
Europejska współpraca terytorialna w latach 2014-2020 – 
wniosek dotyczący rozporządzenia 

Co nowego w UE 
 

NA CZYM POLEGA PROBLEM? 

• Regiony przygraniczne są często znacznie oddalone od ośrodków decyzyjnych w swoim 
kraju i dlatego zasługują na szczególną uwagę.  

• Europejska współpraca terytorialna wspiera nawiązywanie kontaktów między regionami. 
Dzięki niej łatwiejsze staje się rozwiązywanie wspólnych problemów związanych m.in. z 
zanieczyszczeniem Morza Bałtyckiego, korzystaniem z opieki medycznej za granicą czy 
wymianą doświadczeń mającą na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego. 

• Program jest częścią unijnej polityki spójności, która pozostaje jednym z podstawowych 
elementów ram finansowych UE na lata 2014-2020 zaproponowanych przez Komisję.  Unia 
udostępni na cele spójności znaczne środki finansowe.  

• Proponowane rozporządzenie zawiera praktyczne ustalenia dotyczące funkcjonowania 
europejskiej współpracy terytorialnej.  

JAK TO DZIAŁA I KTO NA TYM SKORZYSTA? 

Europejska współpraca terytorialna wdrażana jest za pomocą trzech typów programów operacyjnych: 

• programy współpracy transgranicznej – dofinansowywanie projektów z udziałem regionów i 
władz lokalnych sąsiadujących ze sobą krajów, np. francusko-niemieckie projekty na rzecz 
transgranicznego korzystania z infrastruktury. Do tego rodzaju programów kwalifikują się 
niemal wszystkie obszary przygraniczne w UE. 

• programy współpracy międzynarodowej – finansowanie projektów realizowanych przez 
podmioty krajowe, regionalne i lokalne na większych obszarach geograficznych, np. w 
krajach i regionach położonych wokół Morza Bałtyckiego czy Alp.  

• programy współpracy międzyregionalnej – wymiana dobrych praktyk w zakresie wspierania 
innowacyjności, wydajności energetycznej, rozwoju obszaru miejskich itp.  

DLACZEGO TO UE MUSI PODJĄĆ DZIAŁANIA? 

• Wyzwania, przed którymi stoją kraje i regiony UE, coraz częściej wykraczają poza granice 
państwowe i regionalne. Dlatego potrzebne są ramy współpracy obejmujące całe terytorium 
UE.   

CO DOKŁADNIE SIĘ ZMIENI? 

Na mocy proponowanego rozporządzenia: 

• partnerzy programu będą musieli szczegółowo określić, jakiego typu projekty chcą 
finansować, oraz jasno wytyczyć cele. Aby uzyskać efekt synergii, projekty będą również 
musiały być zgodne z polityką UE i ściśle powiązane z priorytetami określonymi w strategiach 
realizowanych przez regiony i państwa UE.  



• program ma wspierać współpracę międzynarodową. Został również uproszczony, aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne dla osób zarządzających programami i konkretnymi 
projektami.  

 

KIEDY PROPOZYCJE WEJDĄ W ŻYCIE? 

• Wniosek przedstawiony przez Komisję będzie teraz omawiany w Parlamencie Europejskim i 
w państwach członkowskich. Powinien wejść w życie w 2013 r. 
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