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Wprowadzenie 
 
 
INTERREG - instrument Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, powołany w celu 
finansowania współpracy transgranicznej - jest wieloletnim programem ramowym, 
wspieraj�cym współprac� pomi�dzy instytucjami władzy publicznej a stowarzyszeniami 
działaj�cymi na terenach przygranicznych zgodnie z definicj� podan� w Rozporz�dzeniu 
Rady (WE) 1260/1999 z czerwca 1999. Celem tego instrumentu jest stymulowanie lokalnego 
i regionalnego rozwoju gospodarczego poprzez współprac� oraz komunikacj�, przyczyniaj�c 
si� w ten sposób do usuwania barier stoj�cych na drodze do integracji i wzajemnego 
zrozumienia. 
 
Obecnie realizowany Program S�siedztwa obejmuje region graniczny INTERREG IIIA,  
w skład którego wchodzi północno-wschodnia cz��� Polski, południowo-zachodnia Litwa 
oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. 
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OPIS STRATEGII 
 
Brak wspólnej strategii wdra	ania projektów dora�nych spowodował, 	e oddziaływanie 
wcze�niejszych działa� współpracy transgranicznej było ograniczone. Opracowanie wspólnej 
definicji priorytetów i działa� stanowi wa	ny krok w kierunku usprawnienia współpracy 
transgranicznej; pozwoli to jednocze�nie wzmocni� oddziaływanie tych wysiłków. Z jednej 
strony uwa	a si�, 	e rozwi�za� nale	y szuka� na poziomie lokalnym i regionalnym, 
zwłaszcza w odniesieniu do praktycznych zagadnie� przekładaj�cych si� na codzienne 	ycie 
społecze�stwa (warunki 	ycia, działalno�� gospodarcza, sektor ochrony zdrowia i opieki 
społecznej, wykształcenie i �rodowisko kultury, ochrona przyrody, itp.). Z drugiej jednak 
strony regiony stoj� przed problemem zamykaj�cych si� granic, rosn�cych ró	nic pomi�dzy 
granicami wewn�trznymi i zewn�trznymi Unii Europejskiej, pogł�biaj�cego si� 
rozwarstwienia społecznego i ekonomicznego oraz problemami politycznymi.  
 
Wizja europejskiego regionu transgranicznego to wizja regionu otwartego, bogatego 
historycznie i kulturowo, o czystym �rodowisku, prosperuj�cego gospodarczo i społecznie, 
technologicznie zaawansowanego, le	�cego w centrum poł�cze� transportowych pomi�dzy 
wschodem i zachodem oraz północ� i południem, w miejscu przecinaj�cych si� tras 
handlowych i turystycznych.  
 
Ponadto oczywistym jest fakt, 	e główny nacisk nale	y poło	y� na zrównowa	ony rozwój 
gospodarczy i społeczny całego regionu, na wyeliminowanie problemów granic 
utrudniaj�cych integracj� oraz na utrzymanie powi�za� historycznych i kulturowych.  
 
Ogólne cele programu s� nast�puj�ce: 

• Promowanie tworzenia i rozwoju nowych i istniej�cych sieci współpracy po 
wszystkich stronach granicy; 

• Zmniejszenie peryferyjnego charakteru obszarów przygranicznych, co poprawi 
warunki 	ycia, oraz przezwyci�	enie specyficznych problemów rozwojowych; 

• Wzmocnienie spójno�ci społeczno-ekonomicznej regionów przygranicznych. 
 

Strategia zakłada działanie dwukierunkowe: z jednej strony b�d� to inwestycje  
w bezpiecze�stwo terenów przygranicznych oraz infrastruktur� fizyczn�, wzmacniane przez 
współprac� gospodarcz� i naukowo-technologiczn�; efektem tych działa� b�dzie wzrost 
konkurencyjno�ci i produktywno�ci (=priorytet 1). Inwestycje b�d� ukierunkowane na 
wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu: rozwój obszaru przygranicznego  
w zakresie zaawansowanych technologii oraz innowacji, modernizacja transportu, logistyki 
oraz sieci energetycznych, ochrona �rodowiska, dziedzictwo kulturowe oraz rozwój turystyki 
transgranicznej.  
 
Z drugiej strony, maj�c na uwadze trwały charakter działa� rozwojowych, rozwój �rodowiska 
fizycznego nale	y wspiera� poprzez wzmacnianie inicjatyw transgranicznych na poziomie 
regionalnym i lokalnym, poprzez kontakty oraz sieci współpracy bezpo�redniej pomi�dzy 
społeczno�ciami, rynek pracy i sektor szkoleniowy oraz dziedzictwo kulturowe (=priorytet 2). 
 
Wdro	enie strategii przebiega� b�dzie zgodnie z zasadami współpracy transgranicznej: 

• szerokie partnerstwo w układzie pionowym i poziomym; 
• subsydiarno�� poprzez zaanga	owanie szczebla regionalnego i lokalnego oraz 

wspólne wykonywanie obowi�zków; 
• opracowanie wspólnych koncepcji rozwoju transgranicznego oraz programów 

transgranicznych i wdro	enie projektów transgranicznych. 
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OGÓLNE KRYTERIA SELEKCJI 
 
Realizacja Programu S�siedztwa wymaga zastosowania si� do szeregu powszechnych lub 
„globalnych” kryteriów selekcji, szczególnie w trakcie wyboru projektów. Kryteria te 
wynikaj� z ogólnej Strategii Programu podsumowanej w poprzednim rozdziale (uwaga: mo	e 
zaistnie� konieczno�� uaktualnienia kryteriów po opublikowaniu przez Komisj� Europejsk� 
wskazówek w zakresie wymogów, jakie nale	y spełni� ubiegaj�c si� o granty z instrumentu 
TACIS). Podstaw� kryteriów s� a) kryteria kwalifikowalno�ci technicznej oraz b) kryteria 
wynikaj�ce z oceny jako�ciowej. Kryteria te i ich rodzaje nale	y zastosowa� w ustalonym 
porz�dku. Po pierwsze, tylko te projekty, które spełni� kryteria kwalifikowalno�ci technicznej 
mog� przej�� do nast�pnego etapu oceny merytorycznej.  
 
 
(a) Kryteria kwalifikowalno�ci technicznej 
 

1 Zgodno�� administracyjna 
Aplikacje wypełnia si� zgodnie z instrukcjami podanymi w pakiecie dla 
wnioskodawców (zło	one podpisy, piecz�cie, daty, wypełnione wszystkie punkty, 
ł�cznie z wymaganymi zał�cznikami; wi�cej danych szczegółowych na ten temat 
znajduje si� w pakiecie informacyjnym dla wnioskodawców). 
 

2 Kwalifikowalno�� projektodawców 
Status prawny partnera(ów) ubiegaj�cych si� o dofinansowanie zgodny z 
wymogami obowi�zuj�cego Uzupełnienia Programu, to znaczy wnioskodawcy s� 
uprawnieni do ubiegania si� o dofinansowanie. 
 

3 Projekty zgodne s� z celami, priorytetami i działaniami przewidzianymi w 
Programie S�siedztwa i w Uzupełnieniu Programu.  
 

4  Projekt nie jest sprzeczny z regułami unijnymi i krajowymi (zwłaszcza co do zasad 
dotycz�cych kwalifikowalno�ci, konkurencyjno�ci, pomocy publicznej, ochrony 
�rodowiska), z krajowymi i regionalnymi planami rozwoju.  
 

5  Projekty nie nakładaj� si� na siebie ani nie powielaj� innych programów 
finansowanych przez Uni� Europejsk�. Nale	y doł�czy� o�wiadczenie 
wnioskodawcy stwierdzaj�ce, 	e nie ubiega si� on o dofinansowanie projektu w 
ramach innych programów finansowanych przez Uni�.  
 

6 
 

Czas trwania projektu nie przekracza przyj�tych ram czasowych. 
Projekt nale	y zrealizowa� w wyra�nie przedstawionych ramach czasowych, 
zgodnie z okresem programowania i na obszarze kwalifikowalnym.  

7 Zapewnione jest współfinansowanie projektu (do formularza wniosku nale	y 
doł�czy� podpisane, podstemplowane i opatrzone dat� o�wiadczenia na temat 
współfinansowania; wi�cej danych szczegółowych na ten temat znajduje si� w 
pakiecie informacyjnym dla wnioskodawców) 

8 Kwota wnioskowanej pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zgodna jest z ustalonymi limitami: od 50 000 do 1 000 000 euro w przypadku 
Priorytetu 1, Działania 2, 3, 4 oraz od 50 000 do 500 000 euro w przypadku 
Priorytetu 1, Działania 1 i od 5 000 do 300 000 euro w przypadku Priorytetu 2, 
przy czym poziom wnioskowanego współfinansowania nie mo	e przekroczy� 
progu 75% wydatków kwalifikowanych (stopa współfinansowana stosowana 
wobec Pa�stw Członkowskich). 

9 Gotowo�� do wdro	enia projektu zgodnie z doł�czonym harmonogramem 
realizacji.  
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Ponadto, ka	dy projekt ubiegaj�cy si� o dofinansowanie z niniejszego Programu, musi spełni� 
aspekt kwalifikowalno�ci finansowej. Obszary, które mog� ubiega� si� o wsparcie  
z Programu zostały zdefiniowane na poziomie administracyjnym NUTS III. W przypadku 
Polski oznacza to: województwo pomorskie (podregiony: słupski, gda�ski, Gda�sk-Gdynia-
Sopot), województwo warmi�sko-mazurskie (podregiony elbl�ski, olszty�ski oraz ełcki) oraz 
województwo podlaskie (podregiony białostocko-suwalski i łom	y�ski), w przypadku Litwy: 
Kłajpeda, Taurogi, Alytus oraz Marijampol oraz cały obszar Obwodu Kaliningradzkiego. Ze 
wzgl�du na to, 	e zgodnie z zasad� elastyczno�ci region słupski mo	e ubiega� si�  
o dofinansowanie, całkowite wydatki projektów  realizowanych  na tym obszarze nie mog� 
przekroczy� 20% cało�ci wydatków realizowanych w Programie.  
 
Wspólny Sekretariat Techniczny (Joint Technical Secretariat, JTS) oraz beneficjenci ko�cowi 
maj� obowi�zek dopilnowa�, aby wnioski projektowe spełniały przedstawione powy	ej 
kryteria i wymogi techniczne. Wspólny Komitet Monitoruj�cy i Steruj�cy (Joint Monitoring 
and Steering Committee, JMSC) we współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi  
i regionalnymi oraz organami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za zewn�trzn� cz��� 
tego projektu, podejmuje decyzje na temat składanych wniosków, równie	 na podstawie 
rekomendacji, jakie zostan� opracowane dla potrzeb JMSC. Zadaniem JTS b�dzie 
sprawdzanie, czy został spełniony warunek zgodno�ci z rozwi�zaniami i zasadami danego 
kraju, jakie mog� mie� w danym przypadku zastosowanie. Gdyby wyst�piła taka potrzeba, 
JTS ma obowi�zek uruchomi� zasoby eksperckie konieczne do przeprowadzenia oceny 
danego projektu. Z takich zasobów zewn�trznych korzysta si� wył�cznie w przypadkach, gdy 
brak jest odpowiedniej wiedzy i do�wiadczenia na poziomie władz regionalnych lub 
krajowych danego kraju.   
 
 
W procesie oceny projektów mog� uczestniczy� eksperci krajowi oraz regionalni, przy czym 
musi zosta� spełniony warunek oddelegowania ich przez władze regionalne i krajowe oraz 
uzyskania akceptacji instytucji krajowych odpowiedzialnych za zarz�dzanie w danym kraju 
programami Interreg. Oddelegowany ekspert ma obowi�zek z wyprzedzeniem poinformowa� 
o ewentualnych konfliktach interesów, jakie mogłyby wyst�pi� w trakcie oceny projektu,  
a w przypadku wyst�pienia takiego konfliktu, ma obowi�zek wycofa� si� z oceny projektu. 
Powy	ej opisana wiedza ekspercka jest bezpłatna; z bud	etu Pomocy Technicznej programu 
opłacane b�d� jedynie wydatki zwi�zane z podró	� i zakwaterowaniem oraz dietami 
delegowanych ekspertów.  
 
 
Przy zało	eniu, 	e wymogi te zostan� spełnione, ocena merytoryczna wniosku b�dzie 
przeprowadzana w wymiarze oceny jako�ciowej w odniesieniu do nast�puj�cych aspektów  
i parametrów. 
 
(b) Kryteria oceny jako�ciowej 
I. Oddziaływanie projektu Maksymalnie 60 

1 Oddziaływanie transgraniczne: 

 

• we wdro	eniu projektu uczestniczy partner zagraniczny 

• partner zagraniczny wnosi wkład finansowy do projektu 

• projekt tworzy podstaw� rozwoju współpracy transgranicznej 

Maksymalnie 35 

 

Maksymalnie 8 

Maksymalnie 5 

Maksymalnie 22 
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2 Oddziaływania regionalne: 

• oddziaływanie gospodarcze (na przykład wzrost 

konkurencyjno�ci) 

• oddziaływanie społeczne (na przykład ochrona dziedzictwa 

kulturowego, podniesienie kwalifikacji) 

• zgodno�� ze strategiami rozwoju regionalnego / planami 

rozwoju  

• powi�zania z innymi projektami 

Maksymalnie 15 

�� Tematy przekrojowe: 

• równo�� szans 

• integracja społeczno�ci dyskryminowanych/ upo�ledzonych 

społecznie 

• wpływ na �rodowisko 

• technologia informacyjna i komunikacyjna 

• przykłady dobrej praktyki 

Maksymalnie 10 

II. Wykonalno�� projektu Maksymalnie 35 
1. Jako�� oraz logika konstrukcji projektu (ł�cznie ze wska�nikami 

realizacji i harmonogramem wdro	enia) 
Maksymalnie 15 

��� Zdolno�ci wnioskodawcy do zarz�dzania projektem Maksymalnie 10 

��� Bud	et (zakres, w jakim proponowane wydatki konieczne s� do 
wdro	enia projektu i jak maj� si� one do cen rynkowych) 

Maksymalnie 10 

III Trwało�� projektu Maksymalnie 5 

1 Organizacyjna i finansowa długofalowa trwało�� projektu Maksymalnie 5 

 Razem  Maksymalnie 100 

�

Ponadto,  w opisie poszczególnych Działa� znajduj� si� wskazówki na temat tego, jakie b�d� 
kryteria oceny projektów na poziomie Działa�. B�d� one stanowiły dodatkowy element 
oceny. 
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RODZAJE PROJEKTÓW I KWALIFIKOWALNO�� PROJEKTODAWCÓW 
 
Za kwalifikowalne uznaje si� nast�puj�ce rodzaje projektów: 
 
a) projekty wspólne 
W projekcie uczestniczy co najmniej dwóch partnerów, z co najmniej dwóch 

uczestnicz�cychkrajów. Zgodnie z punktem 31 Wytycznych INTERREG, ka	dy 
projekt, w którym uczestnicz� partnerzy z ró	nych krajów mianuje Partnera 
Wiod�cego. Rol� Partnera Wiod�cego b�dzie zarz�dzanie finansowe oraz koordynacja 
działa� z poszczególnymi partnerami. Partner Wiod�cy bierze na siebie  pełn� 
odpowiedzialno�� prawn�  
i finansow� za wdro	enie projektu wobec Instytucji Zarz�dzaj�cej. Partner Wiod�cy 
jest odpowiedzialny za uzgodnienie z pozostałymi partnerami podziału wzajemnych 
obowi�zków. Ustale� tych mo	na dokona� w formie porozumienia. 

 
W celu realizacji transferów �rodków finansowych nale	y mianowa� Partnera Finansowego 
(dotyczy jedynie partnerów pochodz�cych z Pa�stw Członkowskich). Partner Finansowy 
powinien by� mianowany w kraju innym ni	 kraj Partnera Wiod�cego.  
 
b) projekty krajowe 
Dopuszcza si� projekty składane przez samodzielnych wnioskodawców (projekty, w których 
uczestnicz� partnerzy tylko z jednego pa�stwa, to znaczy z Litwy, Polski lub Rosji), które 
wykazuj� wyra�ne pozytywne oddziaływanie transgraniczne. W przypadku projektów 
składanych przez wnioskodawców z jednego kraju, instytucja składaj�ca wniosek przyjmie na 
siebie rol� Partnera Wiod�cego.  
  
Wszystkie projekty infrastrukturalne musz� posiada� odpowiednie dokumenty projektowe 
spełniaj�ce wymogi przepisów danego kraju. Informacje na temat wymogów danego kraju  
w zakresie dokumentacji projektowej publikowane b�d� na stronie internetowej Programu. 
Mo	na uzyska� informacje dodatkowe z instytucji krajowych realizuj�cych Program 
S�siedztwa. W przypadku finansowania zewn�trznego, nale	y stosowa� si� do wymogów 
TACIS. 
 
Projekty infrastrukturalne, które nie posiadaj� wy	ej wymienionych dokumentów nale	y 
opracowa� w formie projektów dwuetapowych. Pierwsza faza obejmuje opracowanie 
brakuj�cych dokumentów projektowych, a druga faza zajmuje si� wdro	eniem rzeczywistym 
projektu infrastrukturalnego. Drug� faz� projektu mo	na wdro	y� dopiero po sfinalizowaniu 
pierwszej oraz po zatwierdzeniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów przez JTS. 
Istnieje mo	liwo�� opracowania dokumentacji technicznej do projektów infrastrukturalnych 
w ramach osobnego projektu.  
 
Wszystkie wnioski projektowe nale	y składa� w jednym z czterech j�zyków: angielski, 
litewski, polski lub rosyjski. W przypadku, gdy wnioski zostan� zło	one w j�zyku innym ni	 
angielski, nale	y dodatkowo zło	y� skrócony wniosek w j�zyku angielskim, doł�czaj�c go do 
ogólnej aplikacji projektowej. Wszystkie zał�czniki do wniosku mo	na składa� w dowolnym 
z wymienionych j�zyków programu.  
 
Funkcje Partnera Wiod�cego w projekcie mog� by� realizowane przez dowolnego 
kwalifikowalnego partnera w poszczególnych działaniach, natomiast w przypadku projektów 
infrastrukturalnych funkcje Partnera Wiod�cego mo	e realizowa� wył�cznie instytucja 
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publiczna (odpowiednik instytucji publicznej). Odpowiednik instytucji publicznej to dowolny 
organ prawny podlegaj�cy prawu publicznemu lub prywatnemu: 

(1) powołany do realizacji konkretnego celu, jakim jest spełnianie potrzeb w 
interesie ogólnym, który nie posiada charakteru przemysłowego lub 
komercyjnego 1; oraz 

(2) posiada osobowo�� prawn� (w przypadku Polski, równie	 oficjalnie 
zarejestrowane organizacje pa�stwowe nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej) oraz  

(3) * albo finansowane w wi�kszo�ci przez pa�stwo lub władze regionalne lub 
lokalne lub inne jednostki podlegaj�ce prawu publicznemu,  
 * albo podlegaj�ce nadzorowi zarz�dczemu tych jednostek,  
*  lub posiadaj�ce administracyjny, zarz�dczy lub nadzorczy zarz�d, w którym 

ponad połowa zasiadaj�cych członków została mianowana przez pa�stwo, 
władze regionalne lub lokalne lub przez inne jednostki podlegaj�ce prawu 
publicznemu.  

 
Rezultaty ko�cowe projektów infrastrukturalnych musz� spełni� warunek dost�pno�ci 
ogólnopublicznej, musz� by� własno�ci� w domenie publicznej lub w ramach partnerstwa  
z partnerami projektu.  
 
W przypadku finansowania TACIS, partner odpowiedzialny mo	e by� przedstawicielem 
publicznych władz krajowych, regionalnych, lokalnych; publicznych organizacji regionalnych 
i lokalnych; władz lokalnych i społeczno�ci z obszaru przygranicznego; stowarzysze� 
zawodowych; izb handlowych; stowarzysze� regionalnych; organizacji pozarz�dowych; 
zwi�zków zawodowych; itp. Lista partnerów kwalifikowalnych powinna by� przedstawiana w 
Pakiecie Wnioskodawcy (Wytyczne dla Projektodawców), zgodnie z danymi okoliczno�ciami 
(cel Rundy aplikacyjnej, lokalna struktura administracyjna, itp.).  
 
 

                                                 
1 Definicja ta nie wyklucza jednostek posiadaj�cych cz��ciowo charakter przemysłowy lub komercyjny. 
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OGÓLNA PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW 
 
Projekty b�d� wybierane w dwóch etapach, w realizacji których główn� rol� odgrywa 
Wspólny Sekretariat Techniczny (JTS, z siedzib� w Wilnie) oraz wspólny Komitet 
Monitoruj�cyi Steruj�cy (JMSC). Na pierwszym spotkaniu JMSC przyjmie Regulamin 
Procedur oraz podejmie decyzje na temat terminów kolejnych spotka� przez nast�pny rok, 
kiedy to b�d� podejmowane decyzje na temat zło	onych aplikacji. Terminy te zostan� 
ogłoszone na stronie internetowej Programu. 
 
Po podj�ciu decyzji przez JMSC, w przypadku, gdy dost�pne b�dzie finansowanie zewn�trzne 
z UE, JTS dopilnuje, aby w odpowiedniej prasie lokalnej i w Internecie pojawiła si� 
informacja o Rundzie aplikacyjnej.  
 
Po zło	eniu, wniosek rejestrowany jest w JTS i sprawdzany pod k�tem zgodno�ci formalnej. 
Wst�pnego przegl�du projektów dokonuje si� w oparciu o zestaw technicznych kryteriów 
kwalifikowalno�ci. Zadanie to przeprowadzaj� pracownicy JTS. W trakcie badania wniosku 
pod k�tem jego zgodno�ci formalnej, JTS identyfikuje wnioskodawc� i sprawdza jego 
kwalifikowalno��. Zadanie to wykonuje przy pomocy odpowiedniej instytucji krajowej, 
odpowiedzialnej za INTERREG. 
 
Zło	one wnioski zostan� przygotowane na posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitoruj�co-
Steruj�cego (JMSC), w trakcie którego podejmuje si� decyzje we współpracy z odpowiednimi 
władzami krajowymi i regionalnymi. JTS sprawdza zgodno�� z regułami i politykami danego 
kraju, je	eli takie maj� zastosowanie. Je	eli b�dzie to konieczne, JTS ma obowi�zek zapewni� 
odpowiednie zasoby eksperckie w celu dokonania oceny projektu. Z zewn�trznych zasobów 
eksperckich mo	na korzysta� w przypadkach, gdy brak jest odpowiedniej wiedzy na poziomie 
władz regionalnych lub krajowych odno�nych krajów.  
 
Eksperci krajowi i regionalni mog� uczestniczy� w procesie oceny jedynie w przypadku, gdy 
zostali oddelegowani przez władze regionalne i krajowe oraz zatwierdzeni przez instytucje 
krajowe, które  w danym kraju odpowiedzialne s� za administrowanie programami 
INTERREG. Powy	ej opisana usługa ekspercka jest bezpłatna; z bud	etu Pomocy 
Technicznej programu pokrywane s� jedynie koszty przejazdu, zakwaterowania i diet. 
 
Dopiero po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikowalno�ci technicznej, wnioski 
przechodz� do etapu kompleksowej oceny ich jako�ci. Na podstawie oceny zostanie 
opracowana lista rankingowa projektów. Ka	dy projekt mo	e otrzyma� maksymalnie 100 
punktów z wszystkich kategorii. Projekty, które nie uzyskaj� co najmniej 18 punktów  
w kategorii „oddziaływanie transgraniczne oraz poziom partnerstwa” lub co najmniej 60 
punktów w sumie, nie uzyskaj� rekomendacji do dofinansowania.  
 
Do poszczególnych projektów JTS opracuje skrócony raport z oceny, który nast�pnie 
przeka	e do JMSC wraz z proponowan� decyzj�. JMSC b�dzie odpowiedzialny za podj�cie 
decyzji o udzieleniu wsparcia projektowi lub o jego odrzuceniu. Do wydawanych przez siebie 
decyzji, Wspólny Komitet Monitoruj�cy iSteruj�cy w ka	dym przypadku doł�czy 
uzasadnienie przyj�cia lub odrzucenia projektu. Po podj�ciu decyzji o dofinansowaniu, 
informacja o tym zostanie przekazana do Partnera Wiod�cego nie pó�niej ni	 dwa tygodnie 
od jej podj�cia. Kontrakty podpisywane s� z Partnerami Wiod�cymi zaakceptowanych 
projektów.  
Ka	dy członek JMSC ma prawo za	�da� wgl�du do dokumentacji projektowej przed 
podj�ciem decyzji.  
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PRIORYTETY I DZIAŁANIA 
 
PRIORYTET 1. Wzrost konkurencyjno�ci i produktywno�ci obszaru współpracy 
poprzez modernizacj� i rozbudow� infrastruktury transgranicznej, ochron� granic 
oraz współprac� gospodarcz� i naukowo - techniczn� 
 
Celem niniejszego priorytetu jest podniesienie konkurencyjno�ci i produktywno�ci obszarów 
współpracy poprzez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpiecze�stwa obszaru 
transgranicznego, współprac� gospodarcz� i naukow� / technologiczn�. 
 
 
Wska�niki Priorytetu 1. 
 
Wska�nik Rodzaj   �ródła informacji 
Liczba wdro	onych projektów Produkt Raporty z realizacji z programu i 

projektu 
Zwi�kszone wykorzystanie 
zaawansowanych technologii (liczba 
nowych u	ytkowników nowych 
technologii) 

Rezultat Ankiety, oceny ex-post 

Zmodernizowana infrastruktura 
transgraniczna (liczba zbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów) 

Rezultat Ankiety, oceny ex-post 

Wzrost konkurencyjno�ci przedsi�biorstw 
w obszarze transgranicznym (wielko�� 
obrotu w przedsi�biorstwach) 
 

Oddziały
wanie 

Statystyki na temat importu/ 
eksportu, ankiety, raporty 
finansowe przedsi�biorstw 

 
Finansowanie Programu na lata 2004-2006, waluta euro 
(69,375 % finansowania Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe 
publiczne oraz inne 

finansowanie 
publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centra
lne(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja TACIS 
(CBC) 

Priorytet 1 33.791.307 25.343.480 8.447.827 
 
7.125.000 
 

  75% 25 % 
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DZIAŁANIE 1.1 Wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej 
 
1. Opis działania 
Pobudzanie współpracy transgranicznej i mi�dzynarodowej w dziedzinie transferu technologii 
i innowacji, współpracy naukowej i technicznej, współpracy w sieciach i tworzenie klastrów 
to kluczowe czynniki przyczyniaj�ce si� do wzrostu gospodarczego oraz wzrostu 
konkurencyjno�ci danego regionu i zmniejszenia ró	nic pomi�dzy regionami. Działanie to jest 
przede wszystkim ukierunkowane na popraw� warunków rozwoju sektora M�P, który 
uznawany jest za wa	n� sił� nap�dow� rozwoju gospodarki regionu oraz za najbardziej 
elastyczny i innowacyjny sektor, który szybko dostosowuje si� do zmieniaj�cych si� potrzeb 
rynku. Działanie to ma za zadanie wspiera� przedsi�biorczo�� oraz powstawanie nowych 
przedsi�biorstw. Ponadto, działanie to jest ukierunkowane na wzmocnienie potencjału 
naukowego i innowacyjnego regionu transgranicznego poprzez wspólne działania  
w dziedzinie nauki i bada�.  
 
Celem tych działa� jest to, aby współpraca transgraniczna przyczyniła si� do rozwoju 
gospodarczego i wzrostu konkurencyjno�ci przedsi�biorstw regionu oraz zmniejszenia 
ró	nic pomi�dzy regionami.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 euro. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000 euro. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�ce. 
 
W ko�cowej wersji oceny ex-ante dotycz�cej opisu niniejszego działania nie zamieszczono 
	adnych rekomendacji.  
 
2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 

- inwestycje nowe i w ramach rewitalizacji (brown field, green field); 
- zakładanie parków przemysłowo-technologicznych/ inkubatorów; 
- rozwój sieci tematycznych i baz danych; 
- współpraca pomi�dzy strukturami biznesowymi powi�zanymi ze sob� sektorowo; 
- wdro	enie projektów transgranicznych w dziedzinie innowacji i wdra	ania nowych 

technologii;  
- rozwój i szkolenie w zakresie informatyki i e-biznesu; 
- audyty innowacyjne/ technologiczne;  
- wdro	enie wspólnych projektów i działa� naukowych i badawczych; 
- współpraca pomi�dzy o�rodkami badawczymi technologii i rozwoju. 

 



 13 

3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, waluta euro (17,1125% finansowanie 
Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie publiczne 

(3=4+5+6)  

 Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne 
(4) 

Lokalne/ 
Regionalne 
(5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

Działanie 
1.1 8.335.189 6.251.392 2.083.797 

 
1.900.00

0 
 

 
  75% 25% 

 
 
4. Obszary interwencji:  
163 – Usługi doradcze dla przedsi�biorstw;  
164 – Wspólne korzystanie z usług okołobiznesowych; 
181 – Projekty badawcze realizowane przez uczelnie wy	sze i instytuty badawcze; 
182 – Innowacja i transfery technologii, budowanie sieci i partnerstw pomi�dzy 
przedsi�biorstwami i/lub instytutami badawczymi; 
183 – Infrastruktura RTDI 
 
5. Potencjalni beneficjenci ko�cowi: 
 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zamawiane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne za 
realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- organizacje pozarz�dowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;  
- parki narodowe, parki krajobrazowe; 
- izby handlu; 
- szkoły, uczelnie wy	sze i instytucje edukacyjne; 
- organizacje turystyczne, o�rodki kultury, muzea, itp.; 
- instytucje kultury, naukowe i badawcze; 
- instytucje u	yteczno�ci publicznej, (to znaczy policja, stra	 po	arna) oraz stra	 graniczna 
- Oficjalnie zarejestrowane instytucje pa�stwowe nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej  

(w przypadku Polski). 
 
Zasadniczo, jedynie jednostki publiczne (odpowiednik jednostki publicznej) s� jednostkami 
kwalifikowalnymi do pełnienia funkcji Partnera Wiod�cego w przypadku projektów 
infrastrukturalnych.  
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6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
- priorytet uzyskuj� projekty, które przyczyniaj� si� do wzmocnienia potencjału naukowego 

i innowacyjnego regionu transgranicznego poprzez realizacj� odpowiednich działa� 
transgranicznych w dziedzinie nauki i bada�. 

- priorytet uzyskuj� projekty, które przyczyniaj� si� do tworzenia mi�dzynarodowych 
klastrów i sieci tematycznych. 

 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba transgranicznych projektów 
innowacyjnych/ transferu know-how 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba transgranicznych baz danych i sieci 
powi�zanych z Działaniem  

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba nawi�zanych kontaktów w zakresie 
współpracy 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Wzrost konkurencyjno�ci przedsi�biorstw 
regionu i zmniejszenie ró	nic pomi�dzy 
regionami 

Oddziały
wanie 

Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 
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DZIAŁANIE 1.2: WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY GRANICZNEJ I PRZYGRANICZNEJ W CELU 
ZAPEWNIENIA ROZWOJU OBSZARU PRZYGRANICZNEGO 
 
1. Opis działania  
Działanie to jest ukierunkowane na rozwój i modernizacj� infrastruktury strategicznej  
w obszarze transgranicznym, przyczyniaj�cej si� do wzrostu gospodarczego i rozwoju 
zrównowa	onego całego obszaru przygranicznego oraz zgodno�ci ze standardami UE. Na 
podstawie szans wynikaj�cych z analizy SWOT, nacisk nale	y poło	y� na rozwój 
infrastruktury małych portów, działania uzupełniaj�ce wobec wi�kszych projektów 
realizowanych w multimodalnych korytarzach transportowych oraz na sieciach dróg 
lokalnych oraz lokalnych i regionalnych centrach logistycznych, co z kolei prowadzi do 
promowania działa� tranzytowych, poprawy przepustowo�ci przej�� granicznych, rozwoju 
sieci energetycznych, informatyki i telekomunikacji. Ze wzgl�du na ograniczone fundusze 
programu, w przypadku inwestycji finansowane b�d� jedynie projekty inwestycyjne nie 
przekraczaj�ce 1 000 000 EUR dofinansowania z EFRR oraz nieobj�te programami 
krajowymi lub innymi instrumentami finansowania UE (Fundusz Schengen oraz Specjalny 
Program Tranzytowy Obwodu Kaliningradzkiego współfinansowany przez UE2) oraz 
posiadaj�ce wyra�ne oddziaływanie transgraniczne. Ponadto, w Komunikacie S�siedztwa 
zach�ca si� partnerów do szerszej współpracy w zakresie bezpiecze�stwa granic w podanych 
ramach. Wła�nie z tego wzgl�du Działanie 1.2. obejmuje równie	 działania w tym obszarze.  
 
Celem jest stworzenie warunków wst�pnych trwałego rozwoju gospodarki w regionie 
transgranicznym obj�tym działaniem Programu.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 EUR. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000 EUR. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�ce. 
 
Aktualna wersja opracowania uwzgl�dnia rekomendacje umieszczone w ko�cowej wersji 
oceny ex-ante (2.3.1.) dotycz�ce opisu niniejszego Działania.  
 
2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 
- budowa lub modernizacja zintegrowanych publicznych transgranicznych systemów 

transportu; 
- rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sieci komputerowe i sieci 

komunikacji) dla słu	b bezpiecze�stwa i ratownictwa; 
- modernizacja/ budowa turystycznych przej�� granicznych; 
- rozwój wspólnych sieci dostaw energetycznych (elektryczno��, gaz); 
- rozwój GIS; 
- opracowanie dokumentacji projektowej do inwestycji infrastrukturalnych 

kwalifikowalnych w tym działaniu (to znaczy studia wykonalno�ci, ocena oddziaływania 
na �rodowisko, projekty, dokumentacja techniczna i projektowa, itp.); 

- rozwój i modernizacja bezpiecze�stwa transgranicznego infrastruktury na mał� skal�  
w zakresie dróg, kolei i wód; 

- rozwój systemów ratownictwa/ ochrony cywilnej i powi�zanej z tym infrastruktury, na 
przykład centra działa� kryzysowych, które koordynuj� wspólne działania w sytuacjach 
kryzysowych; 

                                                 
2 W ramach specjalnego programu tranzytowego Obwodu Kaliningradzkiego Litwa mo	e ubiega� si� o pomoc 
finansow� do wdro	enia mechanizmu FTD/FRTD. 
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- opracowanie i wdro	enie procedur współpracy pomi�dzy Stra	� Graniczn�, Słu	b� Celn�, 
policj� i stra	� po	arn�; 

- poprawa wyposa	enia słu	b bezpiecze�stwa i ratownictwa; 
- infrastruktura portowa na mał� skal�; 
- opracowanie i wdro	enie wspólnych programów ukierunkowanych na zapobieganie 

przest�pczo�ci w obszarach transgranicznych;  
 
Istnieje mo	liwo�� wł�czenia podanych poni	ej działa�, w przypadku, gdy nie mog� one by� 
finansowane z innych instrumentów (na przykład Funduszu Schengen): 

- modernizacja przej�� granicznych3;  
- poprawa usług na / wokół przej�� granicznych ; 
- stworzenie sieci transgranicznych w zakresie informatyki i telekomunikacji. 
  

3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, w EUR (19,8875 %  finansowania 
Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

 
Działanie 
1.2 
 

9.686.841 7.265.131 2.421.710 1.900.000 

  75% 25%  
4. Obszary interwencji:  
31 – Infrastruktura transportowa; 
32 – Infrastruktura telekomunikacyjna i społecze�stwo informacyjne 
 
5. Potencjalni beneficjenci: 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zlecane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne, które w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne 
s� za realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym;; 

- parki narodowe, parki krajobrazowe; 
- oficjalnie zarejestrowane instytucje pa�stwowe nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej  

(w przypadku Polski). 
- władze odpowiedzialne za drogi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
- instytucje u	yteczno�ci publicznej, (to znaczy policja, stra	 po	arna) oraz stra	 graniczna 
 
Zasadniczo, jedynie jednostki publiczne (odpowiednik jednostki publicznej) s� jednostkami 
kwalifikowalnymi do pełnienia funkcji Partnera Wiod�cego w przypadku projektów 
infrastrukturalnych.  

                                                 
3 nie obj�tych innymi projektami przej�� granicznych 
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6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
 
- priorytetowo b�d� traktowane projekty, których wynikiem jest wzrost efektywno�ci (to 

znaczy skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów) przepływu osób, towarów i usług przez 
granic�, zwłaszcza w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych posiadaj�cych 
wyra�ny efekt transgraniczne; 

- priorytet uzyskuj� projekty, których wynikiem jest wzrost bezpiecze�stwa granic UE.  
 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba transgranicznych obiektów 
infrastrukturalnych  

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba projektów wzmacniaj�cych 
bezpiecze�stwo granic 
 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Czas zaoszcz�dzony przy podró	y lub 
transporcie towarów przez granic�  

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 

Wzmocniona integracja transgraniczna 
istniej�cych sieci infrastruktury (liczba 
nowych lub zmodernizowanych sieci 
infrastruktury) 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 
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DZIAŁANIE 1.3: OCHRONA �RODOWISKA, WZROST EFEKTYWNO�CI WYKORZYSTANIA 
ENERGII, PROMOWANIE ODNAWIALNYCH �RÓDEŁ ENERGII 
 
1. Opis działania  
 
Region transgraniczny charakteryzuje si� unikalnym �rodowiskiem naturalnym i krajobrazem, 
bogactwem zasobów naturalnych, parkami narodowymi i regionalnymi oraz znacz�cym 
stopniem zró	nicowania biologicznego. Jednak region ten (a zwłaszcza Obwód 
Kaliningradzki) nadal prze	ywa powa	ne problemy ekologiczne (zrzuty nie oczyszczonych 
�cieków i odpadów, opuszczone tereny wojskowe, itp.). Dlatego, sektor ochrony �rodowiska 
ma ogromne znaczenie dla zrównowa	onego rozwoju regionu, zachowania jego 
ró	norodno�ci biologicznej i krajobrazowej oraz dla stworzenia korzystnych warunków 
rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez stymulowanie działalno�ci gospodarczej, 
alternatywnych �ródeł zatrudnienia oraz działa� w zakresie turystyki i rekreacji. W zwi�zku z 
tym, działanie to obejmuje dług� list� przedsi�wzi�� ekologicznych w odniesieniu do 
gospodarki wodnej i �ciekowej w obszarach transgranicznych, monitorowania jako�ci 
powietrza, zachowania ró	norodno�ci biologicznej, zapobiegania i eliminacji zagro	e� 
�rodowiska, itp.  
 
W odniesieniu do sektora energetycznego, który ma prawdopodobnie najbardziej szkodliwy 
wpływ na �rodowisko, działanie to jest równie	 ukierunkowane na efektywne wykorzystanie 
energii i promowanie odnawialnych �ródeł energii, zmniejszaj�c dzi�ki temu szkodliwe 
oddziaływanie na �rodowisko oraz zmniejszaj�c koszty wykorzystania energii, poprawiaj�c 
systemy zarz�dzania energi� i uzyskuj�c coraz wy	szy stopie� zgodno�ci ze standardami UE.  
 
Bior�c pod uwag� ograniczone �rodki programu, w przypadku inwestycji, finansowane b�d� 
jedynie projekty inwestycyjne nie przekraczaj�ce wysoko�ci 1000 000 EUR dofinansowania 
ze �rodków EFRR , nie obj�te programami krajowymi i posiadaj�ce wyra�ne oddziaływanie 
transgraniczne.  
Celem jest zachowanie �rodowiska naturalnego oraz ustalenie warunków zrównowa	onego 
rozwoju z perspektywy ochrony �rodowiska.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 EUR. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000 EUR. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�ce. 
 
Aktualna wersja opracowania uwzgl�dnia rekomendacje umieszczone w ko�cowej wersji 
oceny ex-ante (2.3.1.) dotycz�ce opisu niniejszego Działania.  
 
2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 
�rodowisko: 
- budowa/ modernizacja transgranicznych obiektów sieci wodoci�gowej oraz oczyszczalni 
�cieków; 

- budowa/ modernizacja wspólnych systemów odbioru odpadów i recyklingu, składowisk, 
itp.; 

- ochrona parków narodowych, parków krajobrazowych, linii wybrze	a, pojezierzy, itp.; 
- budowa transgranicznych systemów monitorowania i zarz�dzania oraz baz danych;  
- ponowne zagospodarowanie byłych terenów wojskowych i innych zniszczonych 

obszarów; 
- ochrona istniej�cych/ zakładanie nowych korytarzy ekologicznych; 
Testy/ badania w zakresie wód, gruntów i powietrza: 
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- wspólne zarz�dzanie zasobami wodnymi/ ziemnymi oraz obszarami chronionymi; 
zintegrowane zarz�dzanie stref� przybrze	n�;  

- wdro	enie wspólnych programów ochrony i zarz�dzania �rodowiskiem; 
- wdro	enie programów edukacyjnych w zakresie ochrony �rodowiska; 
- opracowanie planów i studiów rozwoju przestrzennego; 
- planowanie i zarz�dzanie wspólnymi zadaniami i działaniami w odniesieniu do sytuacji 

kryzysowych (katastrofy naturalne i technologiczne, wypadki, zanieczyszczenia, itp.); 
Energia zielona: 
- wspólne projekty w zakresie promowania i wykorzystania energii z biomasy; 
- wspólne projekty w zakresie promowania i wykorzystania energii geotermalnej i wodnej; 
- wspólne projekty w zakresie promowania i wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej; 
- badania i rozwój oraz wymiana technologii. 

 
3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, w EUR (12,4875 %   finansowania 
Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

 
Działanie 
1.3 
 

6.082.436 4.561.826 1.520.610 1.900.000 

  75% 25%  
 
4. Obszary interwencji:  
33 – Infrastruktura energetyczna (produkcja, dostawa); 
34 – Infrastruktura ochrony �rodowiska; 
 
5. Potencjalni beneficjenci: 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zlecane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne, które w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne 
s� za realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- organizacje pozarz�dowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;  
- Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe; 
- organizacje turystyczne o charakterze non-profit; 
- izby handlu; 
- szkoły, uczelnie wy	sze i instytucje edukacyjne; 
- jednostki bada� naukowych; 
- oficjalnie zarejestrowane instytucje pa�stwowe nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej  

(w przypadku Polski). 
 
Zasadniczo, jedynie jednostki publiczne (odpowiednik jednostki publicznej) s� jednostkami 
kwalifikowalnymi do pełnienia funkcji Partnera Wiod�cego w przypadku projektów 
infrastrukturalnych.  
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6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
 
- priorytetowo b�d� traktowane projekty, których wynikiem jest uzyskanie zgodno�ci ze 

standardami ochrony �rodowiska UE 
 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
 
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba zbudowanych/ zmodernizowanych 
transgranicznych obiektów infrastruktury 
ochrony �rodowiska 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba programów transgranicznych z 
zakresu zarz�dzania ochron� �rodowiska 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Wzrost liczby u	ytkowników odnawialnych 
�ródeł energii 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, ankiety 

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia w 
obszarach transgranicznych 

Oddziały
wanie 

Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 
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DZIAŁANIE 1.4: ROZWÓJ TURYSTYKI I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZYCZYNIAJ�CY 
SI� DO ROZWOJU OBSZARU PRZYGRANICZNEGO, JAK RÓWNIE� ZACHOWANIE OBIEKTÓW 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO O ZNACZENIU TRANSGRANICZNYM 
 
1. Opis działania  
 
Turystyka jest wa	nym gospodarczo elementem regionu przygranicznego i w przyszło�ci 
mo	e sta� si� jednym z głównych sektorów generowania dochodu oraz wzrastaj�cym �ródłem 
zatrudnienia i inwestycji, zwłaszcza w obszarach przybrze	nych i na terenach wiejskich. 
Działanie to ukierunkowane jest na promowanie transgranicznej turystyki rekreacyjnej, 
ekologicznej, poznawczej, kulturowej i biznesowej. Działanie to zmierza do poprawy 
warunków rozwoju sektora M�P.  
 
Niski stopie� rozwoju infrastruktury turystycznej został uznany za jeden z głównych słabych 
punktów tego sektora, który w powa	nym stopniu utrudnia jego rozwój i ogranicza liczb� 
przyje	d	aj�cych i lokalnych turystów. W zwi�zku z tym, jedno z głównych działa� w tym 
przypadku polega na rozwoju transgranicznej infrastruktury turystycznej. Rozwój sieci 
turystyki transgranicznej to kolejny obszar priorytetowy w kwestii tworzenia efektywnych 
sieci i partnerstwa, które w znacz�cy sposób przyczyniaj� si� do rozpowszechniania 
informacji turystycznej i promocji regionu. Ponadto, atrakcyjno�� turystyczna i rozwój 
sektorowy w du	ym stopniu zale	� od ró	norodno�ci i jako�ci usług turystycznych, 
wizerunku regionu i odpowiednio rozplanowanych sezonowo działa� w zakresie turystyki. 
Dlatego te	, działanie obejmuje promocj� i dywersyfikacj� produktów turystycznych.  
 
Obecno�� dobrze utrzymanych obiektów dziedzictwa kulturowego ł�czy si� �ci�le  
z rozwojem turystyki transgranicznej. W zwi�zku z tym, działanie to obejmuje ponadto 
rozwój i rekonstrukcj� obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez projekty inwestycyjne  
w tej dziedzinie.  
 
Wdra	aniu tego działania powinno towarzyszy� uwzgl�dnienie kwestii rozwoju 
zrównowa	onego �rodowiska tak, aby zapobiec niszczeniu obszarów, z których du	a cz��� 
obj�ta jest dyrektywami NATURA 2000. 
 
Nale	y wykaza� istnienie �cisłych powi�za� pomi�dzy Działaniami 1.4 i 2.2 w odniesieniu do 
projektów dziedzictwa kulturowego. Działanie to koncentruje si� przede wszystkim na 
wspieraniu projektów z elementami infrastruktury, a Działanie 2.2 ukierunkowane jest na 
finansowanie zada� mi�kkich w tym obszarze.  
 
Celem jest promowanie turystyki jako jednej z mocnych stron gospodarki regionu 
transgranicznego.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 EUR. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000 EUR. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�cy. 
 
Aktualna wersja opracowania uwzgl�dnia rekomendacje umieszczone w ko�cowej wersji 
oceny ex-ante (2.3.1.) dotycz�ce opisu niniejszego Działania, z wyj�tkiem zalece� 
dotycz�cych rozró	nienia napływu turystów, poniewa	 nie zauwa	ono 	adnych implikacji 
tego zagadnienia na wspierane obszary interwencji.  
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2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 
Rozwój transgranicznej infrastruktury turystycznej: 

- budowa �cie	ek rowerowych i obiektów towarzysz�cych; 
- rozwój turystycznych tras wodnych i obiektów usługowych /uwaga: ryzyko pomocy 

publicznej/  
- rozwój obszarów rekreacyjnych (pla	e, k�pieliska, miejsca odpoczynku w lasach/ 

miejsca rekreacji, uzdrowiska, infrastruktura uzdrowisk, itp.) oraz obozowiska.  
- rozwój tras turystyki tematycznej oraz szlaków w�drownych, �cie	ek/ szlaków multi-

kulturowych lub kulturowych i edukacyjnych; 
- budowa o�rodków informacji turystycznej i terminali turystycznych oraz rozwój 

istniej�cych; 
- oznakowanie obiektów turystycznych. 
 

Rozwój sieci turystyki transgranicznej: 
- organizacja targów turystyki, konferencji i seminariów; 
- organizacja tras pilota	owych, zjazdów turystycznych, obozów młodzie	owych; 
- rozwój partnerstwa w zakresie marketingu; 
- tworzenie wspólnych stron internetowych, przewodników i map. 

 
Promocja i dywersyfikacja produktów turystycznych: 

- szkolenie i edukacja w zakresie turystyki; 
- kampanie informacji turystycznych; 
- organizowanie imprez pozasezonowych (aktywny wypoczynek, np. w�drówki piesze, 

spływy, w�dkarstwo, zbieranie grzybów, jazda konna, narty, imprezy turystyczne, 
poznawcze, kulturowe i biznesowe); 

- swoiste działania turystyczne odnosz�ce si� do dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego regionu przygranicznego. 

 
Rozwój infrastruktury kultury: 

- ochrona, odnowa i rekonstrukcja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego 
oraz pomników i ich otoczenia; 

- ochrona, renowacja obiektów kultury;  
- budowa obiektów kultury o znaczeniu transgranicznym; 
- tworzenie systemów informacji o kulturze. 

 
3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, w EUR (19,8875 % finansowania 
Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

 
Działanie 
1.4 
 

9.686.841 7.265.131 2.421.710 1.425.000 

  75% 25%  
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4. Obszary interwencji:  
171 – Inwestycje fizyczne (centra informacji, kwatery, wy	ywienie, obiekty); 
172 – Inwestycje nie-fizyczne (rozwój i zapewnienie usług turystycznych, sportowych, 
działania kulturowe i wypoczynkowe, dziedzictwo); 
173 – Wspólne usługi dla bran	y turystycznej (obejmuje działania promocyjne, współprac�  
w sieci, konferencje i targi bran	owe). 
 
5. Potencjalni beneficjenci: 
 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zlecane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne, które w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne 
s� za realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- organizacje pozarz�dowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;  
- Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe; 
- izby handlowe; 
- szkoły, uczelnie wy	sze i instytucje edukacyjne; 
- organizacje turystyczne, o�rodki kultury, muzea, itp.; 
- instytucje kultury, naukowe i badawcze; 
- ko�cioły i grupy wyznaniowe; 
- oficjalnie zarejestrowane instytucje pa�stwowe nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej (w 

przypadku Polski). 
 
6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
 
- priorytetowo b�d� traktowane projekty, które inwestuj� w ju	 istniej�ce punkty w�złowe 

(turystyczne), które przyci�gaj� turystów do regionu; 
- priorytet uzyskuj� projekty, w ramach których inwestycje gospodarcze wykorzystuj� 

istniej�ce zasoby dziedzictwa, zwłaszcza obiekty o wysokiej warto�ci znajduj�ce si� w 
rejestrze zabytków; 

- priorytet uzyskuj� projekty, które inwestuj� w infrastruktur� kultury wspieraj�c� rozwój 
kulturowy regionu. 

 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
 
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba zbudowanych obiektów 
infrastruktury turystyki transgranicznej 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba odbudowanych/ zbudowanych 
obiektów kultury 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba sieci/ produktów turystyki 
transgranicznej 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Liczba konferencji, seminariów 
zorganizowanych poza sezonem 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Zwi�kszony napływ turystów do obszaru 
transgranicznego 

Oddziały
wanie 

Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 
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PRIORYTET 2. WKŁAD WE WSPÓŁPRAC� POMI�DZY MIESZKACAMI 
SPOŁECZNO-KULTUROW� INTEGRACJ� ORAZ W RYNEK PRACY 
 
Celem tego priorytetu jest zach�cenie do silnej współpracy pomi�dzy lokalnymi 
społeczno�ciami regionu transgranicznego, wzmocnienie rynku lokalnego i zach�cenie do 
inicjatyw rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym jako �rodka zmniejszaj�cego 
ograniczenia peryferyjne i zacofanie gospodarcze obszarów granicznych.  
Uwaga: Zgodnie z Komunikatem Komisji z 28 kwietnia 2000 w sprawie wytycznych do 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG (w poprawionym wydaniu z 2 wrze�nia 2004) 
wydarzenia jednorazowe nie kwalifikuj� si� do dofinansowania, chyba 	e stanowi� cz��� 
wspólnej strategii rozwoju lub poprawy integracji transgranicznej.   
 
 
Wska�niki Priorytetu 2. 
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba wdro	onych projektów  Produkt Raporty z realizacji programu 

projektu 
Intensyfikacja kontaktów pomi�dzy 
społeczno�ciami i lokalnych inicjatyw 
(liczba kontaktów) 

Rezultat Raporty z realizacji programu 
projektu, oceny ex-post, ankiety 

Poprawa spójno�ci gospodarczo – 
społecznej obszarów transgranicznych 
(PKB, poziom zatrudnienia) 

Oddziały
wanie 

Ankiety, oceny ex-post 

 
Finansowanie Programu na lata 2004-2006, w EUR 
 (23,125 % finansowania Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

 
Priorytet 2 
 

11.263.771 8.447.827 2.815.944 1.900.000 

  75% 25%  
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 DZIAŁANIE 2.1: WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNO�CI LOKALNYCH 
 
1. Opis działania 
 
Działanie to ukierunkowane jest na wzmocnienie współpracy społeczno�ci lokalnych, 
organizacji pozarz�dowych, struktur administracyjnych i partnerów społeczno – 
gospodarczych, powstanie nowych transgranicznych sieci współpracy i struktur w celu 
wzmocnienia demokracji na poziomie lokalnym i poprawy zdolno�ci administracyjnych, 
zarz�dczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Celem działania jest stworzenie 
dynamicznego wykształconego, zdrowego i bezpiecznego społecze�stwa poprzez wdro	enie 
wspólnych działa� w obszarze edukacji, sportu, opieki zdrowotnej i zarz�dzania kryzysowego 
/ ochrony cywilnej poprzez popraw� jako�ci nauczania oraz wzrost dost�pno�ci do kształcenia 
ustawicznego, zapewnienie wysokiej jako�ci opieki zdrowotnej i społecznej oraz promowanie 
transgranicznych imprez sportowych.  
Równolegle, rozwój transgranicznego rynku pracy i wzmocnienie współpracy w znacznym 
stopniu przyczyni si� do redukcji bezrobocia w regionie, lepszej integracji grup 
marginalizowanych na rynku pracy, promocji równo�ci szans, wi�kszej mobilno�ci  
i elastyczno�ci pracy, łatwiejszego przystosowywania si� pracowników do potrzeb rynku, 
udoskonalonych kwalifikacji, umiej�tno�ci i pewno�ci siebie, wzrostu przychodów 
społeczno�ci lokalnej i atrakcyjno�ci regionu transgranicznego jako dynamicznego obszaru 
otwieraj�cego mo	liwo�ci kariery zawodowej. Projekty odnosz�ce si� do współpracy  
w zakresie zapobiegania i zwalczania przest�pczo�ci zorganizowanej i korupcji mog� by� 
obj�te tym działaniem.  
 
Celem jest wzmocnienie struktury społeczno�ci lokalnej jako jednego z czynników 
warunkuj�cych trwały rozwój endogeniczny.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 5 000 EUR. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 300 000 EUR. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�ce. 
 
Projekty finansowane z tego działania nie przekraczaj�ce kwoty 50.000 EUR to tak zwane 
projekty na mał� skal� lub mikroprojekty. Ze wzgl�du na ograniczon� ilo�� osób  
w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Rosji zajmuj�cych si� zarz�dzaniem 
mikroprojektami, informacje o maksymalnej liczbie wdro	onych mikroprojektów (lub  
o tym, jaki procent �rodków alokowano na tego rodzaju projekty) z udziałem partnerów 
rosyjskich b�d� ogłaszane w ka	dym zaproszeniu do składania wniosków aplikacyjnych.  
 
Aktualna wersja opracowania uwzgl�dnia rekomendacje umieszczone w ko�cowej wersji 
oceny ex-ante (2.3.1.) dotycz�ce opisu niniejszego Działania. 
 
2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 

- powołanie struktur współpracy transgranicznej, takich jak o�rodki edukacyjne i bazy 
danych; 

- powstanie sieci obejmuj�cych instytucje organizacyjne ró	nego szczebla oraz firmy  
w celu tworzenia wspólnych programów szkolenia zawodowego i reorientacji 
zawodowej; 

- szkolenia transgraniczne, podnoszenie umiej�tno�ci (zwłaszcza w zakresie 
informatyki), reorientacja zawodowa, działania zwi�zane ze szkoleniem w miejscu 
pracy oraz wspólne programy edukacyjne (ł�cznie z nauk� na odległo��); 
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- organizacja wymiany stypendystów/ młodzie	y i obozy letnie; 
- opracowanie wspólnych strategii planowania w zakresie zarz�dzania obszarami 

transgranicznymi, ł�cznie z planowaniem przestrzennym, zarz�dzaniem kryzysowym / 
ochron� cywiln�; 

- wizyty i wymiana do�wiadcze� organizacji pozarz�dowych i społeczno�ci lokalnych; 
- rozwój współpracy transgranicznej pomi�dzy ró	nymi władzami lokalnymi, słu	bami 

i organizacjami, ł�cznie z organizacjami pozarz�dowymi (warsztaty, seminaria, 
wspólne szkolenia, wymiana do�wiadcze� i wiedzy);  

- działania twinningu pomi�dzy miastami/ regionami; 
- promowanie wizerunku regionu oraz transgraniczne przekazy informacji 

(transgraniczne TV, radio, gazety i czasopisma dwuj�zyczne, itp.); 
- rozwój transgranicznych usług zdrowotnych i opieki społecznej; 
- zapewnienie transgranicznych usług medycznych i społecznych oraz powołanie 

wspólnych rejestrów słu	b medycznych i społecznych, strategie i wymiany 
do�wiadcze�; 

- wydarzenia sportowe; 
- wspólne kampanie profilaktyczne ukierunkowane na HIV, gru�lic�, zapalenie 

w�troby, kampanie informacyjne na temat zapobiegania zagro	eniom i bezpiecznych 
społeczno�ci, itp.; 

- działania ukierunkowane na wzrost zatrudnienia „wra	liwych” grup społecze�stwa 
(osoby upo�ledzone, uchod�cy, ludzie starsi, bezdomni, maltretowane dzieci, rodzice 
samotnie wychowuj�cy dzieci, długotrwale bezrobotni);  

- wdro	enie analiz transgranicznego rynku pracy; 
- opracowanie inicjatyw zatrudnienia transgranicznego; 
- zbudowanie wspólnych baz danych rynku pracy; 
- wymiana do�wiadcze� i wspólne szkolenia dla słu	b bezpiecze�stwa i ratownictwa. 

 
 
 
3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, w EUR (13,875 %    finansowania 
Wspólnoty w Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)   

Całkowite 
koszty 

kwalifikowalne 
(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

Działanie 
2.1 6.758.263 5.068.696 1.689.567 

 
1.235.000 

 
  75% 25%  

 
4. Obszary interwencji:  
22 – Wł�czenie społeczne; 
23 – Rozwój szkolenia edukacyjnego i zawodowego nie zwi�zanego z konkretnym sektorem 
(osoby, firmy); 
24 – Elastyczno�� siły roboczej, przedsi�biorczo��, innowacje, technologie informacyjne  
i komunikacyjne 
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5. Potencjalni beneficjenci: 
 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zlecane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne, które w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne 
s� za realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- organizacje pozarz�dowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;  
- Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe; 
- Oficjalnie zarejestrowane instytucje pa�stwowe nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej  

(w przypadku Polski). 
- izby handlowe; 
- szkoły, uczelnie wy	sze i instytucje edukacyjne; 
- urz�dy pracy 
- organizacje turystyczne, o�rodki kultury, muzea, itp.; 
- instytucje kultury, naukowe i badawcze; 
- ko�cioły i grupy wyznaniowe; 
- instytucje u	yteczno�ci publicznej (policja, stra	 po	arna); 
 
6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
 
- priorytet uzyskuj� projekty, które obejmuj� współprac� pomi�dzy aktorami pa�stwowymi 

i nie-pa�stwowymi; 
 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba wydarze� transgranicznych Produkt Raporty z realizacji programu i 

projektu 
Liczba osób przeszkolonych lub 
konsultowanych 

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 

Wzmocniona współpraca transgraniczna 
aktorów lokalnych (liczba nowych 
lokalnych kontaktów transgranicznych) 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 

Poprawa zdolno�ci dostosowawczych 
pracowników do potrzeb rynku (wska�niki 
zatrudnienia) 

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 
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DZIAŁANIE 2.2 REGIONALNA TO�SAMO�� KULTUROWA I DZIEDZICTWO KULTUROWE  
 
1. Opis zadania  
Jednym z głównych argumentów przeciwko rozszerzeniu Unii Europejskiej powtarzanych 
przez litewskich i polskich tzw. eurosceptyków to ryzyko utraty narodowej i kulturowej 
to	samo�ci i korzeni historycznych. W zwi�zku z tym, zadanie powy	sze zmierza do 
zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego w krajach obszaru transgranicznego, 
wzmocnienia powi�za� kulturowych i współpracy, poprawy wizerunku regionu i jego 
atrakcyjno�ci oraz wzrostu 	ywotno�ci społeczno�ci lokalnych. Działanie to jest 
ukierunkowane na inicjowanie lub wspomaganie rozwoju ci�głej współpracy w dziedzinie 
kultury: działanie to nie finansuje jednorazowych wydarze� kulturowych. 
 
Działanie to nadaje priorytet rozwi�zaniom mi�kkim ukierunkowanym na promowanie 
to	samo�ci kulturowej i dziedzictwa, które s� �ci�le powi�zane z projektami 
infrastrukturalnymi finansowanymi z Działania 1.4. 
 
Celem jest wzmocnienie długofalowej współpracy pomi�dzy pa�stwami i społecze�stwami 
poprzez uznanie ró	norodno�ci.  
 
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 5 000 EUR. 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 300 000 EUR. 
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesi�ce. 
 
Projekty finansowane z tego działania nie przekraczaj�ce kwoty 50.000 EUR to tak zwane 
projekty na mał� skal� lub mikroprojekty. Ze wzgl�du na ograniczon� ilo�� osób  
w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Rosji zajmuj�cych si� zarz�dzaniem  
mikroprojektami, informacje o maksymalnej liczbie wdro	onych mikroprojektów (lub  
o tym, jaki procent �rodków alokowano na tego rodzaju projekty) z udziałem partnerów 
rosyjskich b�d� ogłaszane w ka	dym zaproszeniu do składania wniosków aplikacyjnych.  
 
Aktualna wersja opracowania uwzgl�dnia rekomendacje umieszczone w ko�cowej wersji 
oceny ex-ante (2.3.1.) dotycz�ce opisu niniejszego Działania. 
 
2. Zakres zada� kwalifikuj	cych si
 do dofinansowania 
Zadania finansowane w ramach tego działania obejmuj� mi�dzy innymi poni	sze pozycje: 

- ustanowienie wspólnych baz danych obiektów kulturowych i zabytkowych; 
- transgraniczne imprezy ludowe, festiwale, wystawy, wyst�py, imprezy plenerowe; 
- wymiana młodzie	owa, spotkania i wymiany artystów; 
- wymiana do�wiadcze� w zakresie odnowy pomników / obiektów architektonicznych  

i zabytkowe; 
- badania z zakresu kultury i historii, badania naukowe, ekspedycje etnograficzne; 
- kursy j�zyka ojczystego i kultury dla mniejszo�ci narodowych po drugiej stronie 

granicy; 
- współpraca pomi�dzy instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i kultury oraz 

stowarzyszeniami (na przykład w formie warsztatów sztuki, publikacji, katalogów, 
promocji, konferencji, seminariów naukowych i sztuki); 

- wdro	enie i wykorzystanie nowych technologii informacyjnych, technologii 
audiowizualnych i komunikacyjnych  w zakresie ochrony i rozwoju regionalnej 
to	samo�ci kulturowej i dziedzictwa kulturowego. 
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3. Finansowanie programu na lata 2004-2006, w EUR (9,25 % finansowania Wspólnoty w 
Programie) 

Finansowanie krajowe publiczne 
oraz inne finansowanie 

publiczne(3=4+5+6)  

 
Całkowite 

koszty 
kwalifikowalne 

(1=2+3) 

EFRR 
(2) 

Centralne
(4) 

Regionalne/ 
Lokalne (5) 

Inne 
publiczne 

(6) 

Alokacja 
TACIS 
(CBC) 

Działanie 
2.2 4.505.508 3.379.131 1.126.377 

 
665.000 

 
 

  75% 25%  
 
 
4. Obszary interwencji:  
22 – Wł�czenie społeczne; 
24 – Elastyczno�� siły roboczej, przedsi�biorczo��, innowacje, technologie informacyjne  
i komunikacyjne 
 
5. Potencjalni beneficjenci: 
 
- władze regionalne i lokalne; jednostki �wiadcz�ce usługi publiczne zlecane przez te 

władze; inne jednostki prawne, w których uczestnicz� wymienione władze, lub które 
działaj� w ich imieniu; 

- jednostki centralne, które w imieniu jednostek regionalnych i lokalnych odpowiedzialne 
s� za realizacj� zada� publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- regionalne i lokalne reprezentacje władz centralnych odpowiedzialne za realizacj� zada� 
publicznych na poziomie regionalnym/ lokalnym; 

- organizacje pozarz�dowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit;  
- Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe; 
- izby handlowe; 
- szkoły, uczelnie wy	sze i instytucje edukacyjne; 
- urz�dy pracy 
- organizacje turystyczne, o�rodki kultury, muzea, itp.; 
- instytucje kultury, naukowe i badawcze; 
- ko�cioły i grupy wyznaniowe; 
 
6. Kryteria selekcji na poziomie Działania 
 
- priorytet uzyskuj� działania mi�kkie ukierunkowane na promowanie to	samo�ci 

kulturowej i dziedzictwa, które s� �ci�le powi�zane z projektami infrastrukturalnymi 
finansowanymi z Działania 1.4; 

- priorytet uzyskuj� projekty, które obejmuj� aktywne uczestnictwo z obszarów 
kwalifikowalnych wszystkich trzech krajów obj�tych Programem. 

 
7. Wska�niki rezultatu/ produktu:  
Wska�nik Rodzaj  �ródła informacji 
Liczba odno�nych inicjatyw 
transgranicznych, które uzyskały wsparcie  

Produkt Raporty z realizacji programu i 
projektu 
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Liczba osób z grup docelowych 
uczestnicz�cych w projektach i 
wydarzeniach 

Produkt Raporty z realizacji programu, 
oceny ex-post, ankiety, 
statystyki 

Liczba osób z grup docelowych 
uczestnicz�cych w projektach i 
wydarzeniach 

Rezultat Raporty z realizacji programu, 
oceny ex-post, ankiety, 
statystyki 

Liczba nowych powi�za� / kontaktów 
kulturowych  

Rezultat Raporty z realizacji programu i 
projektu, oceny ex-post, ankiety 

 


