,
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych poprzez wspieranie obszaru
transgranicznego jako jednolitego celu podróży turystycznych

lepszą promocję dla turystów lokalnych i zagranicznych wspólnego dziedzictwa
polsko-litewskiego (materialnego i niematerialnego)

łączenie potrzeb turystycznych i kulturalnych z potrzebami społecznymi i
edukacyjnymi społeczności lokalnych

poprawę dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla wszystkich, między
innymi grup wrażliwych, w celu promowania włączenia społecznego

promowanie zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym prowadzonego
przez społeczność oraz związanej z tym turystyki przyrodniczej i kulturowej na
obszarach wiejskich i w małych miastach
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Uczestnicy

Władze lokalne/regionalne/krajowe, EUWT, agencje rządowe, 
równoważne organizacje publiczne odpowiedzialne za turystykę i kulturę

Uniwersytety, publiczne ośrodki badawcze, szkoły, szkolnictwo wyższe, 
ośrodki szkoleniowe, centra informacji turystycznej, ośrodki kultury

Stowarzyszenia sektorowe, stowarzyszenia gmin, organizacje 
pozarządowe, grupy mieszkańców w celu większego zaangażowania 

obywateli we wspieranie przejścia na lepsze usługi i narzędzia 
turystyczne i kulturalne
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Cel szczegółowy 2.2

Przykładowe działania objęte wsparciem (1)

➢ Wspólne działania marketingowe w celu promowania regionu objętego
Programem jako atrakcyjnej destynacji turystycznej na poziomie
międzynarodowym; włączenie produktów i usług turystycznych na obszarze
objętym Programem do krajowych i międzynarodowych sieci i platform
turystycznych.

➢ Rozwój wspólnych szlaków turystycznych i kulturowych, produktów i usług,
imprez i działań kulturalnych, angażujących nowych, drobnych usługodawców,
takich jak rzemieślnicy, rękodzielnicy, producenci wiejscy, a także społeczności
lokalnych w świadczenie usług turystycznych i towarzyszących.

➢ Wspólne inicjatywy na rzecz utrzymania, renowacji i rozwoju dziedzictwa
kulturowego i historycznego oraz miejsc z nim związanych. Wzmocnienie roli,
jaką odgrywa dziedzictwo w tworzeniu miejsc pracy i promowaniu działalności
gospodarczej na danym obszarze.

➢ Wspólne inicjatywy mające na celu poszukiwanie alternatywnych i nie w pełni
odkrytych możliwości w zakresie kultury i turystyki.



33

Cel szczegółowy 2.2

Przykładowe działania objęte wsparciem (2)

➢ Wspólne rozwiązania mające na celu zwiększenie odporności sektora kultury,
poprawę równego dostępu dla grup wrażliwych, koncentrujące się na włączeniu
społecznym i dostępności

➢ Wprowadzanie nowych technologii do ochrony zasobów naturalnych i
dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie wymiany danych między partnerami
(np. cyfrowa ochrona zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego;
cyfrowa strategia ochrony dziedzictwa kulturowego; współpraca między
instytucjami kultury w zakresie możliwości technologicznych; ułatwienie
dostępu do cyfrowego zasobu dziedzictwa kulturowego), a także poprawa
umiejętności cyfrowych, niezbędnych do dostosowania miejsc pracy do
zmieniających się wymagań w sektorze turystycznym.

➢ Poprawa dostępu do cennych obiektów przyrodniczych i środowiskowych,
takich jak parki i rezerwaty, w sposób zrównoważony; bardziej aktywne
promowanie ich na poziomie międzynarodowym przyczyniające się do rozwoju
ekologicznej, zrównoważonej turystyki.
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Cel szczegółowy 2.2

➢ Rozwój turystyki na obszarze objętym Programem powinien być
realizowany z poszanowaniem dziedzictwa i zasobów naturalnych,
wymiaru społecznego i bez nastawienia na turystykę masową

➢ Program nie będzie wspierał żadnej samodzielnej infrastruktury
(stand-alone infrastructure)

➢ Infrastruktura i roboty budowlane muszą być wynikiem działań w
ramach współpracy transgranicznej specjalnie ukierunkowanych na
poprawę rozwoju obszaru objętego Programem

➢ Wymiar transgraniczny i wartość dodana muszą być oczywiste

Należy pamiętać, że
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Cel szczegółowy 2.2

Odpowiadające wskaźniki produktu  

Numer Nazwa Jednostka 
miary

Definicja wskaźnika

RCO77 Liczba 
wspartych 
obiektów 
kultury i 
turystyki

Obiekty 
kultury i 
turystyki

Liczba obiektów kultury i turystyki wspartych w 
ramach Programu

RCO87 Organizacje

współpracujące

ponad

granicami

Organizacje Organizacje faktycznie współpracujące ramach 
wspieranych projektów. Organizacje liczone w tym 
wskaźniku to osoby prawne, w tym partnerzy 
projektu, i organizacje stowarzyszone, wymienione 
w umowie o dofinansowanie projektu

RCO116 Wspólnie
wypracowane
rozwiązania

Rozwiązania Wspólnie wypracowane rozwiązania w wyniku 
przeprowadzonych wspólnych działań 
pilotażowych w ramach wspieranych projektów.
Wypracowane rozwiązanie powinno dostarczyć 
informacje o niezbędnych działaniach, które należy 
podjąć lub udoskonalić. Wspólnie wypracowane 
rozwiązanie oznacza zaangażowanie organizacji z 
co najmniej dwóch krajów uczestniczących w 
projekcie w proces opracowywania i projektowania 
rozwiązania
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Cel szczegółowy 2.2

Odpowiadające wskaźniki rezultatu

Numer Nazwa Jednostka 
miary

Definicja wskaźnika

RCR77 Odwiedzający 
obiekty kultury 
i turystyki 
objęte 
wsparciem

Odwiedzający/
rok

Szacunkowa roczna liczba odwiedzających miejsca kultury i turystyki 
objęte wsparciem. Oszacowanie liczby odwiedzających powinno być 
przeprowadzone ex post rok po zakończeniu interwencji. Wartość 
bazowa wskaźnika odnosi się do szacunkowej rocznej liczby 
odwiedzających wsparte obiekty w roku poprzedzającym rozpoczęcie 
interwencji i wynosi zero dla nowych obiektów kultury i turystyki.
Wskaźnik nie obejmuje obiektów przyrodniczych, dla których 
dokładne oszacowanie liczby odwiedzających nie jest możliwe. 

RCR84 Organizacje 

współpracujące 

ponad 

granicami po 

zakończeniu 

projektu

Organizacje Organizacje współpracujące transgranicznie po zakończeniu 
wspieranych projektów. Organizacje to osoby prawne zaangażowane 
w realizację projektu, liczone w ramach RCO87. Pojęcie współpracy 
należy interpretować jako posiadanie przez podmioty oświadczenia o 
zawarciu formalnej umowy o kontynuowaniu współpracy, po 
zakończeniu wspieranego projektu. Umowy o współpracy mogą być 
zawierane w trakcie realizacji projektu lub w ciągu jednego roku po 
zakończeniu projektu. Trwała współpraca nie musi dotyczyć tego 
samego obszaru tematycznego, który był przedmiotem 
zrealizowanego projektu.

RCR104 Wdrożone lub 
udoskonalone 
rozwiązania w 
organizacjach 

Rozwiązania Liczba rozwiązań, innych niż rozwiązania prawne lub administracyjne, 
które zostały opracowane w ramach wspieranych projektów i zostały 
wdrożone lub udoskonalone w trakcie realizacji projektu lub w ciągu 
jednego roku po zakończeniu realizacji projektu. Organizacja 
wdrażająca rozwiązania opracowane w ramach projektu może, ale nie 
musi, być uczestnikiem projektu. Wdrożenie/udoskonalenie powinno 
być udokumentowane przez organizacje adoptujące np. w strategiach, 
planach działania itp. W zakresie powiązań ze wspólnym wskaźnikiem 
produktu, RCR104 może być stosowany razem z RCO116.



Priorytet 3. 
Wzmocnienie współpracy lokalnych 

zainteresowanych stron



Analiza społeczno-ekonomiczna - wykonana w 2020/2021 r.

- brak pełnej wiedzy na temat długofalowych konsekwencji COVID-19 w różnych sferach;

- Nie uwzględniono rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Priorytet 3 = Cel szczegółowy Interreg 1 (ISO1)

Inne priorytety są sektorowe, priorytet 3 działa jako katalizator lepszej i zrównoważonej współpracy

Programy Interreg→ zmniejszenie barier transgranicznych

- Przeszkody prawne i administracyjne

- Brakujące powiązania i sieci wsółpracy

- Brak wspólnych usług publicznych

- Brak danych i badań

Współpraca transgraniczna wymaga znacznych zdolności instytucjonalnych :

- budowanie fundamentów dla współpracy; 

- praca nad wspólnym zrozumieniem problemów transgranicznych;

- identyfikowania przeszkód prawnych i administracyjnych oraz innych utrudnień we współpracy;

- opracowania wspólnych strategii, jak również procedur i trwałych mechanizmów współpracy i 
usuwania przeszkód;

→ tworzenie spójnych i dobrze zarządzanych polityk transgranicznych.
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Priorytet 3. 
Informacje ogólne



Nie jest to tematyczny cel szczegółowy ani cel ograniczony do jednego konkretnego sektora →
ukierunkowanie na kwestie związane z zarządzaniem (‚governance’)

Zarządzanie transgraniczne - w tym budowanie zdolności instytucjonalnych  i udział w strategiach 
makroregionalnych 

Czym jest "governance"? 

- otwarcie i transparentność instytucji;

- włączenie społeczeństwa obywatelskiego w proces podejmowania decyzji;

- opracowywanie i wdrażanie spójnej i dobrze zarządzanej polityki rozwoju;

- zapewnienie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych wspierających 
wzrost gospodarczy; - przestrzeganie zasad proporcjonalności i pomocniczości;

- zapewnienie, że każda z instytucji wyjaśnia i bierze odpowiedzialność za to, co robi.

Interreg – instrument wspierający współpracę między regionami UE 
– „wielopoziomowe zarządzanie” (multi-level governance)

– współpraca na wszystkich szczeblach władzy: wertykalnie i horyzontalnie, z udziałem 
organów quasi-rządowych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.
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Priorytet 3. 
Informacje ogólne



 Wyzwania w tym obszarze opisane w oparciu o konsultacje z zainteresowanymi 

stronami i analizę dokumentacji.

 Zidentyfikowane główne bariery dla współpracy transgranicznej:

- niska gęstość zaludnienia;

- silny charakter miejsko-wiejski

- dominacja sektora usług;

- starzejące się społeczeństwo;

- bariery językowe; 

- brak wspólnych usług;

- brak sieci współpracy pomiędzy administracją lokalną i regionalną; 

- brak danych dotyczących dojazdów do pracy i przepływów handlowych.

- mniejsza liczba mieszkańców = potrzeba optymalizacji infrastruktury i usług, trudne 
zadanie dla władz lokalnych w znalezieniu równowagi pomiędzy dostępnością usług a 
efektywnym wykorzystaniem zasobów

- brak konkretnych danych o przemieszczeniach ludności między regionami
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Priorytet 3. 
Wyzwania i potrzeby 



Podsumowanie wyzwań dla usług wskazanych przez zainteresowane strony:

Pomoc społeczna

- więcej beneficjentów pomocy społecznej niż średnia krajowa→ Środki łagodzące

wykluczenie społeczne

Usługi edukacyjne 

- wczesna edukacja szkolna→ zmniejszenie zagrożeń społecznych i nierówności, 

sprawiedliwy start dla wszystkich dzieci, zwłaszcza z rodzin w niekorzystnej sytuacji 

- dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych nauczane w oddzielnych grupach lub 

szkołach→ zwiększenie integracji i możliwości uczenia się razem z rówieśnikami. 

- brak innowacyjnych metod w edukacji, np. zobowiązania dotyczące oddziaływania 

społecznego 

- poziom uczenia się przez całe życie jest bardzo niski w porównaniu do średniej UE 

- edukacja i rynek pracy skoncentrowane raczej na kształceniu zawodowym. Brak działań 

pomiędzy szkołami wyższymi a instytucjami kształcenia zawodowego.
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Priorytet 3. 
Wyzwania i potrzeby 



Podsumowanie wyzwań dla usług wskazanych przez zainteresowane strony:

 Opieka społeczna, mieszkalnictwo i zaspokajanie potrzeb osób o szczególnych potrzebach

- opieka długoterminowa dla osób starszych, potrzeba mieszkań socjalnych, hospicjów, usług dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działania na rzecz włączenia społecznego osób starszych, 
dzieci i młodzieży itp.

- infrastruktura publiczna, w której świadczone są usługi nie dostosowana do osób o specjalnych 
potrzebach

- brak wspólnych grup aktywności (klubów) dla dzieci o specjalnych potrzebach

- system wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest rozdrobniony, brak wymiany informacji i 
wiedzy pomiędzy instytucjami wspierającymi, brak zindywidualizowanego wsparcia. 

 Cyfryzacja i łączność

- wdrażanie łączy szerokopasmowych jest przedmiotem planowania krajowego, ALE istnieje 
możliwość prowadzenia działań miękkich (kampanie informacyjne, szkolenia dla różnych grup 
docelowych (np. osób starszych), które mogłyby zwiększyć popyt na łącza szerokopasmowe i 
zmniejszyć wykluczenie cyfrowe)

- usługi publiczne w ograniczonym zakresie.

 potencjał włączania organizacji pozarządowych do Programu jako partnerów projektu nie jest w 
pełni wykorzystany. Brak współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją 
publiczną 42

Priorytet 3. 
Wyzwania i potrzeby 



 Dialog (w celu ustalenia problemów i omówienia możliwych rozwiązań)

 Badania (np. w celu lepszego zrozumienia barier i procesów granicznych)

 Ekspertyzy (aby szczegółowo zrozumieć problematykę graniczną)

 Projekty pilotażowe (w celu przetestowania możliwych rozwiązań)

 Wymiana doświadczeń (w celu dzielenia się rozwiązaniami i zwiększenia ich wpływu)

 Szkolenia, ‚peer review’ i wymiana pracowników (w celu zwiększenia zdolności instytucjonalnych)

 Gromadzenie danych

 Projekty typu "people-to-people" (w celu promowania współpracy obywateli).

Czy w Priorytecie 3 można finansować infrastrukturę? 

To nie jest założenie Priorytetu 3! 

Wyposażenie/mała infrastruktura są możliwe tylko wtedy, gdy:

- Maja charakter uzupełniający, niewielkiej skali;

- Zostanie wykazane, że w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celu Priorytetu 3 (np. 
oprogramowanie i sprzęt komputerowy, specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez służby publiczne, 
dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

 szeroki zakres możliwych projektów, dlatego nie sposób wymienić wszystkich typów ewentualnie 
kwalifikujących się inwestycji. 

 Podsumowując: zakup sprzętu lub niewielkie inwestycje nie są całkowicie wykluczone, ale 
wymagane jest dobre uzasadnienie!
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Priorytet 3. 
Przykładowe działania



Cele:

-wspieranie różnych działań oddolnych i zachęcanie do współpracy międzyludzkiej (‚people-to-
people’);

-Kontynuacja projektów współpracy podmiotów lokalnych na małą skalę w ramach programu 
2014-2020; 

-przyczynianie się do budowania zdolności instytucjonalnej administracji lokalnej, 
podnoszenia świadomości i łączenia ludzi;

-Możliwość dotarcia do różnych partnerów w celu promowania współpracy transgranicznej i 
nawiązania kontaktów między instytucjami;

-Potencjał przyciągania organizacji pozarządowych nie jest w pełni wykorzystany, jednak w 
ramach zainteresowań tematycznych Programu istnieje wiele organizacji, które mogą dołączyć 
do działań;

-zachęcanie do uczestnictwa i promowanie zaangażowania obywateli w proces podejmowania 
decyzji; 

-zainteresowanie sprawami lokalnymi i działalnością samorządów lokalnych i regionalnych 
obszaru transgranicznego;

-budowanie wzajemnego zaufania i wzmacnianie organizacji społeczności lokalnych.
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Cel szczegółowy 3.1
Budowanie wzajemnego zaufania, w 
szczególności poprzez wspieranie działań 
ułatwiających kontakty międzyludzkie



Przykładowe typy działań Celu Szczegółowego 3.1:

- Realizacja inicjatyw mających na celu wzmocnienie współpracy i tworzenia sieci kontaktów;

- Wspólne szkolenia związane ze zwiększeniem zdolności instytucjonalnych lokalnych 

interesariuszy;

- Identyfikacja i ograniczanie barier we współpracy;

- Działania wspierające zaangażowanie obywateli w podejmowanie decyzji oraz wzmacnianie 

organizacji społeczności lokalnych i ich obywatelskiego zaangażowania; 

- Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zarządzania opartego na podejściu 

partycypacyjnym, 

- Zakup sprzętu i inwestycji o niewielkim zakresie, dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnościami, niezbędnych do osiągnięcia rezultatów projektu współpracy;

- Opracowywanie strategii i testowanie możliwych rozwiązań;

- Konferencje, warsztaty, wspólne wydarzenia, wspólne szkolenia, itp. 

Projekty tego celu szczegółowego Programu potencjalnie przyczyniają się do działań kilku 
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Cel szczegółowy 3.1
Budowanie wzajemnego zaufania, w 
szczególności poprzez wspieranie działań 
ułatwiających kontakty międzyludzkie
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Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu

RCO87 Organizacje współpracujące ponad
granicami
- organizacje współpracujące formalnie w ramach wspieranych

projektów.
- organizacje to osoby prawne, w tym partnerzy projektu,

wymienione w Umowie o dofinansowanie.

RCR84 Organizacje współpracujące ponad 
granicami po zakończeniu projektu 
- współpraca po zakończeniu projektu
- Trwała współpraca nie musi dotyczyć tego samego tematu.
Raportowanie - w trakcie realizacji projektu / do roku po
zakończeniu projektu

RCO81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach
transgranicznych
- udział we wspólnych działaniach ponad granicami
- Wspólne działania mogą obejmować np. działania związane z

wymianą lub organizacją wizyt.
- Wspólne działanie oznacza zaangażowanie organizacji z obu

uczestniczących krajów. Udział w wydarzeniach publicznych nie
może być wliczany do tego wskaźnika!

RCR85 Uczestnictwo we wspólnych działań 
transgranicznych po zakończeniu projektu 

- udział we wspólnych działaniach ponad granicami po
zakończeniu projektu, organizowanych przez wszystkich lub
niektórych byłych partnerów w ramach projektu, jako
kontynuacja współpracy.

- Może obejmować działania w zakresie wymiany lub
zorganizowane wizyty w ramach wymiany

- Uczestnictwo (tj. liczba osób uczestniczących we wspólnych
działaniach transgranicznych) liczone na podstawie obecności
itp.

- Dla definicji tego wskaźnika wspólne działanie obejmuje
programy szkoleniowe.

Raportowanie - do jednego roku po zakończeniu projektu

RCO115 Wspólnie organizowane transgraniczne 
wydarzenia publiczne 
- wspólnie organizowane wydarzenia ponad granicami - nie udział w

wydarzeniach publicznych!
- Wspólne działanie jest organizowane przy zaangażowaniu

organizacji z obu uczestniczących krajów. W wydarzeniu
publicznym organizowanym przez granicę powinni brać udział
uczestnicy z obu krajów.

Cel szczegółowy 3.1
Budowanie wzajemnego zaufania, w 
szczególności poprzez wspieranie działań 
ułatwiających kontakty międzyludzkie



Cele:

- dzielenie się dobrymi praktykami i wymiana doświadczeń instytucji publicznych w różnych 
obszarach polityk;

- budowanie kompetencji instytucji publicznych w obszarze socjalnym: ograniczanie 
wykluczenia społecznego, rozwój usług socjalnych, potrzeby osób z niepełnosprawnościami; 

- wspólne działania związane z polityką dotyczącą wszystkich form edukacji, zapewnienia 
szkoleń i przekwalifikowania niezbędnego na rynku pracy, edukacji przez całe życie, 
cyfryzacja edukacji, etc;

- działania związane z cyfryzacją, do której w obszarze Programu podchodzi się 
nierównomiernie; 

- transfer dobrych praktyk pomiędzy litewskimi i polskimi interesariuszami w różnych 
obszarach polityki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym 

- promowanie współpracy w różnych dziedzinach zarządzania: pomiędzy strażą pożarną i 
służbami ratowniczymi, policją, instytucjami społecznymi lub edukacyjnymi;

- angażowanie organizacji pozarządowych w celu stworzenia synergii i wniesienia wartości 
dodanej podczas wspólnego rozwiązywania problemów istotnych dla społeczności 
transgranicznych.

- Projekty tego celu szczegółowego Programu potencjalnie przyczyniają się do działań kilku 
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Cel Szczegółowy 3.2
Inne działania wspierające lepsze 
zarządzanie współpracące



Przykładowe typy działań Celu Szczegółowego 3.2:

- Wymiana doświadczeń i działania w zakresie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, 
regionalnymi, krajowymi i dostawcami usług publicznych;

- Opracowanie i wdrożenie wspólnych strategii w celu poprawy jakości usług publicznych;

- Wspólne działania identyfikujące i wzmacniające funkcjonalne związki tematyczne na 
obszarze Programu i w jego najbliższym otoczeniu, zwiększające oddziaływanie na obszar 
transgraniczny;

- Wymiana doświadczeń i testowanie rozwiązań w zakresie gospodarki cyrkularnej i 
efektywności energetycznej;

- Wymiana najlepszych praktyk w zakresie integracji społecznej i pracy z grupami wykluczonymi, 
wspólnego rozwoju lub modernizacji usług społecznych, w tym projektów pilotażowych;

- Opracowanie rozwiązań z zakresu cyfrowego zarządzania w celu zapewnienia lepszych usług 
publicznych na obszarze objętym Programem;

- Wspieranie wymiany informacji i transferu wiedzy na poziomie 
transgranicznym/regionalnym/lokalnym w zakresie możliwych działań mających na celu 
łagodzenie zagrożeń związanych z klimatem;

- Zakup drobnego sprzętu i inwestycje niezbędne do osiągnięcia rezultatów projektu, 
współpracy i trwałości jego wyników. 48

Cel Szczegółowy 3.2
Inne działania wspierające lepsze 
zarządzanie współpracące
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Wskaźnika produktu Wskaźnik rezultatu

RCO87 Organizacje współpracujące ponad
granicami
- organizacje współpracujące formalnie w ramach

wspieranych projektów.
- organizacje to osoby prawne, w tym partnerzy projektu,

wymienione w Umowie o dofinansowanie.

RCR84 Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 
- współpraca po zakończeniu projektu
- Trwała współpraca nie musi dotyczyć tego samego tematu.
Raportowanie - w trakcie realizacji projektu / do roku po zakończeniu
projektu

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania
- wspólnie opracowane rozwiązania ze wspólnych działań

pilotażowych
- zidentyfikowane rozwiązanie powinno zawierać wskazówki

dotyczące działań niezbędnych do jego podjęcia lub
zwiększenia skali.

- zaangażowanie organizacji z obu krajów w proces
opracowywania i projektowania rozwiązania.

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na
szerszą skalę przez organizacje
- rozwiązania, inne niż prawne lub administracyjne, opracowane i

podjęte lub ulepszone w trakcie realizacji projektu lub w ciągu
jednego roku po jego zakończeniu.

- Organizacja przyjmująca rozwiązania może, ale nie musi być
uczestnikiem projektu.

- Przyjęcie / zwiększenie skali powinno być udokumentowane przez
organizacje przyjmujące np. w strategiach, planach działania itp.

Raportowanie - w trakcie realizacji projektu / do jednego roku po
zakończeniu projektu

RCO85 Uczestnictwo we wspólnych
programach szkoleniowych
- uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych.
- Uczestnictwo liczone jako zarejestrowani uczestnicy, którzy

rozpoczęli szkolenie.
- Wspólny program szkoleniowy wymaga budowania wiedzy w

określonym temacie i obejmuje szkolenie w trakcie kilku
sesji.

- Jednorazowe spotkanie/wydarzenie, na którym
rozpowszechnia się informacje, nie może być uznane za
program szkoleniowy!

RCR81 Zakończenie wspólnych programów
szkoleniowych
- uczestnicy kończący wspólne programy szkoleniowe organizowane w

ramach projektu.
- Ukończenie szkolenia powinno być udokumentowane przez

organizatorów szkoleń w formie rejestru potwierdzonych ukończeń
lub poprzez wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Certyfikaty
ukończenia nie muszą wymagać wcześniejszego krajowego procesu
certyfikacji organizacji wydającej.

Sprawozdawczość - po zakończeniu projektu

Cel Szczegółowy 3.2
Inne działania wspierające lepsze 
zarządzanie współpracące



 Cel Szczegółowy 3.1: 

Działania ‚People-to people’ czyli projekty zbliżające do siebie obywateli– na przykład działania 
na rzecz dzieci, kultury, języka, sportu. Główne cele to wzajemne poznanie się i budowanie 
zaufania. 

→ działania zapewniające widoczne rezultaty w perspektywie krótko- i średnioterminowej.   

 Cel Szczegółowy 3.2: 

n.p. Projekty z zakresu opieki zdrowotnej (Priorytet 2.1) mają wiele uwarunkowań prawnych. 
Projekt w ramach priorytetu 3.2 może pomóc w wyjaśnieniu barier prawnych, opracowaniu 
scenariuszy dopasowania różnych systemów rekompensat stosowanych w ubezpieczeniach 
zdrowotnych lub w tworzeniu regionalnych planów zdrowotnych i studiów wykonalności dla 
wspólnego wykorzystania infrastruktury.

→ strategiczne wsparcie dla zarządzania (governance) w celu długoterminowej integracji obszaru 
transgranicznego.

 Dla obydwu:

Infrastruktura nie jest założeniem Priorytetu 3! 

Wyposażenie/mała infrastruktura są możliwe tylko wtedy, gdy:

- Maja charakter uzupełniający, niewielkiej skali;

- Zostanie wykazane, że w sposób szczególny przyczynia się do realizacji celu Priorytetu 3 (np. 
oprogramowanie i sprzęt komputerowy, specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez służby 
publiczne, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
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Priorytet 3. 
Różnice



 brak konkretnych transgranicznych usług 
publicznych (Cross-border public services 
CPS) na granicy polsko-litewskiej;

 ESPON Analiza celowa "Cross-border Public 
Services" (2019);

 Większość CPS dotyczy: 
- ochrony środowiska(20%), 
- ochrony ludności i zarządzania 

kryzysowego (20%), 
- transportu (18%) 
- oraz opieki zdrowotnej i włączenia 

społecznego (11%);

 Najwięcej grup docelowych CPR: 
- Administracja publiczna (19%), 
- Turyści (13%), 
- Ogół społeczeństwa (13%), 
- Uczniowie, studenci (12%).

Strona: https://www.espon.eu/CPS
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Priorytet 3. 
Przykłady i inspiracja

Cross-border public services:
type of services in the Europe

Source: ESPON, Cross-border Public Services (CPS), 2019

https://www.espon.eu/CPS


 CPS poprawiające jakość:

- potrzeby związane z przemieszczaniem transgranicznymi (pracownicy transgraniczni, zmniejszenie 
natężenia ruchu drogowego pomiędzy miastami transgranicznymi czy zmniejszenie ruchu 
turystycznego korzystającego indywidualnie z samochodów) 

- konkretna luka w świadczeniu usług lub wspólny problem w regionie przygranicznym 
(transgraniczne szkoły i inne placówki edukacyjne, uznawanie dokumentów i dyplomów, bariera 
językowa lub różnice w systemach prawnych/administracyjnych);

 CPS poprawiające skuteczność:

- zwiększenie koordynacji w celu rozwiązania wspólnego problemu lub wspólnego interesu poprzez 
połączenie sił (zmniejszenie zanieczyszczenia lub zarządzanie rzekami i powodziami, porównywalny 
poziom usług w opiece zdrowotnej lub edukacji, zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów i 
studentów)

- zwiększenie zakresu usługi (służby ratownicze z sąsiedniego kraju, które mogą być szybsze niż 
krajowe służby ratownicze)

 CPS poprawiające wydajność: 

- Zwiększenie zakresu terytorialnego wspiera efektywność usług (dostępność usług publicznych na 
obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia lub może poprawić dostępność obszarów 
peryferyjnych); 

- Oszczędność kosztów może być możliwa dzięki połączeniu sił przy wspólnym oferowaniu usługi. 
Jednocześnie władze publiczne dysponują większą pulą zasobów, aby zapewnić lepszą jakość usługi 
w porównaniu do świadczenia jej oddzielnie. 52

Priorytet 3. 
Przykłady i inspiracja



ESPON Analiza celowa "Cross-border Public Services" (2019); przykłady dobrych praktyk:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Prosenjakovci: usługa publiczna stała się transgraniczna dzięki
potrzebie łatwego dostępu do edukacji podstawowej dla dzieci na Węgrzech mieszkających w
pobliżu granicy. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie i oferowanie zajęć w języku węgierskim
sprawia, że dwujęzyczna szkoła w Prosenjakovci jest atrakcyjną alternatywą dla węgierskich rodziców
zapisujących swoje dzieci do szkoły podstawowej.

Eures Transfronterizo Extremadura-Alentejo: studium przypadku z regionów transgranicznych
Hiszpanii i Portugalii (podobne problemy jak na obszarze objętym Programem LT-PL; niska gęstość
zaludnienia, emigracja, niska aktywność gospodarcza, niski popyt na wspólne usługi transportowe):
- usługi informacyjne, pośrednictwa pracy i rekrutacji. Monitoring mobilności i przeszkód w
transgranicznej mobilności pracowników, dostarczanie informacji osobom poszukującym pracy i
pracownikom oraz poprawa ich dostępu do systemów ubezpieczeń społecznych w kraju sąsiednim.

Przykład ze sprawdzania odnośnie współpracy w ramach Interreg (European Court of
Auditors):

Transgraniczna współpraca jednostek policji: osiem jednostek policji z dwóch regionów objętych
programem współpracy złożyło wniosek o dofinansowanie w celu zwiększenia koordynacji w
zwalczaniu przestępczości związanej z narkotykami. Działania w ramach projektu obejmowały: zakup
sprzętu do ujawniania narkotyków (np. spektrometrów), wspólne patrole policyjne, wspólne
szkolenia dla funkcjonariuszy, w tym szkolenia językowe, oraz kampanie informacyjne dla nauczycieli
i rodziców na temat substancji narkotycznych i używanego sprzętu. Projekt ten zacieśnił współpracę
ośmiu jednostek policji i miał prawdziwie transgraniczny charakter. 53

Priorytet 3. 
Przykłady i inspiracja



Przydatne linki:

https://www.espon.eu/CPS - raport ESPON dotyczący cross-border public services

https://ec.europa.eu/futurium/en/boder-regions.html - przykłady dobrych praktyk

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network - sieci ekspertów, ciekawe publikacje z 
zakresu kooperacji  

https://keep.eu/ - baza zrealizowanych projektów
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https://www.espon.eu/CPS
https://ec.europa.eu/futurium/en/boder-regions.html
https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network
https://keep.eu/


Wymagania ogólne dla 1. naboru 
wniosków



Wytyczne (angl. Guidance note)

https://lietuva-polska.eu/1-call-for-
proposals

zasady i warunki dotyczące pierwszego 
naboru wniosków
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https://lietuva-polska.eu/1-call-for-proposals
https://lietuva-polska.eu/1-call-for-proposals


• Czas trwania naboru
• Całkowity budżet naboru
• Priorytety
• Rodzaje projektów
• Rozmiar i czas trwania projektów
• Wielkość współfinansowania
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1. nabór wniosków

Czas trwania naboru Rozpoczęcie: 9 stycznia 2023 r.

Koniec: 28 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 

czasu LT

Całkowity budżet naboru

(EFRR)

20.691.655,00 euro

Obowiązujące priorytety Wszystkie 3 priorytety Programu

Rodzaj projektów Projekty zwykłe

Inne

Płatności oparte na zasadzie refundacji

Składanie wniosków za pośrednictwem

JEMS
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Priorytety

Orientacyjne 

wsparcie z 

EFRR dla 

pierwszego 

naboru, euro

1 Promowanie dobrostanu środowiskowego 6.207.496,50

2 Promowanie dobrostanu fizycznego, 

emocjonalnego i kulturowego

10.345.827,50

3 Wzmacnianie współpracy pomiędzy lokalnymi 

zainteresowanymi stronami

4.138.331,00

Łącznie: 20.691.655,00



Główne wymagania dotyczące komunikacji

Partnerzy projektu muszą umieścić trwałą tablicę lub billboard 
wyraźnie widoczny dla ogółu, jeśli projekt obejmuje inwestycje w 
infrastrukturę lub prace, lub sprzęt i jeśli całkowite koszty projektu 
przekraczają 100.000 EUR

W przypadku projektów nieobjętych punktem 1, Partnerzy projektu 
muszą publicznie wyeksponować co najmniej jeden plakat o 
minimalnym rozmiarze A3 lub równoważny wyświetlacz 
elektroniczny (w lokalizacjach partnerów) z informacjami o projekcie 
podkreślającymi wsparcie z Programu
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TRWAŁA TABLICA = BILLBOARD
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Zapraszamy do śledzenia nas w 
mediach społecznościowych

Zapisz się do newslettera programu

Bierz udział w inicjatywach programu, 
uczestnicz w wydarzeniach, bądź 
aktywny
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• Projekty powinny bardzo dokładnie ocenić swoje możliwości 
finansowe i zapewnić wkład własny w celu otrzymania 
współfinansowania w ramach Programu.

• Wnioskodawcy powinni poważnie rozważyć kwestię zasobów 
ludzkich.

• Sposób finansowania projektu - refundacja wydatków -
powinien być należycie oszacowany.

• Nie przewiduje się wypłacania zaliczek dla projektów w ramach 
otwartego naboru.

Planowanie
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• PRZECZYTAJ dokumenty programowe z uwagą.

• ZNA JDŹ partnera w sąsiednim kraju - Litwie lub Polsce.

• UZGODNIJCIE wspólne cele i zadania do wykonania.

• PRZYGOTUJ niezbędną dokumentację do złożenia wraz z
Formularzem zgłoszeniowym.

• BIERZ udział w szkoleniach dla wnioskodawców.

• ZWRACAJ SIĘ o pomoc do instytucji Programu w przypadku
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

• PRZESTRZEGAJ terminów określonych w ogłoszeniu o naborze
wniosków.

Kilka rad
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Prosimy pamiętać o
terminie 1. naboru wniosków, który upływa w dniu

28 kwietnia 2023 r.
17:00 czasu litewskiego



Kwalifikowalność partnerów

Partnerstwo w projekcie



W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner
litewski i co najmniej jeden polski, którzy są wpisani do właściwej
ewidencji i aktywnie działają na obszarze Programu

W projekcie powinni być obecni Partnerzy z obu krajów.

W każdym projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 2 Partnerów, ale 
nie więcej niż 4.

Partnerzy zarejestrowani poza obszarem Programu, ale w granicach UE,
mogą również ubiegać się o dofinansowanie jako Partner
Wiodący/Partner Projektu. Jednakże tacy partnerzy muszą wnieść
wyraźną korzyść do Programu i przyczyniać się do realizacji ogólnego
celu Programu.

Kwalifikowalność 
partnerów
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Kwalifikowalność 
partnerów

Do udziału w projekcie, jako LP lub PP, uprawnione są następujące
organizacje:

1. Władze publiczne (krajowe, regionalne i lokalne).

2. Publiczne organy równorzędne – każdy podmiot prawny, posiadający wszystkie
następujące cechy:

✓ ustanowiony w szczególnym celu zaspokojenia potrzeb w zakresie interesu
ogólnego i nie mający charakteru przemysłowego lub komercyjnego,

✓ posiadający osobowość prawną, i

- jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne
lub lokalne, lub inne podmioty prawa publicznego, lub

- podlega nadzorowi zarządczemu ze strony tych organów, lub

- posiada zarząd, kierownictwo lub radę nadzorczą, w których ponad połowa
członków jest powoływana przez państwo, władze regionalne lub lokalne,
lub inne podmioty prawa publicznego.

3. NGOs – podmiot prawny ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
w interesie ogólnym i niemający charakteru przemysłowego ani komercyjnego.
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Kwalifikowalność 
partnerów

Rodzaje partnerów 

kwalifikowalnych

Przykłady 

Władze krajowe, regionalne i lokalne
oraz ich jednostki organizacyjne
posiadające osobowość prawną

- administracje gmin, urzędów, ministerstw 
- agencje rozwoju lokalnego lub regionalnego, instytucje ochrony 
środowiska itp. 

Podmioty prawa publicznego
określone w dyrektywie 2014/24/UE w
sprawie zamówień publicznych

- szkoły publiczne, uniwersytety,
- placówki szkoleniowe,
- centra kultury, itp.

Stowarzyszenia utworzone przez
jedną lub kilka władz regionalnych lub
lokalnych.

- stowarzyszenia gmin,
- Euroregiony, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
(EGTC), itp. 

Stowarzyszenia tworzone przez jeden
lub kilka podmiotów prawa
publicznego

- związki ochrony dziedzictwa,
- fundacje ochrony środowiska, ekologiczne, itp.

Podmioty pozarządowe
nienastawione na zysk, posiadające
osobowość prawną i utworzone w
szczególnym celu zaspokajania
potrzeb w interesie ogólnym, nie
mające charakteru przemysłowego
ani komercyjnego

- fundacje i stowarzyszenia na rzecz walki z dyskryminacją,
ograniczania ubóstwa czy wykluczenia społecznego,

- ośrodki pomocy społecznej,
- kościoły, związki religijne posiadające osobowość prawną i

utworzone zgodnie z obowiązującym prawem krajowym (działalność
polityczna, religijna nie będzie finansowana)
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Kwalifikowalność 
partnerów

Partner Projektu – organizacje bezpośrednio zaangażowane w
przygotowanie i realizacjię projektu, wymienione we wniosku aplikacyjnym
(AF) projektu

Partner Wiodący – każdy projekt wyznacza jednego Partnera do pełnienia
roli Partnera Wiodącego, który:

bierze pełną odpowiedzialność za realizację całego projektu

pełni funkcję łącznika pomiędzy projektem a organami Programu,
szczególnie w zakresie komunikacji pomiędzy projektem a WS

jest odpowiedzialny za aplikowanie i koordynację projektu w imieniu
wszystkich partnerów projektu; tzn. LP jest odpowiedzialny za
przekazywanie raportów i dokumentacji projektowej, realizacje wyników
projektu oraz zarządzanie finansowe projektem

Umowa Partnerstwa – dokument zawierający zasady współpracy, podział
zobowiązań i odpowiedzialności pomiędzy Partnerem Wiodącym a
Partnerami Projektu (Umowa Partnerska stanowi załącznik do Umowy o
Dofinansowanie)

PPs

LP

PA
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Dobre partnerstwo?

71

❖ poznajcie się nawzajem, poznajcie wasze wspólne potrzeby, pomysły;

jesteście partnerami w projekcie, a nie konkurentami

❖ rozmawiajcie ze sobą, podczas planowania i całego okresu realizacji

projektu

❖ podejmujcie wspólnie wszystkie decyzje - LP jest łącznikiem z WS/IZ,

ale najważniejsze decyzje podejmujcie wspólnie

❖ zaprzyjaźnijcie się ☺ ze swoim projektem i dokumentami

obowiązującymi dla danego naboru wniosków

❖ wypełniajcie wzajemne zobowiązania

❖ wykazujcie inicjatywę



Planowanie budżetu



Podstawowe wymagania (1)

dofinansowanie z 
EFRR - do 80% 

Wkład własny Partnerów nie może być sfinansowany z innych 
projektów lub programów dofinansowanych przez UE

wkład własny Partnerów 
projektu - minimum 20%

Budżet projektu
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Podstawowe wymagania (2)

Podwójne finansowanie jest niedozwolone

Należy stosować zasady należytego zarządzania finansami i
efektywności kosztowej

Budżet projektu powinien być przygotowany wspólnie, przez
wszystkich Partnerów, koordynowany przez Partnera Wiodącego

Okres kwalifikowalności wydatków – w okresie realizacji projektu (z
wyjątkiem kosztów przygotowania i kosztów kontrolerów LT)

Budżet powinien być efektywny i możliwy do zrealizowania
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Podatek VAT jest kwalifikowalny (za wyjątkiem projektów z pomocą
publiczną)



Praktyczne wskazówki (1)

Efektywność kosztowa:
▪ Planowanie kosztów na podstawie rozeznania rynku / ofert

handlowych (CC4; CC5)
▪ Stosowanie aktualnych kosztorysów (CC6)

Cel projektu Budżet projektu

Należy sprawdzić czy wszystkie koszty zaplanowane w budżecie są
ściśle powiązane z planowanymi działaniami

Oferty handlowe mogą być wymagane na etapie spełniania warunków,
upewnij się, że je masz

Ponoszone nakłady powinny skutkować osiągnięciem produktów i
rezultatów

75



Praktyczne wskazówki (2)

Jeśli sekcja „Description” jest niewystarczająca do opisu kosztów w
danej kategorii, można skorzystać z sekcji "Comments" (w JEMS)
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Zapewnij podział kosztów - wszystkie wydatki w ramach danej linii
budżetowej muszą być jasne/identyfikowalne, umożliwiające ich
weryfikację (przyporządkowane konkretnym usługom, urządzeniom)

Zaleca się stosowanie zaokrągleń do liczb całkowitych (n.p. 101 EUR
zamiast 100,68 EUR)

Rodzaj zamówienia publicznego dla poszczególnych pozycji
budżetowych (CC4-CC6) i to jak będą one podzielone = odpowiednio
sformułowane pozycje budżetowe



Planowanie przepływów 
finansowych

Dokładnie oceń swoje możliwości finansowe oraz  zdolność 
do ponoszenia wydatków! 

Nowość!
Możliwy szybszy 

zwrot 70 % 
zatwierdzonych 

kosztów 
kwalifikowalnych
(EFRR) w projekcie

Uzyskanie 
refundacji po 
zakończeniu 

kontroli przez
instytucje 

kontrolujące i   
Programowe 

(WS/IZ) 

Rodzaj 
dofinansowania
projektu – tylko 

refundacja
kosztów z EFRR

Zaplanuj pokrycie 100 % kosztów projektu, refundacja 
części wydatków nastąpi za jakiś czas

Obowiązuje 6-miesięczny okres sprawozdawczy!
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Refundacja wydatków wypłacana Parterowi Wiodącemu, który
proporcjonalnie rozdziela odpowiednie kwoty pomiędzy 

Partnerów Projektu
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Kategorie kosztów

CC1 Koszty personelu

CC2 Koszty biurowe i administracyjne

CC3 Koszty podróży i zakwaterowania

CC4 Koszty ekspertów zewnetrznych i usług zewnętrznych

CC5 Koszty wyposażenia

CC6 Koszty infrastruktury i robót (budowlanych)

Ryczałt na koszty przygotowawcze nie należy do żadnej 
kategorii kosztów, powinien być uwzględniony w sekcji E1 

wniosku aplikacyjnego (AF).



Opcja kosztów 

uproszczonych (SCOs)

SCOs
Ryczałt i stawki ryczałtowe

Mniejsze obciążenie 
administracyjne 

Nie ma potrzeby dokumentowania wydatków (faktury, dowody
wpłat itp.)

Automatycznie obliczane w formularzu zgłoszeniowym (AF), a
następnie podczas raportowania w JEMS

Korekta raportowanych kosztów rzeczywistych korekta
wszystkich kosztów ryczałtowych
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SCOs – Koszty 
przygotowawcze (1)

80
Dokumenty finansowe nie będą sprawdzane



SCOs – koszty 
przygotowawcze (2)

Koszty poniesione przez wszystkich Partnerów Projektu w 
związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, przed 

rozpoczęciem projektu: koszty podróży, zakwaterowania, diet i 
posiłków podczas spotkań partnerskich, tłumaczeń (podczas 

spotkań partnerskich) oraz organizacji wydarzeń (spotkań 
partnerskich)

Nie zapomnij:
• uwzględnić w budżecie
• przygotować i zachować agendy spotkań, listy 

obecności, itp. 

81



SCOs -
CC1 Koszty 
personelu

Brak możliwości planowania i sprawozdawczości 
kosztów personelu w oparciu o koszty rzeczywiste

Jeśli Parter projektu wybierze opcję „zero kosztów” 
w kategorii CC1 “Koszty personelu”, płatności w 

kategoriach CC2 i CC3 nie będą możliwe

–)

Koszty personelu
stawka ryczałtowa

10% kosztów 
rzeczywistych

(kategorie kosztów 4-6)
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SCOs-
CC2 Koszty biurowe i 
administracyjne (1)

Możliwy jest wybór opcji „zero kosztów” w tej kategorii

Koszty te nie mogą być raportowane w żadnej innej 
kategorii

Koszty biurowe i 
administracyjne 

stawka ryczałtowa

15%
kwalifikowalnych 

kosztów personelu
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SCOs-
CC2 Koszty biurowe i 
administracyjne (2)

• Obejmują koszty operacyjne i administracyjne partnerów 
projektów

• Wsparcie realizacji działań projektowych 

Przykłady wydatów 
kwalifikowalnych:
• czynsz z tytułu najmu biura
• wsparcie systemów 
informatycznych
• materiały biurowe
• księgowość
• archiwa
• ochrona
• opłaty za media (n.p.
energia elektryczna, c.o., 
woda) 

• konserwacja, 
sprzątanie, naprawy 

• niektóre opłaty 
bankowe, w tym za 
międzynarodowe 
transakcje finansowe

• komunikacja (np., 
telefon, internet, usługi 
pocztowe, wizytówki) 

• ......

Więcej 
przykładów 

można znaleźć w 
Podręczniku 

Programu dla 1. 
naboru (II.4.3.)
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SCOs –
CC3 Koszty podróży i 
zakwaterowania (1)

Koszty podróży i 
zakwaterowania 

Stawka ryczałtowa

10% 
kwalifikowalnych 

kosztów personelu

Tylko dla pracowników instytucji Partnerów projektu jeśli:
• ma to bezpośredni związek z działaniami w ramach realizowanego
projektu
• jest niezbędne do zarządzania projektem (udział w spotkaniach
projektowych, spotkania z organami Programu, seminaria, itp.)

Opcja „zero kosztów” jest możliwa 
w tej kategorii 

Wydatki kwalifikowalne:
• koszty podróży (bilety, ubezpieczenie w podróży i samochodu, paliwo, stawka 
kilometrowa, opłaty za przejazd i opłaty parkingowe); 

• koszty posiłków
• koszty zakwaterowania
• diety dzienne
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CC4
Koszty ekspertów zewnętrznych i 

usług zewnętrznych (1)

Wydatki usługodawców zewnętrznych, którym
zlecono wykonanie zadań związanych z
osiągnięciem celów projektu

Płatności na rzecz usługodawców zewnętrznych muszą być
dokonywane na podstawie umów lub pisemnych porozumień, jak
również faktur lub wniosków o zwrot kosztów wystawionych przez
tego usługodawcę

Wszystkie koszty zewnętrznych ekspertyz i usług, które są
związane z inwestycjami w infrastrukturę powinny być ujęte w tej
kategorii kosztów

Partnerzy projektu i ich pracownicy nie mogą
być zatrudniani jako eksperci zewnętrzni
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CC4
Koszty ekspertów zewnętrznych i 

usług zewnętrznych (2)

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

Więcej 
przykładów 

można znaleźć w 
Podręczniku 

Programu dla 1. 
naboru (II.4.3.)

Szkolenia

Koszty podróży i 
zakwaterowania 
uczestników grup 

docelowych

Organizacja i 
przeprowadzenie 

wydarzeń 
(wynajem,
catering,

tłumaczenia, itp.)

Opracowanie, 
modyfikacja 

systemów 
informatycznych i 

strony 
internetowej

Działania 
promocyjne, 

komunikacyjne 
lub publikacje 

związane z 
projektem 

Badania lub 
sondaże

Ubezpieczenie 
środków trwałych 

i infrastruktury
powstałej w 

wyniku projektu
(w trakcie 

realizacji projektu)

Inne specjalne 
ekspertyzy i usługi 

niezbędne do 
realizacji 

projektu...
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Praktyczne wskazówki CC4

Zakwaterowanie (wynajem pokoi) dla uczestników wydarzenia
(np. uczestników szkolenia) powinny być ujęte w CC4 “Koszty
ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych”

Natomiast zakwaterowanie prelegentów (jeśli są to pracownicy
partnera projektu), pracowników partnera projektu koordynujących
wydarzenie powinny być ujęte w CC3 “Koszty podróży i
zakwaterowania”

Dodatkowe koszty związane z ekspertami zewnętrznymi (koszty
podróży i zakwaterowania) muszą być przewidziane w umowie o
świadczenie usług
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CC5
Wyposażenie (1)

• sprzęt biurowy
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie
• meble i instalacje
• sprzęt laboratoryjny
• maszyny i urządzenia
• narzędzia i przyrządy 
• pojazdy, pod warunkiem, że są nieodzowne w projekcie i będą

używane wyłącznie do celów realizacji głównego celu projektu
• inny specjalistyczny sprzęt

• zakupione, wynajmowane lub leasingowane przez partnera 
projektu

• niezbędne do osiągnięcia celów

• uzasadniona konieczność (funkcjonalność i ilość) opisana we wniosku
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CC5
Wyposażenie (2)

Prawo własności i przeznaczenie (na rzecz grupy docelowej) nie
mogą być zmienione w ciągu 5 lat od płatności końcowej
projektu (chyba że okres amortyzacji jest krótszy zgodnie z
prawem krajowym)

Koszty eksploatacji i serwisowania sprzętu wykorzystywanego na
potrzeby projektu są kwalifikowalne

W przypadku dzierżawy, prawo własności powinno przysługiwać
Partnerowi Projektu, a okres dzierżawy powinien mieścić się w
okresie realizacji projektu

Wyposażenie nie może być zakupione, wynajęte lub wydzierżawione
od innego Partnera Projektu
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Praktyczne wskazówki CC5

Brak szczególnych ograniczeń co do rodzaju kupowanego sprzętu

Zakup sprzętu musi być uzasadniony
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Musi być wykazany związek z realizacją produktów i rezultatów
Projektu



CC6 
Infrastruktura i roboty 

budowlane (1)

Koszty kwalifikowalne:

• materiały budowlane
• siła robocza
• usługi specialistyczne (np. oczyszczania gleby,
odminowywanie itd.)
zakup gruntu do wartości nieprzekraczającej 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych infrastruktury i
robót budowlanych, których dotyczy. W przypadku terenów

opuszczonych i terenów poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, limit ten
zwiększa się do 15%

• pozwolenie na budowę (nie dotyczy przypadków, kiedy
pozwolenie musi być załączone do wniosku aplikacyjnego/na
etapie spełniania warunków)

Wszystkie koszty pośrednie związane z infrastrukturą (nadzór
inwestycyjny, nadzór autorski, zakup wyposażenia do obiektów
infrastruktury itp.) należy ująć w innych kategoriach - CC4; CC5
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CC6 
Infrastruktura i roboty 

budowlane (2)

Prawo własności i sposób użytkowania nie mogą być
zmienione w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej
projektu

Infrastruktura i roboty budowlane: 
•niezbędne do osiągnięcia celów projektu

•wyraźnie opisane we wniosku aplikacyjnym
•muszą być ukierunkowane na poprawę rozwoju 

obszaru Programu
•wymiar transgraniczny i wartość dodana muszą być

widoczne
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CC6 
Infrastruktura i roboty 

budowlane (3)

Obowiązek przedłożenia przez Partnerów, na etapie składania wniosku 
aplikacyjnego, krótkiego opisu technicznego i uzasadnienia potrzeby 

inwestycji 

(maksymalnie jedna strona A4) 

wraz z uproszczoną ilustracją projektową

Dalsza dokumentacja, na podstawie informacji podanych w AF, będzie 
wymagana na etapie spełniania warunków

Ostateczny termin złożenia wszystkich wymaganych dokumentów wynosi 
2 miesiące od daty powiadomienia o wyborze projektu do dofinansowania

Jeśli Partnerzy już posiadają dokumentację techniczną, można ją załączyć do 
wniosku aplikacyjnego

94

Należy stosować się do przepisów krajowych przy 

przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej!



CC6 
Infrastruktura i roboty 

budowlane (4)
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•Prawo własności, dzierżawy gruntów lub lokali, umowy najmu (w okresie
realizacji i trwałości projektu)
•Kosztorysy robót budowlanych
•W przypadku prac remontowych, jeśli zgodnie z przepisami krajowymi nie 
jest wymagany pełny projekt techniczny - wystarczy krótki opis

•Właściwy projekt techniczny dla robót budowlanych zgodnie z wymogami
krajowymi wraz z:
✓ ostateczną decyzją pozwolenia na budowę wydaną przez właściwy organ
✓ innymi decyzjami wymaganymi obowiązującym prawem krajowym,
wydawanymi przez właściwe organy (instytucje dziedzictwa kulturowego,
organy ochrony przyrody itp.)
✓ decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymaga tego prawo

krajowe)

Należy stosować się do przepisów krajowych przy 
przygotowywaniu dokumentacji inwestycyjnej!



Koszty 
niekwalifikowalne (1)

Przykłady kosztów niekwalifikowalnych:

▪ koszty poniesione i/lub zapłacone poza czasem trwania 
projektu (z wyjątkiem kosztów kontrolerów dla 
Partnerów LT poniesionych i zapłaconych po zakończeniu 
projektu)

▪ budowa dróg

▪ projekt techniczny w przypadku robót budowlanych

▪ koszty związane z działalnością polityczną i religijną

▪ koszty prezentów (materiały promocyjne nie są traktowane jako prezenty, jeśli

są rozprowadzane wśród wszystkich uczestników)

▪ koszty z tytułu różnic kursowych

▪ opłaty za krajowe transakcje finansowe

Więcej 
przykładów 

można znaleźć w 
Podręczniku 

Programu dla 1. 
naboru (II.4.4.)
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Koszty 
niekwalifikowalne (2)

▪ zatrudnianie pracowników organizacji partnerskich
jako ekspertów zewnętrznych

▪ płatności zaliczkowe jeśli nie są przewidziane w umowie z
dostawcami

▪ tworzenie logotypów projektów lub innych elementów
graficznych

▪ płatność w naturze

▪ koszty podróży i zakwaterowania uczestników wydarzeń
organizowanych w projekcie, jeśli uczestnicy nie
przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów projektu

▪ wynagrodzenia za konsultacje lub inne usługi w ramach
projektu, wypłacane pomiędzy partnerami projektu

Więcej 
przykładów 

można znaleźć w 
Podręczniku 

Programu dla 1. 
naboru (II.4.4.)
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Aplikowanie



Aplikowanie 

adres: https://jems.lietuva-polska.eu

 po utworzeniu konta, potwierdź e-mail→
sprawdź spam folder

kontakt sprawie JEMS: jems@lietuva-polska.eu

Sprawdź dostępne wytyczne:
JEMS offline Application Form – formularz 
aplikacyjny wersja offline
JEMS offline Application Form Guide – instrukcja 
wypełnienia formularza aplikacyjnego

Pola obowiązkowe oznaczone jako *

Limit znaków w polach tekstowych

Zapisuj zmiany!
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https://jems.lietuva-polska.eu/
mailto:jems@lietuva-polska.eu
https://lietuva-polska.eu/wp-content/uploads/2023/01/Annex-1-to-the-Guidance-note-JEMS-offline-Application-Form-1.docx
https://lietuva-polska.eu/wp-content/uploads/2023/01/JEMS-offline-Application-Form-Guide-1.pdf


Zmiana hasła – kliknij na swój e-mail w górnym 
panelu

Twój widok: Dashboard, My applications, Call List

Możesz przesłać więcej niż 1 formularz aplikacyjny

Numer ID aplikacji nadawany automatycznie

Status DRAFT – formularz aplikacyjny może być
edytowany

Status SUBMITTED – zmiany nie są możliwe!

Aplikowanie
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Formularz aplikacyjnym może być wypełniony tylko w języku 
angielskim

Szczegóły odnośnie partnerów, motywacji, budżet

→ Część B „Partners overview”

Przycisk kontrolny przed złożeniem wniosku

Eksport z systemu → wniosek w formacie .pdf, budżet w 
excelu

Nadanie uprawnień – wspólna praca

Aplikowanie

101



Budżet jest tworzony przez każdego 
partnera

Zwróć uwagę na widoczność tabel!

Aplikowanie
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Uzupełnij „Co-financing” dla każdego 
partnera

Koszty 
przygotowawcze 
w części E.!

Aplikowanie
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Logika działań

Aplikowanie
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Priorytet 
Programu

Cel Szczegółowy 
Programu

Rezultaty 
Programu

Opis 
przykładowych 

działań

Produkty 
Programu

PROGRAM PROJEKT

Cel Ogólny 
Projektu

Rezultaty 
Projektu

Cel szczegółowy 
Projektu

Produkty 
Projektu

Plan Pracy Projektu
Pakiety Robocze

Działania
Deliverables
Plan czasowy
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Logika działań

Aplikowanie



 Załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem

- Oświadczenie o projekcie;

- Oświadczenie partnera projektu;

- Upoważnienie do podpisywania dokumentów;

- Oświadczenie o braku uchwał dyskryminacyjnych (tylko dla polskich 
Partnerów);

- Dokumentacja uzupełniająca dla inwestycji:

• minimum: krótki opis techniczny i uzasadnienie potrzeby inwestycji 
(maksymalnie jedna strona A4) wraz z uproszczoną ilustracją 
projektową robót;

• Pełna dokumentacja - może być złożona na etapie aplikacji, lub 
najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od zatwierdzenia projektu!

 Załączniki:

- Preferowane w formacie PDF, maksymalny rozmiar 50 Mb.

- ocena na podstawie informacji zawartych w Formularzu aplikacyjnym w systemie JEMS oraz w
obowiązkowych załącznikach.

- wszelkie informacje zawarte w dodatkowych załącznikach nie będą wykorzystywane do oceny.
Dodatkowe załączniki mogą być dołączone tylko w wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym
uzgodnieniu z WS.

Aplikowanie
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Procedury oceny 
i selekcji projektów

Ocena na dwóch poziomach:

- Kwalifikowalność 

- Jakość

Kryteria wiodące do oceny – przedstawione w części III.3.3. Podręcznika 
Programu! 
Kryteria nawiązują bezpośrednio do pytań w systemie JEMS!

Ocena wpływu strategicznego przez członków KM przyznaje dodatkowe 
punkty projektom, które wykazują największą wartość dodaną dla Programu i 
mają duży potencjał oddziaływania na obszar Programu.

Pierwszy Nabór 
Ocena 

kwalifikowalności 
i jakości

Ocena 
Strategiczna 

Członków KM

Decyzja KM o 
przyznaniu 

dofinansowania

Deadline:
2023-04-28 

17:00
Maj – Sierpień 2023

Spełnianie 
warunków

Wrzesień 2023
26–28 Wrzesień

2023
Październik –
Listopad 2023

PRZYBLIŻONY HARMONOGRAM
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TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

28 KWIETNIA 2023
17:00 (czasu litewskiego)

Wnioski muszą być przesłane tylko przez system JEMS

Potwierdź zgodność z wymaganiami dla Pierwszego Naboru 

Poznaj swojego partnera – zaufanie to podstawa dobrej współpracy!

Upewnij się, że wniosek jest napisany zrozumiale dla wszystkich - również dla tych, 
którzy będą wdrażać projekt!

Skontaktuj się z nami!☺

Dobry projekt nie musi być skomplikowany!
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