
SLIDE 1

Narzędzia i pomoce dla wnioskodawców



SLIDE 2

Etapy opracowywania projektu

1. Sprawdź, czy Twój pomysł wpisuje się w założenia programu.

2. Zainspiruj się – skorzystaj z bazy dobrych praktyk i rezultatów projektów.

3. Podziel się pomysłem na projekt i znajdź partnerów na stronie programu.

4. Poproś Wspólny Sekretariat o opinię.



SLIDE 3

Czy program Interreg Europa jest dla Ciebie?

 Czy jesteś zaangażowany w tworzenie lub realizację instrumentów/polityk rozwoju 

regionalnego?

 Czy poszukujesz nowych rozwiązań?

 Czy jesteś gotów współpracować z partnerami z innych państw z Europy?

Sprawdź, czy projekt wpisuje się w program

www.interregeurope.eu/check-project-relevance  



SLIDE 4

https://www.interregeurope.eu/



SLIDE 5

Zanim poprosisz o opinię, skorzystaj z kwestionariusza samooceny 

Sprawdź, czy projekt wpisuje się w założenia programu

www.interregeurope.eu/your-projects-relevance



SLIDE 6

Sprawdź, jakie rodzaje działań wspiera nasz program

Zainspiruj się realizowanymi projektami

www.interregeurope.eu/search-approved-projects



SLIDE 7

• Sprawdź, jakie pomysły na projekty już są zgłoszone i 
poszukaj partnerów

Skorzystaj z bazy koncepcji projektów

www.interregeurope.eu/project-ideas



SLIDE 8

• Opublikuj swój pomysł na projekt na stronie internetowej proogramu, aby 
poinformować o nim innych:

 co chciałbyś zrobić

 jakich partnerów poszukujesz

Podziel się pomysłem na projekt



SLIDE 9

• Wyszukaj osoby lub instytucje, aby znaleźć partnerów do projektu

Znajdź partnerów

 www.interregeurope.eu/members



SLIDE 10

Po opracowaniu wszystkich aspektów pomysłu na projekt

poproś o opinię

Eksperci tematyczni i finansowi przekażą Ci opinię:

• w formie pisemnej 

• telefonicznie/online

Każdą koncepcję można konsultować tylko raz w trakcie jednego 
naboru. 

Poproś Wspólny Sekretariat o opinię



SLIDE 11

Główne dokumenty - The application pack

• Warunki pierwszego 
naboru

• Podręcznik programu
• Wzór wniosku o 

dofinansowanie
• Deklaracja



SLIDE 12

Webinaria na temat opracowania projektu

1.Building a successful partnership 25 kwietnia

2.Designing project methodology 26 kwietnia

3.Management, budget and finances 27 kwietnia

4.Project communication 28 kwietnia

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars 

REJESTRACJA:



SLIDE 13

Terminy sesji:

13 kwietnia

22 kwietnia

6 maja

20 maja

Sesje pytań i odpowiedzi online

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/qa-session-about-the-first-call

REJESTRACJA na 13 kwietnia:


