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Program współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska 
– informacje ogólne

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów
podczas II naboru wniosków

Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai
Kwiecień 2017

Kontynuacja współpracy z lat 2007- 2013

Informacje o Programie (1/3)
Data zatwierdzenia 
przez KE 15 grudnia 2015

Cel główny
Wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze 
granicznym poprzez współpracę transgraniczną

Instytucje 
zarządzające i 
wdrażające 
Program

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)
Instytucja Zarządzająca (IZ)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Instytucja Krajowa (IK)
Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej

Instytucja Audytowa (IA)
Wydział Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej

Wspólny Sekretariat (WS)
Instytucja publiczna Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie

Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK)
Urzędy Marszałkowskie w Białymstoku i Olsztynie

Kontrola Pierwszego Stopnia
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Informacje o Programie (2/3)
Kwalifikowalny obszar

Na Litwie:

Ø Obwód olicki 
Ø Obwód kowieński
Ø Obwód mariampolski 
Ø Obwód tauroski 
Ø Obwód wileński 
(z wyłączeniem miasta Wilna) 

W Polsce:

Ø Podregion ełcki 
Ø Podregion suwalski 
Ø Podregion białostocki 

Informacje o Programie (3/3)

Priorytet
Alokacja na 
drugi nabór 

(euro)

1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 1 021 277,00

2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników 742 021,00

3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem
i wszelką dyskryminacją 494 681,00

4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji
publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności
administracji publicznej

742 021,00

ŁĄCZNIE 3 000 000,00

Cel 
szczegółowy 1.1

Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym

Przykłady 
beneficjentów

ü władze krajowe, regionalne, lokalne;
ü organy publiczne i podmioty prawa publicznego; 
üorganizacje pozarządowe

Możliwe 
działania

ü tworzenie wspólnych tras turystycznych opartych na dziedzictwie
kulturowym i przyrodniczym;
üwspólne działania nastawione na promowanie regionu jako jednego celu

podróży turystów;
üwspólne działania (kulturalne, edukacyjne, artystyczne) dla turystów

w miejscach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
üzachowanie, ochrona, dostosowanie i zrównoważone wykorzystanie

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do celów turystycznych;
ü transfer dobrych praktyk między beneficjentami, wspólne szkolenia,

wymiany personelu w celu zwiększenia zdolności zarządzania
dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz temu podobnych
umiejętności.
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Cel szczegółowy 
2.1

Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez
usprawnienie usług wsparcia biznesu

Przykłady 
beneficjentów

üwładze krajowe, regionalne, lokalne;
üorgany publiczne i podmioty prawa publicznego;
üorganizacje pozarządowe;
ü instytucje otoczenia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe

i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego, izby gospodarcze)

Możliwe 
działania

üwspółpraca pomiędzy organizacjami wsparcia biznesu;
üwspólne opracowywanie i wdrażanie programów akceleracji biznesu,

przedsiębiorczości i praktyk;
üwspólne opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie

przedsiębiorczości młodzieży;
üdziałania na rzecz współpracy w biznesie;
ü transfer dobrych praktyk, wspólne szkolenia i wymiana personelu między

beneficjentami w celu zwiększenia zdolności zarządzania organizacjami
wsparcia biznesu i świadczenia usług;
üwspólne szkolenia, seminaria i inne wydarzenia dla młodzieży,

przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich personelu.

Cel szczegółowy 
2.2.

Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne
na rzecz zatrudnienia

Przykłady 
beneficjentów

üwładze krajowe, regionalne, lokalne;
üorgany publiczne i podmioty prawa publicznego;
üorganizacje pozarządowe

Możliwe 
działania

üudzielanie informacji i doradztwo na rynku pracy w celu zwiększenia
mobilności transgranicznej;
üwspólne opracowywanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz

zatrudnienia i wspólnych szkoleń;
ü tworzenie sieci kontaktów między instytucjami szkolnictwa i rynku pracy

na rzecz lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy
w regionie;
üwdrożenie wspólnych programów studiów i szkoleń zgodnych

z potrzebami rynku pracy;
üwymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów,

bezrobotnych, również dla osób dążących do przekwalifikowania,
dla młodzieży i społeczności w celu podniesienia kwalifikacji.

Cel 
szczegółowy 
3.1

Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu
do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkanców strefy
przygranicznej

Przykłady 
beneficjentów

üwładze krajowe, regionalne, lokalne;
üorgany publiczne i podmioty prawa publicznego;
üorganizacje pozarządowe

Możliwe 
działania

üwspólne rozwijanie usług socjalnych i zdrowotnych, jak również sieci
dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
üzaangażowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

we współpracę transgraniczną;
üwspólne działania sportowe w celu osiągnięcia integracji społecznej

i promowania zdrowego stylu życia;
üwspólne wdrażanie programów opieki socjalnej i zdrowotnej;
ü inwestowanie w transgraniczną infrastrukturę opieki socjalnej i zdrowotnej;
üwspólne szkolenia i wymiana pracowników między beneficjentami;
üwspólne szkolenia dla grup wymagających szczególnego traktowania

w celu wzmocnienia motywacji i możliwości aktywnego zaangażowania
w działalność społeczną i gospodarczą.
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Cel 
szczegółowy 
4.1

Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej
zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz us ług
publicznych na obszarze Programu

Przykłady 
beneficjentów

üwładze regionalne i lokalne;
üdostawcy usług publicznych 

Możliwe 
działania

üprawna i administracyjna współpraca między instytucjami a dostawcami
usług publicznych ponad granicami mająca na celu transgraniczne
świadczenie usług publicznych na obszarze Programu;
üwspólne operacje i działania administracyjne w zakresie dostosowania do

zmiany klimatu;
ü transfer dobrych praktyk i wspólne działania (np. wspólne szkolenia

i wymiana personelu beneficjentów; infrastruktura konieczna do współpracy)
między lokalnymi i regionalnymi instytucjami a dostawcami usług
publicznych.

Wskaźniki produktu (1/2)

Priorytet Wskaźnik Jednostka pomiaru

Priorytet 1
Środowisko 
i efektywne 

wykorzystanie 
zasobów

Liczba stworzonych lub dostosowanychmiejsc dziedzictwa Miejsca

Liczba opracowanych wspólnych tras turystycznych Trasy

Liczba promowanych obiektów dziedzictwa kulturowego lub
przyrodniczego i związanych z nimi produktów

Promowane obiekty 
i związane z nimi 

produkty

Priorytet 2
Zatrudnienie 
i mobilność 

pracowników
(CS 2.1)

Liczba nowych lub rozszerzonych wspólnych (lub promujących
współpracę) usług dla biznesu

Usługi

Liczba uczestników wspólnych szkoleń lub wydarzeń Osoby

Priorytet 2
Zatrudnienie 
i mobilność 

pracowników
(CS 2.2)

Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw
na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń

Osoby

Liczba uczestników inicjatyw na rzecz mobilności
transgranicznej

Osoby

Wskaźniki produktu (2/2)

Priorytet Wskaźnik Jednostka pomiaru

Priorytet 3 
Włączenie 
społeczne

Liczba uczestników projektów promujących równość płci,
równe szanse i włączenie społeczne ponad granicami

Osoby

Liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych we
współpracę transgraniczną na rzecz zwalczania ubóstwa
i wykluczenia społecznego

Organizacje pozarządowe

Liczba nowych lub ulepszonych świadczeń zdrowotnych lub
programówprewencyjnych

Usługi i programy

Priorytet 4 
Potencjał 

instytucjonalny

Liczba instytucji zaangażowanych we współpracę
transgraniczną

Instytucje

Liczba uczestników wspólnych szkoleń lub wymiany personelu Osoby
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Drugi nabór wniosków

Ø Czas trwania: 20 marca – 22 maja 2017 r.;
Ø Miejsce składania wniosków: Instytucja Publiczna Wspólny

Sekretariat Techniczny, Aleja Konstytucji 7, Wilno;
Ø Instytucje informujące o Programie:

• Wspólny Sekretariat (Wilno),
• Regionalne Punkty Kontaktowe (Białystok i Olsztyn).

Pakiet aplikacyjny

Ø Podręcznik Programu dla drugiego
naboru wniosków wraz z załącznikami,

Ø Wniosek o dofinansowanie w wersji
elektronicznej

Ø Formularz sprawozdania/skonsolidowanego
sprawozdania z realizacji małego projektu,

Ø Certyfikat Kontroli Pierwszego Stopnia
dla małych projektów,

Ø Szczegółowy budżet projektu (Aneks 1
do Wniosku o dofinansowanie).

Dostępny na stronie www.lietuva-polska.eu.

Kwalifikowalni beneficjenci

INSTYTUCJE:
- posiadające osobowość 

prawną,
- nie nastawione na zysk

Władze krajowe, regionalne i lokalne 
oraz ich jednostki organizacyjne
posiadające osobowość prawną

Podmioty prawa publicznego

Stowarzyszenia utworzone przez 
władze regionalne lub lokalne

Stowarzyszenia utworzone przez 
podmioty prawa publicznego

Organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty nie nastawione na zysk 

posiadające osobowość prawną, nie 
mające charakteru przemysłowego ani 

komercyjnego
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Wymogi dotyczące partnerstwa

Øminimum 2 partnerzy,

Ømaksymalnie 4 partnerów,

Øprzynajmniej 1 partner 
z każdego kraju,

Ø 3 lub 4 typy współpracy: 

1. wspólne przygotowanie (obowiązkowe),

2. wspólna realizacja (obowiązkowa), 
dodatkowo do wyboru:

3. wspólny personel i/lub

4. wspólne finansowanie.

Zasada beneficjenta wiodącego

Ø Każdy projekt powinien być realizowany
zgodnie z zasadą beneficjenta
wiodącego.

Ø Ta sama instytucja może pełnić rolę
beneficjenta wiodącego w nie więcej niż
dwóch zatwierdzonych projektach
w ramach tego naboru wniosków.

Ø Proszę zauważyć, że instytucja spoza
obszaru Programu nie może być
beneficjentem wiodącym w projekcie.

Typ projektu

Zasada
Małe Projekty

Ogólny budżet (EUR) 10.000 < BUDŻET ≤ 50.000  
(alokacja w naborze do 3 mln EUR) 

Liczba beneficjentów w projekcie Co najmniej 2 i nie więcej niż 4 
(w tym co najmniej jedna instytucja z każdego kraju)

Komponent inwestycyjny 
(wyposażenie + roboty budowlane)

Do 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu 
projektu

Czas realizacji projektu Do 12 miesięcy

Lokalizacja działań projektu
• Obszar Programu,
• W uzasadnionych przypadkach również poza 

obszarem Programu

Beneficjent wiodący
• W drugim naborze (Małe Projekty) beneficjenci 
z kwalifikowalnego obszaru Programu, należący do 
każdego z typów kwalifikowalnych beneficjentów, 
mogą być beneficjentem wiodącym

Wymogi wobec projektów w drugim 
naborze wniosków
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Budżet projektu

Ø dofinansowanie z EFRR – 85% kosztów 
kwalifikowalnych,

Ø 15% wkładu własnego,

Ø Możliwe płatności zaliczkowe,

Ø 7 kategorii wydatków,

Ø uproszczenia:

• 15% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (suma 
kategorii 1 i 2: 15% łącznych kosztów bezpośrednich 
w projekcie – kategorie od 3 do 6, wyłączając kategorię 7)

• Koszty przygotowawcze – kwota ryczałtowa                   
w wysokości 700 EUR.

1. Koszty personelu
2. Wydatki biurowe i administracyjne
3. Koszty podróży i zakwaterowania
4. Koszty ekspertów i usług 

zewnętrznych
5. Wydatki na wyposażenie
6. Infrastruktura i roboty budowlane
7. Koszty przygotowawcze

Ocena i wybór projektów

Ø 4 etapy oceny:
• Ocena dopuszczalności (WS),
• Ocena kwalifikowalności (WS),
• Ocena jakościowa (WS),
• Ocena oddziaływania strategicznego (WKM).

Ø Maksymalny wynik to 100 punktów.

Ø Minimalny wynik, aby projekt był rekomendowany
do zatwierdzenia wynosi 65 punktów (po ocenach
jakościowej i strategicznej).

Ø Wspólny Komitet Monitorujący dokonuje wyboru
projektów do dofinansowania.

Ostateczne zatwierdzenie projektu

Ø WKM wybiera projekt do finansowania bezpośrednio lub pod
określonymi warunkami.

Ø Termin spełnienia warunków wynosi 2 miesiące (możliwe
jest jego przedłużenie w uzasadnionych przypadkach).

Ø Działania projektu mogą rozpocząć się najwcześniej
pierwszego dnia miesiąca następującego po decyzji WKM.

Ø Beneficjenci projektu zostaną poproszeni o wyznaczenie osób
do kontaktu.

Ø Dodatkowe narzędzie komunikacji – Platforma Wymiany
Danych tylko dla beneficjentów zatwierdzonych projektów.
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Wsparcie dla wnioskodawców

Wspólny Sekretariat
info@lietuva-polska.eu
Tel. +370 5 261 0477

Wilno, Litwa

Regionalne Punkty 
Kontaktowe

Urząd Marszałkowski w Białymstoku:
+ 48 85 66 54 594

ewt@wrotapodlasia.pl

Urząd Marszałkowski w Olsztynie:
+48 89 521 93 24

k.ostrowski@warmia.mazury.pl, 

Wskazówki dla wnioskodawców

ü Uważne zapoznanie się z dokumentami Programu.
ü Znalezienie partnera w sąsiednim kraju (na Litwie

lub w Polsce).
ü Ustalenie wspólnych celów i zadań do wykonania

oraz podpisanie Porozumienia Partnerskiego.
ü Przygotowanie niezbędnych dokumentów

do złożenia z Wnioskiem o dofinansowanie.
ü Udział w szkoleniach dla wnioskodawców.
ü W razie pytań lub wątpliwości – kontakt

z instytucjami Programu.
ü Ścisłe przestrzeganie terminów określonych

w naborze wniosków.

Dziękuję za uwagę i proszę pamiętać,
że ostateczny termin składania wniosków 

w drugim naborze to:
22 maja 2017 r., 16.00

(czasu litewskiego)


