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KALENDARIUM PRAC

 Stan zaawansowania prac nad programem:

a. sierpień 2021 – zatwierdzenie dokumentu strategicznego programu. Po 

dokonaniu analizy społeczno-ekonomicznej zidentyfikowano wyzwania dla 

obszaru objętego programem, wyselekcjonowano cele polityki spójności 

i cele szczegółowe, priorytety, poddziałania oraz grupy docelowe,

b. w przygotowaniu – program operacyjny (polityka finansowo-wdrożeniowa, 

wskaźniki),

c. planowana gotowość operacyjna programu (po zatwierdzeniu przez KE) –

II połowa 2022 roku,

d. planowany pierwszy nabór na projekty regularne – 2023 rok. 

 Budżet programu: 86,48 mln EUR (środki Polski + UE), przewidywany wkład 

finansowy Federacji Rosyjskiej ~ 43 mln EUR. 



KONCENTRACJA TEMATYCZNA (1)

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa (42% alokacji)

Priorytet 1: Środowisko

CS 1.1 Racjonalne gospodarowanie wodami;
• działania edukacyjne, podnoszące świadomość wyczerpywalności zasobów wody słodkiej,
• ochrona, monitorowanie i poprawa jakości zasobów wodnych,
• inwestycje w wodociągi, kanalizację, zbiorniki małej retencji. 

CS 1.2 Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę zasobooszczędną;
• modernizacja, tworzenie nowej infrastruktury recyklingu i unieszkodliwiania odpadów,
• wymiana wiedzy, planowanych rozwiązań w zakresie GOZ-u,
• działania edukacyjne w zakresie recyklingu odpadów i zrównoważonej konsumpcji.

CS 1.3 Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności, redukcja zanieczyszczeń;
• ochrona, monitoring i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo,
• podnoszenie świadomości ekologicznej,
• rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w środowisku miejskim.

CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (20% alokacji)

Priorytet 2: Zdrowie

CS 2.1 Równy dostęp do opieki zdrowotnej i długoterminowej, odporność tych systemów, 
przechodzenie od opieki instytucjonalnej do środowiskowej i rodzinnej;

• inwestycje w infrastrukturę medycyny specjalistycznej, wyposażenie szpitali, placówek 
medycznych, rozwój cyfryzacji i e-usług,

• zwiększenie dostępu usług z zakresu profilaktyki, diagnostyki, usług rehabilitacyjnych, opieki 
geriatrycznej, paliatywnej.



KONCENTRACJA TEMATYCZNA (2)

CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym (28% alokacji)
Priorytet 3: Turystyka
CS 3.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i 
innowacjach społecznych;

• promowanie branży turystycznej, jako działalności gospodarczej przyczyniającą się do 
zwiększenia przedsiębiorczości, 

• ochrona, konserwacja, rekonstrukcja, rozwój infrastruktury związany z zabytkami dziedzictwa 
historycznego,

• promowanie aktywnego wypoczynku, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki prozdrowotnej, 
projekty rowerowe (ścieżki), sportowe, plenerowe, 

• zwiększenie roli kultury w integracji społecznej, aktywizacji osób bezrobotnych lub wykluczonych 
społecznie, współpraca między instytucjami kultury ponad granicami.

ISO 1. Lepsze zarządzanie Interreg (10% alokacji)

Priorytet 4: Współpraca

CS 4.1 Zwiększenie sprawności administracji publicznej, wspieranie współpracy między 
obywatelami a instytucjami, usuwanie przeszkód prawnych w regionie przygranicznym;

• promowanie udziału we wspólnych działaniach, wydarzeniach jednostek administracyjnych, 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w celu usuwania barier we współpracy,

CS 4.2 Budowanie wzajemnego zaufania, działania wspierające kontakty międzyludzkie;
• działania integracyjne, konferencje, spotkania, warsztaty, targi, szkolenia.



JAKIE DOTACJE, DLA KOGO?

 Rodzaje projektów:

a. projekty regularne – inwestycyjne od 110 tys. EUR, z komponentem infrastrukturalnym, 

gotowe do realizacji. Czas trwania projektu - 2 lata. Dofinansowanie wydatków 

kwalifikowalnych – 90%, do 2,5 mln EUR (do podziału z partnerem rosyjskim).

b. mikroprojekty – przedsięwzięcia miękkie, inwestycje mają charakter pomocniczy (20 
do 30% dotacji). Minimalny próg projektu i czas trwania (?). 
Dofinansowanie na poziomie – 90%, do 100 tys. EUR (do podziału z partnerem 
rosyjskim). 

 Beneficjenci programu:
a. jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek 

i instytucje im podległe,

b. inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

c. jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze,

d. organizacje pozarządowe (posiadające osobowość prawną), instytucje otoczenia 

biznesu, służby ratownicze

 Oficjalna strona programu: www.plru.eu

http://www.plru.eu/

