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I. Cele, alokacja i zakres programu

• Cel Polityki 2 (CP 2) – Niskoemisyjna, bardziej przyjazna dla środowiska Europa 

(promowanie sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, znaczenia przystosowania się do 

zmian klimatycznych, metod zapobiegania i zarządzania ryzykiem).

 alokacja programu – 45%

• Cel Polityki 4 (CP 4) – Europa o silniejszym wymiarze społecznym poprzez wdrażanie 

Europejskiego filaru praw socjalnych.

 alokacja programu – 35%

• Cel Interreg 1 (ISO 1) – Lepsze zarządzanie współpracą przy programie Interreg.  

 alokacja programu - 10%

BUDŻET PROGRAMU 2021-2027 > 62,3 mln EUR 2014-2020
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Zakres tematyczny: środowisko

• CP 2 – Niskoemisyjna, bardziej przyjazna dla środowiska Europa:

Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej;

Przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

Zwiększenie różnorodności biologicznej, rozwój zielonej infrastruktury w 

środowisku miejskim, zmniejszenie zanieczyszczenie. 

Zakres tematyczny: zdrowie i długoterminowa opieka, turystyka

• CP 4 – Bardziej społeczna Europa:

Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, poprawa skuteczności 

systemu opieki zdrowotnej i usług opieki długoterminowej, rozwój infrastruktury;

Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, integracji społecznej 

oraz innowacji społecznych.
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Zakres tematyczny: współpraca

• ISO 1 – Lepsze zarządzanie współpracą przy programie Interreg:

Zwiększenie efektywności administracji publicznej poprzez promowanie 

prawnej i administracyjnej współpracy między obywatelami a instytucjami w 

obszarach przygranicznych oraz eliminowanie pojawiających się przeszkód

Budowanie wzajemnego zaufania poprzez zachęcanie do działań 

wspierających kontakty międzyludzkie, do realizowania przedsięwzięć tzw. 

„ludzie dla ludzi” 
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II. Typy projektów konkursowych:

• Projekty regularne – inwestycyjne: nabycie, budowa lub modernizacja infrastruktury, 

projekty gotowe do realizacji, dofinansowanie w wysokości od 100 000 – 2 500 000 

EUR, poziom dofinansowania 90%, czas trwania projektu – maks. 24 miesiące;

• Mikroprojekty – projekty miękkie (nieinwestycyjne), poziom dofinansowania w 

wysokości 50 000 – 100 000 EUR, poziom dofinansowania – 90%, czas trwania 

projektu - maks. 12 miesięcy.

Procedury rozliczania projektów będą w nowej perspektywie uproszczone!

III. Harmonogram naborów:

• Prognoza  - II kwartał 2022 roku
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Dziękuję za uwagę

Przydatne linki: 

Oficjalna strona programu - www.plru.eu

www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

http://www.plru.eu/
http://www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu/

