Program dla Europy Środkowej wspiera
innowacje, konkurencyjność, dostępność
i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
na obszarze Europy Środkowej

unia europejska

Czym jest Program dla
Europy Środkowej?

Jakie są priorytety
Programu?

Program dla Europy Środkowej
(Central Europe Programme)
jest nowym programem Unii Europejskiej wspierającym współpracę transnarodową pomiędzy
państwami tej części Europy
w celu poprawy innowacyjności,
dostępności, stanu środowiska,
konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów.

Program dla Europy Środkowej
wspiera finansowo projekty
oparte na współpracy, realizowane w ramach czterech obszarów tematycznych:

Program dla Europy Środkowej przeznacza 231 mln euro
z funduszy Unii Europejskiej na
wsparcie projektów realizowanych w ramach międzynarodowego partnerstwa utworzonego
z instytucji publicznych i/lub
prywatnych z Polski, Austrii,
Republiki Czeskiej, Słowacji,
Słowenii, Węgier, Włoch, Niemiec.
Program
jest
finansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na
lata 2007-2013. Konsorcja projektowe pragnące uczestniczyć
w programie mogą składać wnioski o dofinansowanie w trakcie
otwartych naborów. Informacje
o konkursach są podawane do
publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy oraz internetu.

Priorytet 1:
Wspieranie innowacyjności na
obszarze Europy Środkowej
Projekty realizowane w ramach
tego priorytetu mają zmierzać do
poprawy klimatu dla innowacji we
wszystkich regionach i umożliwić im
lepsze wykorzystanie ich potencjału
innowacyjnego. W tym celu projekty będą tworzyć korzystne warunki
ramowe dla innowacji oraz budować
możliwości efektywnego transferu,
a także zastosowania innowacji.
Projekty będą promować rozwój
wiedzy oraz pomogą w poprawie
warunków ramowych dla edukacji
oraz szkoleń.
Priorytet ten obejmuje następujące
obszary interwencji:

•
•
•

poprawa ramowych warunków
dla innowacji;
tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania
innowacji;
wspieranie rozwoju wiedzy.

Warto podkreślić, że innowacyjność
– poza tym, że stanowi odrębny priorytet – jest również celem horyzontalnym programu i warunkiem, który
powinny spełnić wszystkie projekty
ubiegające się o dofinansowanie
w ramach programu.

Priorytet 2:
Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej
dostępności obszaru Europy Środkowej
Projekty realizujące ten priorytet mają
na celu poprawę dostępności, która jest
koniecznym warunkiem rozwoju gospodarczego oraz kluczowym elementem
redukującym dysproporcje na obszarze
programu. Projekty takie będą promować rozwiązania oparte na technologiach informatyczno-komunikacyjnych
(ICT), a także alternatywne pozatechnologiczne rozwiązania dla poprawy dostępu. Projekty będą również wspierać
połączenia oraz intermodalność w celu
poprawy wykorzystania i jednoczesnej
redukcji natężenia ruchu.
Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

•
•
•
•

poprawa wewnętrznych połączeń
w obszarze Europy Środkowej;
rozwój współpracy w dziedzinie
multimodalnej logistyki;
promowanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju;
technologie informatyczno-komunikacyjne i rozwiązania alternatywne
dla zwiększenia dostępu.

Priorytet 3:
Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
Projekty realizowane w ramach tego
priorytetu mają na celu bardziej odpowiedzialne wykorzystanie oraz lepszą
ochronę środowiska naturalnego na obszarze Europy Środkowej. Takie projekty
pozwalają wspólnie zarządzać środowiskiem i chronić zasoby naturalne, wspierać przyjazne środowisku technologie
oraz redukować ryzyko i skutki zagrożeń
naturalnych i wywołanych działalnością
człowieka. Wspierają one również odnawialne źródła energii oraz poprawę

efektywności energetycznej.
Priorytet ten obejmuje następujące obszary interwencji:

•
•
•
•

rozwój wysokiej jakości środowiska
poprzez zarządzanie zasobami naturalnymi i dziedzictwem oraz ich
ochroną;
redukcja ryzyka oraz skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych
działalnością człowieka;
wspieranie wykorzystywania źródeł
energii odnawialnej i zwiększania
efektywności energetycznej;
wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii
i działań.

Priorytet 4:
Podniesienie konkurencyjności oraz
atrakcyjności miast i regionów
Projekty realizowane w ramach tego
priorytetu mają na celu poprawę jakości życia w miastach i regionach
i będą promować zrównoważony rozwój
miejski. Będą wspierać rozwój policentryczny mając na celu zapobieżenie
dysproporcjom w obszarach miejskich,
spowodowanych segregacją społeczną
i przestrzenną. Będą także podejmować
kwestie zmian demograficzno-społecznych jak również ochrony, utrzymania
i wykorzystania zasobów kulturowych.
Priorytet ten zawiera następujące obszary interwencji:

•
•
•

rozwój policentrycznych struktur
osadniczych oraz współpracy terytorialnej;
uwzględnienie terytorialnych skutków zmian demograficzno - społecznych w rozwoju miast i regionów;
wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast
i regionów.

Jak to działa ?

Jaki jest obszar
Programu?

Program dla Europy Środkowej zaprasza podmioty krajowe, regionalne i lokalne z sektorów publicznego
i prywatnego do składania propozycji projektowych oraz do wnioskowania o środki Programu.

Program dla Europy Środkowej
obejmuje regiony: Austrii, Republiki
Czeskiej, Niemiec, Węgier, Włoch,
Polski, Republiki Słowackiej, Słowenii oraz Ukrainy (jak pokazano na
mapie wewnątrz broszury). Obszar
ten to ponad 1 050 000 km2, w przybliżeniu jedna piąta powierzchni
lądowej Unii Europejskiej. Zamieszkały jest przez około 148 milionów
obywateli, co stanowi 28% populacji
UE.

Projekty złożone w trakcie otwartych naborów zostaną poddane ocenie. Przedstawiciele Państw Członkowskich Programu dla Europy Środkowej, biorąc pod uwagę jakość dostarczonej dokumentacji, dokonują
wyboru projektów rokujących osiągnięcie najlepszych rezultatów.
Program dysponuje budżetem wysokości 231 milionów euro ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) przeznaczonym na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez
partnerów projektów. Mogą oni
uzyskać refundację do 85% kosztów,
w zależności od kraju członkowskiego,
w którym mają siedzibę oraz od
tego czy są zaangażowani w działalność gospodarczą, czy nie. Całkowity budżet projektu powinien
wynosić od 1 od 5 milionów euro.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są projekty o mniejszym
i większym budżecie.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę o zapoznanie się z sekcją „Pracując z Programem” (ang. „WORKING WITH CENTRAL”) na stronie internetowej:
www.central2013.eu

Obszar ten charakteryzuje się dużą
gęstością zaludnienia oraz wysokim wskaźnikiem urbanizacji; 73%
populacji mieszka w miastach lub
na terenach miejskich. Jego gospodarka wykazuje duże dysproporcje
w dochodach i standardach życia:
obszar Europy Środkowej obejmuje
zarówno kilka najbogatszych, jak
i najbiedniejszych regionów Europy.
Program dla Europy Środkowej ma
się przyczynić do redukcji tego
zróżnicowania przez współpracę pomiędzy regionami, pracę na rzecz
wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów oraz działania
mające na celu wykorzystanie potencjału regionów. Program ten powinien również pomóc we wzmocnieniu ogólnej konkurencyjności poprzez stymulowanie innowacji oraz
promowanie doskonalenia w całym
obszarze Europy Środkowej.

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?
Program dla Europy Środkowej dofinansowuje współpracę terytorialną
projektów wnoszących wartość dodaną dla obszaru programu. To, czy projekty generują wartość dodaną zależy od takich kluczowych czynników,
jak: zaangażowani partnerzy, stopień
innowacyjności oraz przejrzystość
działań i rezultatów projektu.

realizacji wspólnego projektu.
•

Spójne podejście i efektywne zarządzanie: Projekty muszą definiować
cele, sposób ich osiągnięcia oraz planowane rezultaty w sposób logiczny,
spójny i jasny. Zarządzanie, struktury
oraz procedury projektów muszą być
efektywne i przejrzyste.

•

Efektywne tworzenie i transfer wiedzy: Nacisk, jaki kładzie program na
innowacyjność nakłada na projekty
wymóg wybierania rozwiązań opartych na wiedzy oraz zmierzających
do generowania, stosowania oraz
transferu odpowiedniej wiedzy specjalistycznej oraz najnowocześniejszych zdobyczy nauki.

•

Konkretne produkty i rezultaty: Projekty muszą posiadać mierzalne, pozytywne oddziaływanie na jasno określony transnarodowy obszar geograficzny. Ich produkty i rezultaty muszą
umożliwiać wdrożenie, przykładowo,
przez przygotowanie inwestycji i powinny być możliwe do transferu poza
partnerstwo. Projekty badawcze bez
konkretnych, mających zastosowanie
produktów, nie otrzymają wsparcia.

•

Strategia komunikacji: Projekty powinny rozwijać strategię komunikacji
zawierającą działania informacyjne
i popularyzatorskie. Wśród nich działania skierowane do mediów regionalnych oraz komunikację niemedialną.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie z Programu dla Europy Środkowej powinny spełniać następujące
wymagania:
•

•

Transnarodowa tematyka: Projekty powinny skupiać się na tematach, które nawiązują do czterech priorytetów programu oraz
ich obszarów interwencji, i które
nie mogą być realizowane samodzielnie przez pojedyncze regiony. Projekty powinny się również
przyczyniać do osiągnięcia głównych celów programu, takich jak
wzmocnienie spójności terytorialnej oraz poprawę konkurencyjności Europy Środkowej.
Transnarodowe partnerstwo: Projekt musi angażować minimum
trzech finansujących partnerów,
z co najmniej trzech państw,
z których przynajmniej dwa są
państwami członkowskimi pochodzącymi z obszaru programu. Zaangażowanie partnerów uczestniczących w projekcie powinno być
proporcjonalne i muszą oni być
w stanie wiarygodnie przedstawić
korzyści, jakie odniosą z tytułu

Obszar programu obejmuje następujące
państwa i regiony:
Austria

Burgenland, Kärnten, Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol,
Vorarlberg, Wien

Republika Czeska

Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezko, Praha,
Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy,
Střední Morava

Niemcy

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Węgry

Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld,
Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl,
Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl

Włochy

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma
Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento,
Valle d‘Aosta/Vallée d’Aoste, Veneto

Polska

Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie,
Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie,
Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie,
Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie,
Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Republika Słowacka

Bratislavský, Stredné Slovensko,
Východné Slovensko, Západné Slovensko

Słowenia

Slovenija (=jeden region)

Ukraina*

Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Volyn, Lviv, Zakarpattia

*Uwaga: Zasady, na jakich partnerzy z Ukrainy uczestniczą w projektach określono
w Programie Operacyjnym dla Europy Środkowej.
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Kto zarządza programem?

Skuteczność udzielania wsparcia
z Programu dla Europy Środkowej
zależy od jakości jego wdrażania.
W celu zapewnienia skutecznego
zarządzania i kontroli systemu
oraz w celu sprostania wymogom
UE, w skład struktury zarządzania
programem wchodzą następujące
instytucje:
• Komitet Monitorujący
• Instytucja Zarządzająca
• Instytucja Certyfikująca
• Instytucja Audytowa
• Wspólny Sekretariat Techniczny
• Sieć Punktów Kontaktowych

Instytucja Certyfikująca

Podmioty te pełnią następujące
role:

Wspólny Sekretariat Techniczny

Komitet Monitorujący
Złożony z przedstawicieli państw
członkowskich
uczestniczących
w programie Komitet Monitorujący nadzoruje oraz zapewnia jakość
i skuteczność wdrażania Programu, a także zatwierdza projekty,
które otrzymają dofinansowania.
Instytucja Zarządzająca
Instytucja Zarządzająca odpowiada za zarządzanie i wdrażanie
Programu zgodnie z rozporządzeniami UE.

Instytucja Certyfikująca poświadcza, że wydatki w ramach programu są zgodne z przepisami krajowymi i unijnymi. Odpowiada również za przekazywanie środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerom wiodącym projektów.
Instytucja Audytowa
Instytucja Audytowa zapewnia,
że audyty projektów są przeprowadzane zgodnie z przyjętymi
międzynarodowymi standardami
weryfikowania zadeklarowanych
wydatków.
Wspólny Sekretariat Techniczny
wspiera Instytucję Zarządzającą
i Komitet Monitorujący, a w uzasadnionych przypadkach również
Instytucję Audytową w zarządzaniu i promocji programu. Udziela porad partnerom projektów
i wnioskodawcom, zapewnia przeprowadzenie oceny projektów
i odpowiada za monitoring ich realizacji.
Sieć Punktów Kontaktowych
Koordynowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Punkty Kontaktowe w państwach członkowskich uczestniczących w programie
uzupełniają działania prowadzone
przez Wspólny Sekretariat Techniczny poprzez promocję oraz dostarczanie wnioskodawcom informacji oraz porad, a także przez
rozpowszechnianie osiągniętych
rezultatów.

Przyłącz się do społeczności Europy Środkowej
W celu zapewnienia wsparcia w opracowaniu koncepcji projektowych oraz aby
ułatwić znalezienie partnerów i tworzenie konsorcjów, strona internetowa
Programu dla Europy Środkowej zawiera
bazę danych pomysłów projektowych,
a także sekcję „People”. Promotorzy projektów zapraszani są do zarejestrowania
się w charakterze użytkowników, podania danych personalnych oraz opisu planowanego przedsięwzięcia. Warto także
zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w bazie danych przez innych użytkowników.

Wspólny Sekretariat Techniczny i Punkty
Kontaktowe organizują regularne seminaria informacyjne oraz spotkania w celu
skojarzenia partnerów projektowych. Informacje na ten temat zamieszczane są na
stronie internetowej programu dla Europy
Środkowej, a także przesyłane pocztą internetową do użytkowników zarejestrowanych na głównej stronie Programu. Promotorów projektów pragnących skonsultować
przygotowywany projekt zapraszamy do
kontaktu ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym lub właściwym Krajowym Punktem
Kontaktowym.
Odwiedź: www.central2013.eu !

Dane kontaktowe

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu dla Europy Środkowej
Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Vienna, Austria
tel. +43 1 4000 76142
fax +43 1 4000 9976141
e-mail: info@central2013.eu
www.central2013.eu

Instytucja Zarządzająca
Programem dla Europy Środkowej
Wydział Strategii UE i Rozwoju Gospodarczego
City of Vienna
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Vienna, Austria

Krajowy Punkt Kontaktowy
Monika Strojecka-Gevorgyan
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Współpracy Terytorialnej
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel. +48 32 253 90 08
fax +48 32 253 73 76
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mrr.gov.pl

Uwaga: Informacje przedstawione w niniejszej broszurze, opublikowane w wersji oryginalnej w lutym 2008 r.,
są oparte na Programie Operacyjnym dla Europy Środkowej. Dokument ten jest dostępny w wersji angielskiej
na stronie internetowej: www.central2013.eu, a w wersji polskiej na stronie: www.interreg.gov.pl
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