Europejska Współpraca Terytorialna
w Województwie Śląskim
Dąbrowa Górnicza, 5 listopada 2007 r.

Europejska Współpraca Terytorialna
2007-2013
EWT (Cel 3 Polityki Spójności UE)
w Województwie Śląskim:
- 2 programy transgraniczne:
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
- 2 programy transnarodowe:
- Program Operacyjny Europa Środkowa (CEP)
- Program Operacyjny Region Morza Bałtyckiego (BSR)
- program międzyregionalny:
- Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej –
INTERREG IV C

Podstawowe zasady
obowiązujące w 5 programach
- dofinansowanie EFRR dla polskich projektodawców projektów do 85 %,
- płatności będą realizowane jako refundacja poniesionych wydatków
- budżet i rozliczanie w € (programy transgraniczne!),
- brak podziału budżetów programów na kraje / regiony – o wyskości
dofinansowania na region decyduje ilość wybranych wniosków przez KM
- 4 kryteria współpracy: co najmniej 2 z 4 k. w programach
transgranicznych i transnarodowych; 4 z 4 k. w INTERREG IV C:
wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne
finansowanie

- zasada partnera wiodącego

Zasada partnera wiodącego

Partner Wiodący - beneficjent, który przyjmuje na siebie m.in.
następujące obowiązki i zadania:
• odpowiada za projekt przed IZ i KE
• podpisuje umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu z IZ
• składa zbiorcze wnioski o płatność za cały projekt
• przekazuje otrzymane płatności partnerom projektu

POWT
RCz – RP 2007-2013
●

wspólna alokacja z EFRR dla Programu 219 459 344 €

●

całkowity budżet Programu 258 187 467 €

min. dofinansowanie z EFRR dla projektu 30 000 €, maks. nie zostało
określone,

●

●

projekty infrastrukturalne, miękkie, ‘mieszane’, ‘mikro’

●

wspólny, dwujęzyczny wniosek – generator wniosku BENEFIT 7+

Obszar wsparcia POWT RCz-RP 2007-2013 w Woj. Śląskim :
podregion bielsko-bialski, podregion rybnicko-jastrzębski i powiat
pszczyński jako powiat przylegający do obszarów wsparcia - możliwość
przyznania do 20% wkładu EFRR na Program.

Struktura
POWT RCz-RP 2007-2013
• Instytucja Zarządzająca - MRR RCz,
• Koordynator Krajowy – MRR RP,
• Instytucja Certyfikująca – Ministerstwo Finansów RCz,
• Kontroler – CRR RCz po stronie czeskiej, po stronie polskiej ????
• Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu,
• Podmioty Regionalne – urzędy marszałkowskie po stronie polskiej
(Regionalne Punkty Kontaktowe) i krajskie urzędy po stronie czeskiej,
• Grupa Robocza ds. Programowania Współpracy na lata 2007-2013
• Komitet Monitorujący Programu (KS+KM)

POWT
RCz – RP 2007-2013
• Program przesłany do Komisji Europejskiej 7.III.2007 r., (KE ma ok. 6
tyg. aby zatwierdzić Program),
• uwagi KE – Program uzupełniony i ponownie przesłany do KE 10.X.2007
r.,
• trwają prace przygotowawcze polsko-czeskiej grupy roboczej -kolejne i
ostatnie spotkanie GR pod koniec listopada br.
• planowane posiedzenie Komitetu Monitorującego dla POWT RCz-RP
2007 – 2013: grudzień 2007 r.

• ogłoszenie 1-szego naboru: 1-szy kwartał 2008 ???

POWT
RP - RSk 2007-2013
●

wspólna alokacja z EFRR dla Programu 157 407 763 €

●

całkowity budżet Programu 185 185 603 €

min. dofinansowanie z EFRR dla projektu 50 000 €, maks. nie zostało
określone,

●

●

projekty infrastrukturalne, miękkie, ‘mieszane’, ‘mikro’

jeden wspólny formularz wniosku w wersji elektronicznej, przygotowany w
polskiej i słowackiej wersji językowej - system komputerowy „Ewit@” ???
●

Obszar wsparcia POWT RP -RSk 2007-2013 w Woj. Śląskim :
podregion bielsko-bialski i powiat pszczyński jako powiat przylegający do
obszarów wsparcia - możliwość przyznania do 20% wkładu EFRR na Program.

Struktura
POWT RP-RSk 2007-2013
• Instytucja Zarządzająca - MRR RP,
• Instytucja Krajowa – Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego
Republiki Słowackiej
• Instytucja Certyfikująca – MRR RP / Departament Instytucji Certyfikującej
• przekazywanie płatności – MRR RP / Departament Ekonomiczno-Finansowy
• Instytucje Kontrolne – po stronie polskiej ???, po stronie słowackiej
MBiRR Republiki Słowackiej,
• Wspólny Sekretariat Techniczny,
• Regionalni Koordynatorzy – Wyższe Jednostki Terytorialne/strona słowacka i
Regionalne Punkty Kontaktowe/strona polska,
• Polsko-Słowacka Grupa Robocza – bierze udział w procesie przygotowania
Programu,
• Komitet Monitorujący Programu (KS+KM)

POWT
RP - RSk 2007-2013
• Program przesłany do KE 24.VII.2007r.

• KE przedstawiła IZ swoje uwagi w październiku br.
• siedziba WST nie w Warszawie - na obszarze wsparcia Programu:
Rzeszów ???
• powierzenie roli WST - Fundacja „Fundusz Współpracy”
trwają prace nad przygotowaniem wszystkich dokumentów
potrzebnych do wdrażania Programu
●

Programy transnarodowe:
CEP i BSR
CEP: Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Niemcy (wybrane
regiony), Włochy (w.r.), Ukraina (kraj partnerski, w.r.)
BSR: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, Niemcy (w.r.),
Białoruś (k.p.), Norwegia (k.p.), Rosja (k.p., w.r.)
Zakres tematyczny współpracy:
- Wspieranie innowacji w obszarze, - Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej
dostępności obszaru, - Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska,
Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności regionów i miast

-

Alokacja EFRR: dla CEP ponad 246 mln €, dla BSR ponad 208 mln €
Projekty: wymiana doświadczeń oraz realizacja projektów inwestycyjnych (m.in.
charakter demonstracyjny/ modelowy, bądź pilotażowy) w kontekście
transnarodowym.
Partnerstwo: min. 3 partnerów z 3 krajów, w tym 2 z krajów UE
Programy: planowany termin zatwierdzenia listopad/grudzień 2007
Nabór: prawdopodobnie początek 2008 r.

INTERREG IV C
Obszar kwalifikowany: 27 krajów UE oraz Norwegia i Szwajcaria
Zakres tematyczny współpracy:
- innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy: innowacyjność, badania i
rozwój technologii, przedsiębiorczość oraz MŚP, społeczeństwo informacyjne,
zatrudnienie oraz kapitał ludzki i edukacja
-środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku: zagrożenia naturalne i
technologiczne, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, różnorodność
biologiczna i ochrona dziedzictwa naturalnego, energia i zrównoważony transport,
dziedzictwo kulturowe i krajobraz
Alokacja EFRR dla Programu ponad 321 mln €
Projekty: wymiana doświadczeń z możliwością realizacji projektów
pilotażowych (inicjatywy regionalne) oraz na tworzeniu sieci łączących regiony,
które chcą osiągnąć lepsze wyniki w danej dziedzinie (kapitalizacja oraz opcja
szybkiej ścieżki)
Partnerstwo: min. 3 partnerów z 3 krajów, w tym 2 z krajów UE
Program zatwierdzony przez KE: 11.IX.2007r.
1-szy nabór: 21.IX.2007r. – 15.I.2008r. (2-gi nabór: VI.2008 ???)

Dziękuję za uwagę

www.ewt.silesia-region.pl

