
INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027 
 
 
 
UWAGA: Wszystkie informacje mają jedynie charakter wstępny i wynikają z dotychczasowych spotkań grupy roboczej przygotowującej 
nowy okres programowania. 
 

Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko 
 

Cel 
szczegółowy: 

wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także 
odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

11 701 776 EUR 

 Celem wsparcia jest zwiększenie gotowości i transgranicznej zdolności do działania odpowiednich podmiotów w zakresie zagrożeń i 
katastrof na obszarach przygranicznych. Działania te obejmują także dostosowywanie do zmieniającego się charakteru poszczególnych 
zagrożeń i ich intensywności, na które wpływają zmiany klimatyczne (np. w kontekście pogłębiającej się suszy).  
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 

Wspierane 
działaia: 

– Działania systemowe wzmacniające 

współpracę transgraniczną 

 

Działanie dotyczy zarówno Nr identyfikacyjnyentyfikacji problemów/potrzeb systemów 
łączności zarządzania kryzysowego, jak i tworzenia systemów nadrzędnych. Te obejmują 
połączenie systemów krajowych w funkcjonalne systemy transgraniczne. Przede 
wszystkim celem jest wzajemne transgraniczne integrowanie istniejących systemów 
łączności i wymiany informacji wykorzystywanych w zarządzaniu kryzysowym oraz w 
działaniach związanych z usuwaniem zagrożeń i katastrof. Te rozwiązania zapewnią 
kompatybilność systemów i dostępność odpowiednich informacji po obu stronach granicy 
umożliwiające szybką i skuteczną transgraniczneą interwencję służb ratowniczych i 
bezpieczeństwa.  
Wspierane są także działania systemowe prowadzące do usuwania przeszkód prawnych i 
administracyjnych we współpracy slużb ratowniczych. Przedsięwzięcia te polegają na 
ustalaniu założeń współpracy, takich jak np. umowy międzyrządowe czy między 
poszczególnymi instytucjami w zakresie zagrożeń i katastrof. Istotne jest także ustalenie 
zasad dla innych powiązanych działań polegających na tworzeniu metod/procedury 



wspólnej koordynacji akcji jednostek ratownictwa i  bezpieczeństwa oraz zarządzania 
kryzysowego.  
Częścią tej grupy działań jest również tworzenie wspólnych materiałów w formie map oraz 
ich udostępnianie w celu zapewnienia orientacji w terenie, czy informowania o lokalizacji 
zagrożeń antropogenicznych itp.   

 – Szkolenia i wymiana doświadczeń, wspólne 

ćwiczenia, wymienne staże  

W ramach tego typu działań program koncentruje się na poszerzaniu wiedzy i 
umiejętnościach potrzebnych do współpracy transgranicznej służb bezpieczeństwa, 
interwencji ratowników oraz zarządzania kryzysowego. Obejmą one na przykład szkolenia 
teoretyczne i praktyczne w zakresie warunków prawnych, administracyjnych i innych 
regulacji dotyczących zarządzania kryzysowego i reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
kraju partnerskim. Moga one uwzględniać także niezbędną naukę języka. Dofinansowanie 
będą mogły otrzymać także wspólne ćwiczenia i doskonalenia umiejętności lub wymienne 
staże dla personelu służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego z 
obu stron granicy. 

 – Modernizacja/zakupy specjalistycznego 

sprzętu niezbędnego do zapobiegania i 

eliminacji skutków zagrożeń związanych ze 

zmianami klimatycznymi   

Dzięki temu działaniu jednostki ratownicze i siły bezpieczeństwa mogą 
zmodernizować/pozyskać specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie potrzebne do 
przeciwdziałania nowym zagrożeniom związanym ze zmianami klimatycznymi. Jest 
to ważne w szczególności dla jednostek, które działają w bezpośrednim sąsiedztwie 
granicy i mają możliwość interweniowania po obu jej stronach. Zakupiony lub 
zmodernizowany może być tylko taki sprzęt, który można wykorzystywać po obu 
stronach graniczy. 

 

Tabulka 2: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka miary 
Cel 

końcowy   
(2029) 

RCO83 Wspólnie opracowane 
strategie i plany działania 

strategie / plan 
działań 

20 

RCO85 Uczestnictwo we 
wspólnych programach 
szkoleniowych 

udziały 2100 

 



Tabulka 3: Wskaźniki rezultatu 

Nr 
identy
fikacyj

ny 

Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 
bazowa 

Cel 
końcowy  

(2029) 
Źródło danych 

RCR81 Liczba osób 
kończących wspólne 
programy 
szkoleniowe 

uczestnicy 0 1900 beneficjenci 

RCR79 Wspólne strategie i 
plany działania 
wdrożone przez 
organizacje 

wspólne 
strategie/plany 
działań 

0 20 beneficjenci 

 
 

Cel 
szczegółowy: 

wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody,  różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, 
oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

11 701 776 EUR 

 Celem wsparcia działań w obszarze bioróżnorodności i zielonej infrastruktury jest wzmocnienie skoordynowanego podejścia do ochrony 
środowiska. Będzie on osiągnięty poprzez: wspieranie współpracy transgranicznej w formie wymiany informacji o zasobach naturalnych i 
źródłach zanieczyszczeń, wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, zharmonizowanie podejścia do ochrony, 
monitorowania występowania gatunków  i wspólne zarządzanie zasobami przyrodniczymi, przede wszystkim na cennych przyrodniczo 
obszarach, takich jak parki narodowe/krajobrazowe.  
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 

Wspierane 
działaia: 

– Tworzenie sieci współpracy, koordynacja, 

monitorowanie 

 

Aby zapewnić ochronę zasobów przyrodniczych i eliminację źródeł zanieczyszczeń ważne 
jest wspólne i jednolite podejście do tego zagadnienia. Dlatego obszar działań koncentruje 
się na budowaniu relacji współpracy między odpowiednimi podmiotami na obszarze 
wsparcia, w tym tworzeniu wspólnego podejścia i koncepcji dbania o środowisko. W 
szczególności wspierane są następujące przedsięwzięcia: 

– rozwój sieci współpracy w zakresie ochrony gatunkowej i ochrony 

obszarowej przed negatywnymi skutkami turystyki;  



– monitorowanie wędrówek zwierząt; 

– współpraca w dziedzinie zarządzania obszarami leśnymi; 

– platformy koordynacyjne zajmujące się poprawą jakości powietrza i 

eliminacją źródeł jego zanieczyszczeń; 

– wspólnie opracowane strategie koordynacji transgranicznej; 

– wymiana doświadczeń dotyczących wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. 

 – Działania terenowe   

–  

Wspierane są działania w następujących obszarach: 
– projekty dotyczące ochrony i odtwarzania lasów;   

– działania na rzecz naturalnej retencji wody w terenie. 

 

Tabulka: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Cel końcowy  

(2029) 

RCO26 Zielona infrastruktura wybudowana 
lub zmodernizowana w celu 
przystosowania się do zmian klimatu 

hektar 1100 

RCO87 Organizacje współpracujące ponad 
granicami 

organizacje 60 

Tabulka: Wskaźniki rezultatów 

Nr 
identyf
ikacyjn

y 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość bazowa 
Cel końcowy  

(2029) 
Źródło danych 

RCR84 Organizacje współpracujące 
ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

organizacje 0 60 beneficjenci 



Priorytet 2 – Turystyka 
 
 
 

Cel 
szczegółowy: 

wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

66 867 290 EUR 

 
Celem wsparcia w obszarze kultury i turystyki jest większe wykorzystanie potencjału turystycznego w sposób zrównoważony dla jego 
rozwoju gospodarczego pogranicza.  

Program stawia więc na zwiększenie oferty pogranicza poprzez łączenie już istniejących produktów turystycznych lub powstawanie 
nowych produktów transgranicznych. Podejmowane będą między innymi starania o wydłużenie sezonu turystycznego i przekierowanie 
odwiedzających do mniej eksponowanych lokalizacji, biorąc pod uwagę ich pojemność turystyczną. Zrównoważona turystyka chroni 
środowisko w celu osiągnięcia odpowiedniego, ciągłego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Elementy gwarantujące zrównoważony rozwój to: uwzględnienie dobrego samopoczucia zarówno turystów jak i mieszkańców, 
poszanowanie środowiska naturalnego i kulturowego oraz zapewnienie rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności 
destynacji/celów turystycznych i przedsiębiorstw.  

Z powodu pandemii covid-19 i związanych z nią obostrzeń wpływających bezpośrednio na turystykę wskazane jest wsparcie stabilizacji 
sytuacji w tym sektorze oraz zabezpieczenie dalszego rozwoju turystyki i usług z nią związanych.  
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 

Wspierane 
działaia: 

– Wsparcie przy tworzeniu nowych lub 

rozwój istniejących elementów turystyki 

Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub łączenie istniejącej oferty 
produktów turystycznych w danym regionie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać 
następujące działania : 

– naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych, 

– wsparcie rozwoju muzeów i wystaw, 

– rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/singel tracków 

wynikających  z istniejących  koncepcji transgranicznych, 



– rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp., 

– publiczna infrastruktura turystyczna.  

Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które uzupełniają ofertę 
turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, aby tworzyła ona jednolity i 
kompleksowy produkt turystyczny.  
Nieodłączną częścią proponowanych rozwiązań jest również wsparcie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Jest ono ważnym elementem turystyki przyciągającym do 
regionu turystów, także poza głównym sezonem turystycznym. Obejmują one promocję 
wspólnych tradycji, promocję lokalnego folkloru i regionalnych tradycji kulinarnych oraz 
promocję i rozwój tradycyjnych rzemiosł. Ponadto pożądanym efektem promocji 
dziedzictwa niematerialnego jest znoszenie barier we współpracy transgranicznej, co 
prowadzi do uatrakcyjnienia obszaru dla odwiedzających z jednej i drugiej strony granicy. 
Przyczynia się także do wydłużenia sezonu turystycznego i zwiększenia dopływu środków 
finansowych na ten obszar. 

– Łączenie i tworzenie produktów 

turystycznych oraz ich promocja 

spierane są działania związane z tworzeniem i realizacją wspólnych rozwiązań 
koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego. Ponadto dofinansowanie mogą uzyskać działania związane z łączeniem i 
rozwijaniem już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej marki) 
lub związane z tworzeniem nowych transgranicznych produktów. Wspierając te działania, 
program planuje wzmocnić wiedzę odwiedzających o pograniczu czesko-polskim i 
kształtować postrzeganie go jako wspólny region turystyczny, który łączy nie tylko 
podobny charakter tego obszaru, ale także wspólna historia. Te elementy tworzą  
potencjał, który umożliwi dalszy rozwój turystyki na pograniczu, pomoże przyciągnąć 
większą liczbę turystów i wydłużyć czas ich pobytu.  

– Wsparcie działań towarzyszących 

związanych z rozwojem turystyki 

Wspierane są działania związane z monitorowaniem liczby odwiedzin, które 
przedstawiają istotne źródło informacji przy podejmowaniu decyzji o rozwoju turystyki w 
poszczególnych częściach obszaru programu. Ważne są działania związane ze 
złagodzeniem negatywnych skutków turystyki nie tylko dla obszarów chronionych, ale 
także dla mieszkańców pogranicza żyjących w eksponowanych turystycznie lokalizacjach.  
Dla zrównoważonego rozwoju turystyki ważne jest też wspieranie szkoleń językowych, 
specjalistycznych szkoleń zawodowych lub wymiennych staży pracowników w całym 
szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Działania te przyczynią się do podniesienia 



jakości świadczonych usług, a tym samym do zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego. Mimo to pomogą 
zwiększyć informowaność turystów, która umożliwy ich równomierne rozmieszczenie w 
miejscu i czasie, oraz zapewnienie dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki i 
powiązanych usług. 

 

Tabulka: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny  

Wskaźnik  
Jednostka miary 
 

Cel 
końcowy  
 (2029) 

RCO77 Liczba obiektów kulturalnych i 
turystycznych objętych wsparciem 

miejsca 
kulturalne i 
turystyczne 

300 

RCO87 Organizacje współpracujące ponad 
granicami 

organizacje 280 

specifický Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych, tras rowerowych, 
szlaków wodnych, hipodromów i 
szlaków turystycznych 

km 250 

RCO85 Uczestnictwo we wspólnych 
programach szkoleniowych 

udziały 
 

1800 

Tabulka: Wskaźniki rezultatu 

Nr 
identyfikacyjny 

Wskaźnik  
Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Cel końcowy   
(2029) 

Źródło danych 

RCR77 Liczba osób 
odwiedzający
ch obiekty 
kulturalne i 
turystyczne 

odwiedzający 
/ rok 

2 700 000 3 800 000 beneficjenci 



objęte 
wsparciem 

specifický Zasięg 
kampanii 
online w 
ramach 
promocji 
turystyki 

Liczba 
wyświetleń i 
interakcji 

0 5 400 000 beneficjenci 

RCR81 Liczba osób 
kończących 
wspólne 
programy 
szkoleniowe 

uczestnicy 0 1600 beneficjenci 

RCR84 Organizacje 
współpracują
ce ponad 
granicami po 
zakończeniu 
projektu 

organizacje 0 280 beneficjenci 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Priorytet 3 – Transport 
 

Cel 
szczegółowy: 

rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

36 777 009 EUR 
 

 
Celem wsparcia w obszarze transportu jest przyczynianie się do zwiększenia mobilności transgranicznej, co służy pogłębianiu 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem. Wsparcie mobilności kolejowej przysłuży się poprawie 
transgranicznych połączeń między aglomeracjami miejskimi i atrakcjami turystycznymi, a także będzie oddziaływać na przeniesienie części 
ruchu z dróg na linie kolejowe. Pomoże również zmniejszyć negatywny wpływ transportu na środowisko i podnieść jakość życia 
mieszkańców pogranicza.  
Dodatkowym efektem poniższych działań będzie poprawa bezpieczeństwa i płynności mobilności transgranicznej. Przebudowa mostów, 
dróg i linii kolejowych pozwoli na zwiększenie przepustowości ruchu transgranicznego. Homologacje pojazdów szynowych ułatwią 
ciągłość pracy przewozowej, a tym samym wpłyną na zmiejszenie czasu przejazdu. Cyfryzacja w transporcie transgranicznym wprowadzi 
inteligentne rozwiązania do transportu transgranicznego, pozwoli lepiej nim zarządzać i ułatwi lepszą koordynację w przypadku 
niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a także w okresie najwiekszego natężenia ruchu. 

Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 
Wspierane 
działaia: 

– Przebudowa transgranicznych mostów 

drogowych 

Działanie dotyczy wyłącznie granicznych mostów drogowych. Niektóre z tych mostów są 
w złym stanie ze względu na współwłasność, a ich przebudowa jest nie tylko kwestią 
dostępności funduszy, ale również porozumienia między dwoma państwami 
członkowskimi. Ich przebudowa pozwoli zachować i ułatwić mobilność transgraniczną.  

– Przebudowa (modernizacja) 

transgranicznych linii kolejowych 

Działanie dotyczy lokalnych transgranicznych linii kolejowych, poza korytarzami TEN-T. 
Trasy te nie tylko łączą aglomeracje miejskie, ale często także udostępniają atrakcje 
turystyczne. Modernizacja linii kolejowych pozwoli na większe wykorzystanie danego 
połączenia kolejowego. 

– Przebudowa (modernizacja) 

transgranicznych połączeń drogowych, w 

tym mostów (II i III kategorii po stronie 

czeskiej, dróg gminnych, powiatowych i 

Wspierane mogą być tylko takie ciągi drogowe, które prowadzą w kierunku konkretnego 
przejścia granicznego i są rzeczywiście wykorzystywane do celów mobilności 
transgranicznej. Modernizacja drogi ma na celu zwiększyć jej przepustowość i umożliwić 
większe wykorzystanie danego przejścia granicznego.  
 



wojewódzkich po stronie polskiej) 

– Transgraniczna homologacja/certyfikacja 

pojazdów szynowych 

Celem tego działania jest ułatwienie transgranicznej homologacji lokalnych składów 
pociągów. Istotne jest, aby pociągi mogły wjeżdżać do państwa sąsiedniego, dalej niż 
tylko do pierwszego zagranicznego przystanku kolejowego, gdzie zmienia się lokomotywę 
lub skład pociągu. Ze środków programu beneficjent może sfinansować koszty 
administracyjne związane z procedurą homologacji pojazdów kolejowych przez 
Europejską Agencję Kolejową.  

– Cyfryzacja w transgranicznym transporcie 

drogowym i kolejowym  

W ramach tego działania są wspierane przedsięwzięcia na rzecz lepszego informowania i 
koordynacji w transgranicznym transporcie drogowym i kolejowym. Może dotyczyć to na 
przykład komunikatów meteorologicznych lub telematyki transportu. Celem działania 
jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i mobilności transgranicznej. 

 

Tabulka 2: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyj
ny  

Wskaźnik  
Jednostka 
miary 

Cel 
końcowy   
(2029) 

RCO46 Długość dróg 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych – 
poza TEN-T 

km 50 

RCO87 Organizacje 
współpracujące ponad 
granicami 

organizacj
e 

30 

RCO50 Długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych 
linii kolejowych –poza 
TEN-T 

km 20 

specyficzny Zmodernizowane 
transgraniczne mosty 
drogowe 

mosty 5 



Tabulka 3: Wskaźniki rezultatu 

Nr 
identyf
ikacyjn
y 

Wskaźnik 
Jednostka 
miary 

Základní  
hodnota 

Cel końcowy   
(2029) 

Źródło 
danych 

RCR55 Roczna liczba 
użytkowników nowo 
wybudowanych, 
przebudowanych, 
rozbudowanych lub 
zmodernizowanych 
dróg 

pasażer-
km/ rok 

200 000 
000 

208 000 
000 

beneficj
enci 

RCR58 Roczna liczba 
użytkowników nowo 
wybudowanych, 
rozbudowanych, 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
linii kolejowych 

osobodzie
ń /rok 
 

3 000 000 3 300 000 beneficj
enci 

RCR84 Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

organizacj
e 

0 30 beneficj
enci 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców 
 
 
 
 
 

Cel 
szczegółowy:  

Zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy 
między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód 
prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

3 343 364 EUR 
 

Wspierane 
działaia: 

Celem wsparcia administracji publicznej jest zwiększenie efektywności jej funkcjonowania poprzez analizę i usuwanie przeszkód we 
współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia. Współpraca transgraniczna administracji publicznej jest ograniczona głównie przez 
różnice w organizacji systemu administracji po obu stronach granicy. Różnice wynikają głównie z odmiennej struktury i hierarchii 
procesów decyzyjnych oraz kompetencji.  
Wsparcie w tym obszarze współpracy transgranicznej pozwoli zidentyfikować konkretne przeszkody i znaleźć rozwiązania problemów, 
które są wspólne po obu stronach granicy. Dzięki wzajemnej współpracy, transferowi doświadczeń i dobrych praktyk, czy też nowemu 
podejściu do rozwiązania konkretnego problemu pojawią się oszczędności przy planowaniu i wykorzystywaniu środków publicznych oraz 
publicznej infrastruktury. Współpraca umożliwi stworzenie wspólnych standardów dalszych działań transgranicznych, co ułatwi 
późniejszą realizację projektów pożytku publicznego oraz podniesie jakość usług świadczonych w interesie publicznym. Pogłębiona 
zostanie koordynacja działań organów administracji publicznej oraz zintensyfikowane zostanie świadczenie transgranicznych usług 
publicznych. 
Jednostki administracji publicznej mogą przygotowywać wspólne opracowania, koncepcje i strategie, wymieniać informacje, dane i 
wiedzę lub prowadzić inne działania o podobnym charakterze. Projekty te pomogą usunąć przeszkody i bariery rozwoju terytorialnego 
zarówno na całym pograniczu, jak i na poziomie lokalnym. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabulka: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny  

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Cel 
końcowy  

(2029) 

RCO87 Organizacje współpracujące 
ponad granicami 

organizacje 30 

 

 

Tabulka: Wskaźniki rezultatu 

Nr 
identyf
ikacyjn

y 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Referen
ční rok 

Cel 
końcowy  

(2029) 

Źródło 
danych 

RCR84 Organizacje 
współpracujące 
ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

organizacje 0 2020 10 beneficjen
ci 

RCR10
4 

Rozwiązania przyjęte 
lub rozszerzone przez 
organizacje 

rozwiązania 0 2020 10 beneficjen
ci 

 
 
 

Cel 
szczegółowy: 

Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

30 090 280 EUR 

 
Celem wsparcia budowania wzajemnego zaufania jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami 
pogranicza czesko-polskiego. Podstawą silnego wzajemnego zaufania jest współpraca mieszkańców pogranicza. Ta przyczyni się głównie 
do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego oraz przyniesie pomoc przy przełamywaniu uprzedzeń i 



barier historycznych. Uprzedzenia i bariery historyczne są jednym z elementów, które utrudniają pełną społeczno-kulturową integrację 
regionów i społeczeństw z obu stron granicy.  

Współpraca mieszkańców jest trudna w realizacji bez wsparcia instytucji administracji publicznej, przede wszystkim na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Dlatego konieczne jest wspieranie tych instytucji poprzez działania mające na celu ich zbliżanie, wzajemne poznawanie i 
zwiększanie kompetencji ich pracowników w zakresie współpracy transgranicznej co jednocześnie zwiększa wzajemne zaufanie i 
porozumienie między tymi instytucjami.  
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 

Wspierane 
działaia: 

– Wsparcie współpracy instytucji  

 

Wspierane są działania mające na celu stworzenie warunków do współpracy i 
zwiększenie zainteresowania instytucji współpracą transgraniczną poprzez: tworzenie 
sieci współpracy instytucji, szkolenia językowe pracowników lub współdzielenie dobrych 
praktyk. Odpowiednim narzędziem są również staże pracowników instytucji i ich 
jednostek budżetowych. Wszystkie te działania przyczyniają się także do zacieśniania 
relacji między pracownikami tych instytucji z podmiotami partnerskimi po drugiej stronie 
granicy, podnoszenia ich umiejętności językowych oraz zwiększenia wzajemnego 
zaufania i ogólnej gotowości do dalszej współpracy transgranicznej. 

– Projekty typu „people to people” Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć 
społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego 
poznania i zrozumienia  oraz budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu 
stronach granicy. Przyczyni się to znacząco także do wzmocnienia spójności społecznej i 
obywatelskiej regionu transgranicznego. Tego typu działania będą również realizowane w 
ramach Funduszu Małych Projektów. 

 

Tabulka: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Cel 
końcowy  

(2029) 

RCO81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach 
transgranicznych 

udział 70 000 

RCO87 Organizacje współpracujące ponad 
granicami 

organizacje 2 250 



RCO115 Wspólnie organizowane transgraniczne 
wydarzenia publiczne 

wydarzenia 600 

Tabulka: Wskaźniki rezultatów 

Nr 
identyfikacy

jny Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Cel końcowy  
(2029) Źródło danych 

RCR84 Organizacje współpracujące ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

organizacje 0 700 beneficjenci 

specyficzny Wspólnie organizowane transgraniczne 
wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu 

wydarzenia 0 600 beneficjenci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priorytet 5 – Przedsiębiorczość 
 

Cel 
szczegółowy: 

wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy w małych i 
średnich przedsiębiorstwach, w tym poprzez inwestycje produkcyjne 

Alokacja na 
cel 
szczegółowy: 

6 686 729 EUR 

 Celem wsparcia  w zakresie sprzyjania wzrostowi i konkurencyjności MŚP jest wzmocnienie ich zrównoważonego transgranicznego 
rozwoju. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie działania organizacji i podmiotów z otoczenia biznesu. Dotyczy to przedsięwzięć w 
obszarze ekspansji działalności gospodarczej do kraju sąsiada. Wspierane są także projekty, które mają na celu transgraniczną współpracę 
w zakresie innowacji i badań.     
Uwzględniając zdefiniowany cel program wspiera następujące typy działań: 

Wspierane 
działaia: 

– Transgraniczne usługi dla przedsiębiorców 

w celu zrównoważonego rozszerzenia 

działalności ich przedsiębiorstw za granicę 

Wsparcie dotyczy usług dla przedsiębiorców, które ułatwią im zrównoważone 
rozszerzenie ich działalności gospodarczej po drugiej stronie granicy. Przede wszystkim są 
wspierane usługi w formie doradztwa, networkingu, pomoc w wejściu na rynek drugiego 
kraju, np. przy certyfikacji produktów.   

– Transgraniczne usługi dla przedsiębiorców 

w celu poprawy dostępu do innowacji i 

usług badawczych/badawczo-

rozwojowych 

Wsparcie dotyczy usług, które ułatwią przedsiębiorcom dostęp do innowacji i usług 
badawczych/badawczo-rozwojowych po drugiej stronie granicy. Przykładowy typ takiego 
działania to  pośredniczenie w usługach badawczych dla firm w instytucjach badawczych 
w drugim kraju. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać transgraniczne bony na innowacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka: Wskaźniki produktu 

Nr 
identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka miary 
Cel 

końcowy  
(2029) 

RCO01 Przedsiębiorstwa objęte 
wsparciem (z tego mikro, małe i 
średnie przedsiębiorstwa) 

przedsiębiorstwo 100 

RCO04 Przedsiębiorstwa otrzymujące 
wsparcie niefinansowe 

przedsiębiorstwo 100 

Tabulka: Wskaźniki rezultatu 

Nr 
identyfikac

yjny 
Wskaźnik 

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Cel 
końcowy  

(2029) 

Źródło 
danych 

specyficzny Liczba wspieranych 
przedsiębiorstw, które 
rozszerzyły swoją działalność 
poza granicami 

przedsiębi
orstwo 

0 4 beneficjenci 

specyficzny Liczba wspieranych 
przedsiębiorstw, które uzyskały 
lepszy dostęp do 
transgranicznych innowacji lub 
usług badawczych 

przedsiębi
orstwo 

0 20 beneficjenci 

 


