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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Przepisy UE dotyczące programów Interreg 2021-2027 
 

Rozporządzenie Interreg 

Rozporządzenie ogólne – poza derogacjami 

Rozporządzenie EFRR 

Rozporządzenie NDICI – programy współpracy na granicach 
zewnętrznych 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Prace nad rozporządzeniem Interreg 2021-2027 

2018  

maj  

2018   

czerwiec 

2019 

maj 

2019 wrzesień – 
2020 luty 

2020 

marzec 21.07.2020  

Prezentacja 

rozporządzenia na  

grupie roboczej ds. 

działań strukturalnych 

B.05 i rozpoczęcie 

prac przez Radę 

Projekt 

rozporządzenia 

Interreg jako część 

pakietu 

Rozporządzeń 

pakietu PS 

Mandat 

COREPER do 

negocjacji z PE 

Trilogi 

międzyinstytucjonalne 

spotkania  

KE-PE-Rada  

Wstrzymanie prac 

przez COVID-19 

zawieszenie 

trilogów 

Przyjęcie 

przez Radę 

Europejską 

NEGOBOX 

(m.in. 

finansowanie 

Interreg) 

Proces negocjacji – stan obecny  



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Koperta Interreg dla Polski na lata 2021-2027 
/dla 2021-2027 szacunkowy podział na komponenty A i B/ 

Zmiana: 20,06% 

 wszystkie kwoty w mln euro. 

2014-2020 2021-2027 

kwota ogólna 700,5 560,0 

komponent A 543,2 445,6 

komponent B 157,3 114,4 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Przepisy dotyczące Interreg – postulaty Polski (1) 

Morska współpraca transgraniczna w ramach 
komponentu CBC 

Kontynuacja współpracy międzyregionalnej – 
programy: INTERREG EUROPE, URBACT, 

ESPON, INTERACT 

Komponent 5 poza reżimem rozporządzenia 
Interreg 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Przepisy dotyczące Interreg – postulaty Polski (3) 

Zwiększenie poziomu płatności zaliczkowych dla 
programów 

 

• początkowa propozycja KE – 1% w każdym roku 

• obecnie 1% w 2021 i 2022 oraz 3% w latach kolejnych 

Rozszerzenie katalogu beneficjentów w FMP 
 

 

 

• wdrażanie FMP możliwe nie tylko przez transgraniczny 
podmiot prawny lub EUWT 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Przepisy dotyczące FMP w Interreg 2021-2027 

Art. 24 rozporządzenia Interreg – Fundusz Małych Projektów 

 --  alokacja: max 20 mln euro EFRR / 15% (niższa z tych kwot) ???*  

 --  beneficjent FMP: transgraniczny podmiot z osobowością prawną lub   

      EUWT, lub inny podmiot z osobowością prawną ???* 

 -- koszty zarządzania - maksymalnie  20% kwalifikowalnych kosztów FMP 

 -- obowiązkowe stosowanie uproszczeń w rozliczaniu projektów o   

     wartości do 100 tys. euro EFRR 

Inne przepisy powiązane z FMP  

 -- koncentracja tematyczna – 15% / do 15% / co najmniej 10% ???* na     

    cel Interreg (PO 6) – art. 15 Interreg 
* kwestie nieuzgodnione 

  

  



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Stan przygotowania programów transgranicznych Interreg 

2021-2027 z udziałem Polski 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

PL-SK 

•12.06.2019  

PL-SN 

•23.10.2019 

PBU 

•11.10.2019 

PB 

• 4.02.2020 

PL-RU 

•26.02.2020 

Pierwsze posiedzenie  

grupy roboczej ds. nowego programu  

2019 

2020 

Stan prac nad programami CBC zarządzanymi przez Polskę  

perspektywa 2021-2027 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Stan prac nad programami CBC zarządzanymi przez Polskę  

perspektywa 2021-2027 

PL-SK 

• 12.2020 

PL-SN 

• 12.2020 

PBU 

• IV kw. 2020 

PB 

•  III kw. 2021 

PL-RUS 

• III kw. 2021 

Planowany termin zatwierdzenia programu 

przez grupę roboczą 

2020 

2021 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Stan prac nad programami CBC 2021-2027, w których 

Polska jest Instytucją Krajową 

CZ-PL 

• 25.04.2019  

BB-PL 

• 23.06.2019 

LT-PL 

• 22.10.2019 

 

MV/BB-PL 

•  Komitet 
Programowy 
powołany 
3.06.2020 – praca 
w trybie 
obiegowym 

Pierwsze posiedzenie  

grupy roboczej ds. nowego programu  

2019 

2020 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Stan prac nad programami CBC, w których Polska jest 

Instytucją Krajową - perspektywa 2021-2027 

CZ-PL 

• I kw. 
2021 

LT-PL 

• I kw. 
2021 

MV/BB-
PL 

• III kw. 
2021 

BB-PL 

• III kw. 
2021 

2021 

Planowany termin zatwierdzenia programu 

przez grupę roboczą 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Zmiany legislacyjne związane z COVID-19 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. 

specustawa funduszowa) - przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 marca 

br., uchwalona przez Sejm w dniu 3 kwietnia; 17 kwietnia podpisana przez 

prezydenta (DZ.U. z 2020 r. poz. 694) – obowiązuje do 31.12.2020 r. 

Celem ustawy jest zapewnienie płynnej realizacji i rozliczenia projektów 

dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu 

wywołanego pandemią COVID-19. Proponowane rozwiązania umożliwiają 

instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich bardziej 

elastyczne podejście do zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących 

następstwem COVID-19, a jednocześnie pozwalają uwzględnić szczególne 

okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci realizujący projekty, na które 

negatywnie wpłynęło wystąpienie pandemii.  

 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Zmiany związane z COVID-19 – wprowadzone do Programów  
na podstawie (tzw. specustawy funduszowej)  i suplementów (programy zewnętrzne) 

- wyrażanie zgody na wydłużenie okresu realizacji projektów, 
 

- wydłużenie terminów składania wniosków o płatność, 
 

- umożliwienie elektronicznego podpisywania np. umów czy aneksów, 
 

- ułatwienia w raportowaniu, 
 

- elastyczne podejście do terminów i formy przeprowadzania kontroli na miejscu, 
 

- bardziej elastyczne podejście do oceny kwalifikowalności wydatków, na którą ma 

wpływ obecne zagrożenie epidemiczne. 
 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Reakcja na COVID-19 – przykłady innych działań zastosowanych  

w programach Interreg 

- Ogłoszenie specjalnych naborów w ramach Funduszu Małych Projektów 

ukierunkowanych na walkę z COVID-19 (Interreg Meklemburgia/ Pomorze 

Przednie-Brandenburgia-Polska). 

 

- Zniesienie obowiązującego limitu 30 tys. euro na wykorzystanie przez 

beneficjentów oszczędności poprzetargowych (Interreg Polska - Słowacja). 

 

-  Planowany nabór w 4 OP (Współpraca instytucji i społeczności) mający na celu 

niwelowanie negatywnych efektów pandemii, wznowienie współpracy i 

stworzenie trwałych platform i narzędzi pomagających współpracy na odległość 

(Interreg Republika Czeska-Polska). 

 

  



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Reakcja na COVID-19 –  dodatkowe wsparcie w realizowanych 

projektach  
 

 

• Przeznaczenie 3 mln euro na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami w 

Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 = dodatkowe wsparcie placówek 

medycznych m.in. w: 

o Tomaszowie Lubelskim,  Hrubieszowie, Ustrzykach Dolnych, Suwałkach, 

Ostrołęce, Łosicach  

o Zhabince, Brześciu, Grodnie, Mińsku  

o Lwowie, Starym Samborze, Sokal (Ukraina)   

• Zatrudnienie osób (w 2 projektach) monitorujących transgraniczny polsko-

czeski rynek pracy w dobie pandemii i zapewniający pomoc pracownikom 

transgranicznym w uzyskaniu właściwych informacji (Program Czechy-Polska) 

 

 

 



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

Przygotowanie zmiany Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 

2020 r. (tzw. specustawa funduszowa)  

 

Na początku września 2020 r. rozpoczęto prace nad zmianą specustawy 

funduszowej. Projekt jest gotowy do uzgodnień i konsultacji społecznych – obecnie 

oczekuje na wpis do wykazu prac rządu.  
 

Proponowane zmiany do specustawy funduszowej polegają m.in. na: 
 

-wydłużeniu terminu stosowania ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r., 
 

-objęciu Ustawą programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 
 

- doprecyzowaniu zapisów dotyczących realizacji projektów (w tym np. ich wyboru, 

przedłużenia, składania wniosków o płatność, zakończenia). 

 

 

 



@MFIPR_GOV_PL 
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iPolitykiRegionalnej 
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MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 

Dziękuję za uwagę. 

Rafał Baliński 

Dyrektor 

Departament Współpracy Terytorialnej 


