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POLSKA – ROSJA

Konsultacje społeczne



OBSZAR WSPARCIA

Po stronie polskiej podregiony:

• Podregion gdański

• Podregion trójmiejski

• Podregion starogardzki

• Podregion słupski

• Podregion chojnicki

• Podregion elbląski

• Podregion olsztyński

• Podregion ełcki

• Podregion suwalski

• Podregion białostocki

Po stronie rosyjskiej:

• Obwód Kaliningradzki



WYBRANE CELE POLITYKI ORAZ WYBRANE 

CELE SZCZEGÓŁOWE INTERREG

 Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i

przechodząca ku gospodarce zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki

promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych

i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia

zmiany klimatu i przystosowania się do niej, zapobiegania ryzyku i

zarządzania ryzykiem,

 Cel polityki 4: Bardziej społeczna i sprzyjająca integracji Europa,

wdrażająca Europejski Filar Praw Socjalnych,

 Cel specyficzny Interreg 1: Lepsze zarządzanie współpracą.



PRIORYTETY

PRIORYTET: ŚRODOWISKO

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA

PRIORYTET: TURYSTYKA

PRIORYTET: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA



PRIORYTET: ŚRODOWISKO

CEL SZCZEGÓŁOWY: PROMOWANIE DOSTĘPU DO WODY I ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODNEJ 

CEL SZCZEGÓŁOWY: PROMOWANIE PRZEJŚCIA NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

CEL SZCZEGÓŁOWY: WZMACNIANIE OCHRONY PRZYRODY, RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ (I ZIELONEJ 

INFRASTRUKTURY, W SZCZEGÓLNOŚCI W ŚRODOWISKU MIEJSKIM) ORAZ REDUKCJA WSZELKICH FORM 

ZANIECZYSZCZEŃ



Cel szczegółowy: Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki 

wodnej 
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Podejmowanie działań związanych ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami, w tym 

także działań promocyjnych i edukacyjnych.

2) Realizacja projektów mających na celu zarządzanie, ochronę, monitorowanie oraz 

poprawę jakości zasobów wodnych.

3) Realizacja projektów w zakresie dostępu do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe,

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze (w tym oddziały instytucji 

badawczych nieposiadające osobowości prawnej),

4) Organizacje pozarządowe.

PRIORYTET: ŚRODOWISKO



Cel szczegółowy: Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki 

wodnej

Wskaźniki produktu:

PRIORYTET: ŚRODOWISKO

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO81 Udział we wspólnych działaniach ponad granicami Liczba uczestników

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR85
Udział we wspólnych działaniach ponad granicami po zakończeniu 

projektu
Liczba udziałów

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty
Liczba rozwiązań przyjętych lub 

zwiększonych

Wskaźnik rezultatu



Cel szczegółowy: Promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Zapobieganie zagrożeniom środowiskowym wynikającym z gospodarki odpadami poprzez 

tworzenie nowej lub modernizację i ulepszanie istniejącej infrastruktury recyklingu i 

unieszkodliwiania odpadów.

2) Wspólny rozwój wiedzy i planowanie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu 

zamkniętym.

3) Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie recyklingu odpadów i zrównoważonej 

konsumpcji.

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe (w tym instytucje publiczne zajmujące się gospodarką odpadami),

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze,

4) Organizacje pozarządowe.

PRIORYTET: ŚRODOWISKO



Cel szczegółowy: promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wskaźniki produktu:

PRIORYTET: ŚRODOWISKO

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO81 Udział we wspólnych działaniach ponad granicami Liczba uczestników

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR85
Udział we wspólnych działaniach ponad granicami po zakończeniu 

projektu
Liczba udziałów

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty
Liczba rozwiązań przyjętych lub 

zwiększonych

Wskaźnik rezultatu



Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej (i 

zielonej infrastruktury, w szczególności w środowisku miejskim) oraz redukcja 

wszelkich form zanieczyszczeń
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Ochrona, monitoring, regeneracja i zrównoważone korzystanie z obszarów cennych 

przyrodniczo.

2) Podnoszenie świadomości przyrodniczej dotyczącej ochrony przyrody (w tym powietrza) oraz 

terenów cennych przyrodniczo na obszarze objętym Programem.

3) Ochrona i wzmacnianie różnorodności biologicznej wraz z rozwojem zielonej infrastruktury w 

miastach.

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe,

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, 

parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp.,

4) Podmioty administrujące terenami leśnymi i państwowe gospodarstwa leśne, wraz z ich 

jednostkami organizacyjnymi,

5) Jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze (w tym oddziały instytucji naukowych 

nieposiadające osobowości prawnej),

6) Organizacje pozarządowe.

PRIORYTET: ŚRODOWISKO



Cel szczegółowy: Wzmacnianie ochrony przyrody, różnorodności biologicznej 

(i zielonej infrastruktury, w szczególności w środowisku miejskim) oraz 

redukcja wszelkich form zanieczyszczeń

Wskaźniki produktu:

PRIORYTET: ŚRODOWISKO

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO81 Udział we wspólnych działaniach ponad granicami Liczba uczestników

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR85
Udział we wspólnych działaniach ponad granicami po zakończeniu 

projektu
Liczba udziałów

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty
Liczba rozwiązań przyjętych lub 

zwiększonych

Wskaźnik rezultatu



PRIORYTET: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

CEL SZCZEGÓŁOWY: ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I WSPIERANIE 

ODPORNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 

ORAZ PROMOWANIE PRZEJŚCIA OD OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ DO OPIEKI RODZINNEJ I OPARTEJ 

NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ



Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej;

Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Rozwój infrastruktury medycyny specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

wyposażenia szpitali, placówek medycznych i innych podmiotów medycznych.

2) Zwiększenie dostępności do placówek medycznych, w szczególności świadczących usługi z 

zakresu profilaktyki i diagnostyki.

3) Zwiększenie dostępu do placówek opieki geriatrycznej, paliatywnej i innych usług socjalnych.

4) Zwiększenie dostępności e-usług i telemedycyny opartych na rozwoju cyfryzacji w opiece 

zdrowotnej i socjalnej.

5) Wspólne podnoszenie kwalifikacji i wymiana dobrych praktyk wśród personelu medycznego, 

ratowniczego oraz socjalnego ponad granicami.

PRIORYTET: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA



Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej;

Beneficjenci
1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, zrzeszenia tych jednostek oraz 

podległe im instytucje zajmujące się opieką medyczną i socjalną,

2) Podmioty publiczne zajmujące się świadczeniem usług medycznych, socjalnych i usług opieki 

długoterminowej,

3) Służby ratunkowe,

4) Podmioty szkolnictwa wyższego, np. uczelnie medyczne, jednostki edukacyjne z zakresu 

ochrony zdrowia itp.,

5) Organizacje pozarządowe.

PRIORYTET: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA



Cel szczegółowy: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej 

opieki zdrowotnej, oraz promowanie przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki rodzinnej i opartej na społeczności lokalnej;
Wskaźniki produktu:

Wskaźniki rezultatu:

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO69 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej Liczba osób/rok

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR73
Użytkownicy nowych lub zmodernizowanych placówek opieki 

zdrowotnej
Liczba użytkowników w ciągu roku

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty Liczba rozwiązań przyjętych lub zwiększonych

PRIORYTET: ZDROWIE I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA



CEL SZCZEGÓŁOWY: ZWIĘKSZENIE ROLI KULTURY I ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI W ROZWOJU 

GOSPODARCZYM, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I INNOWACJACH SPOŁECZNYCH

PRIORYTET: TURYSTYKA



Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Promowanie turystyki jako atrakcyjnej branży do prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz działania mające na celu wsparcie przedsiębiorczości w sektorze usług turystycznych 

ukierunkowanych na rzecz umacniania tworzenia usług wspólnych,

2) Ochrona, konserwacja, rekonstrukcja, promocja, a także rozwój infrastruktury związanej z 

dziedzictwem kultury oraz rekreacją w celu rozwoju atrakcyjności turystycznej obszaru 

wsparcia,

3) Ochrona wspólnego dziedzictwa naturalnego oraz promowanie agroturystyki, 

ekoturystyki i turystyki prozdrowotnej.

4) Zwiększenie roli kultury w integracji społecznej i innowacjach społecznych, a także 

zacieśnienie współpracy między instytucjami kultury ponad granicami.

PRIORYTET: TURYSTYKA



Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe,

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Instytucje kultury,

4) Jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze (w tym oddziały jednostek 

naukowych nieposiadające osobowości prawnej),

5) Administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki 

przyrody, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery itp.,

6) Instytucje Otoczenia Biznesu,

7) Organizacje pozarządowe.

PRIORYTET: TURYSTYKA



Cel szczegółowy: Zwiększenie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, integracji społecznej i innowacjach społecznych.
Wskaźniki produktu:

Wskaźniki rezultatu:

PRIORYTET: TURYSTYKA

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO 77 Liczba wspartych obiektów kulturalnych i turystycznych Liczba wspartych obiektów

RCO115 Wspólnie organizowane publiczne wydarzenia ponad granicami Liczba wydarzeń

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR 77 Turyści odwiedzający wsparte obiekty Liczba turystów rocznie

RCR 85
Udział we wspólnych działaniach ponad granicami po zakończeniu 

projektu
Liczba udziałów

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty Liczba rozwiązań przyjętych lub zwiększonych



CEL SZCZEGÓŁOWY: WZMOCNIENIE SKUTECZNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POPRZEZ 

PROMOWANIE WSPÓŁPRACY PRAWNEJ I ADMINISTRACYJNEJ ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZY 

OBYWATELAMI, PODMIOTAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I INSTYTUCJAMI, W 

SZCZEGÓLNOŚCI W CELU USUNIĘCIA PRZESZKÓD PRAWNYCH I INNYCH W REGIONACH 

PRZYGRANICZNYCH.

CEL SZCZEGÓŁOWY: BUDOWANIE WZAJEMNEGO ZAUFANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ 

ZACHĘCANIE DO DZIAŁAŃ MIĘDZYLUDZKICH

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



Cel szczegółowy: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez 

promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w 

szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach 

przygranicznych.
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Działania lobbingowe mające na celu usuwanie barier we współpracy transgranicznej oraz 

promowanie udziału we wspólnych działaniach jednostek administracyjnych, towarzystw i 

organizacji aktywizacji gospodarki, a także organizacji pozarządowych ponad granicami.

2) Wspólnie organizowane publiczne wydarzenia transgraniczne, wspierające integrację 

przedstawicieli władz, podmiotów publicznych, przedsiębiorców,  organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców, a także wsparcie podmiotów w nawiązywaniu 

współpracy.

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



Cel szczegółowy: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez 

promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w 

szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach 

przygranicznych.

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe,

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Organizacje pozarządowe,

4) Służby ratownicze,

5) Szkoły i instytucje edukacyjne,

6) Jednostki szkolnictwa wyższego i publiczne instytucje badawcze (w tym oddziały jednostek 

naukowych nieposiadające osobowości prawnej),

7) Towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki.

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



Cel szczegółowy: Wzmocnienie skutecznej administracji publicznej poprzez 

promowanie współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między 

obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w 

szczególności w celu usunięcia przeszkód prawnych i innych w regionach 

przygranicznych.

Wskaźniki produktu:

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO83 Wspólnie opracowane strategie i plany działania Liczba strategii/planów działania

RCO116 Wspólnie opracowane rozwiązania Liczba opracowanych rozwiązań

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR79 Wspólne strategie i plany działania podejmowane przez podmioty Liczba wspólnych strategii/planów działania

RCR104 Rozwiązania przyjęte lub zwiększone przez podmioty Liczba rozwiązań przyjętych lub zwiększonych

Wskaźniki rezultatu:

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez 

zachęcanie do działań międzyludzkich.
Proponowane działania w ramach celu szczegółowego:

1) Wspieranie wspólnych inicjatyw transgranicznych w celu aktywizacji i integracji 

społeczności z obszaru objętego Programem.

2) Włączenie społeczne grup zmarginalizowanych we wspólne działania ponad granicami 

sprzyjające włączeniu społecznemu

3) Wsparcie działalności placówek edukacyjnych i badawczych w zakresie współpracy 

transgranicznej z uwzględnieniem integracji oraz działań edukacyjnych lub badawczych 

oraz transferu innowacyjnych rozwiązań.

Beneficjenci

1) Jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i 

instytucje im podległe,

2) Inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),

3) Szkoły i placówki oświatowe, 

4) Jednostki szkolnictwa wyższego i instytucje badawcze (w tym oddziały jednostek 

naukowych nieposiadające osobowości prawnej),

5) Towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki,

6) Organizacje pozarządowe, 

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



Cel szczegółowy: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez 

zachęcanie do działań międzyludzkich.

Wskaźniki produktu:

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCO85 Udział we wspólnych programach szkoleniowych Liczba uczestników szkoleń

RCO87 Organizacje współpracujące ponad granicami na obszarze wsparcia Liczba organizacji

RCO115 Wspólnie organizowane publiczne wydarzenia transgraniczne Liczba wydarzeń

Nr 

identyfikacyjny
Wskaźnik Jednostka miary

RCR81 Zakończenie wspólnych programów szkoleniowych Liczba uczestników kończących szkolenia

RCR84 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu Liczba organizacji

RCR85
Udział we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu 

projektu

Liczba udziałów we wspólnych działaniach 

transgranicznych po zakończeniu projektu

Wskaźniki rezultatu:

PRIORYTET: WSPÓŁPRACA



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
WWW.UTILA.PL

http://www.utila.pl/

