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KONTAKT 

Program Interreg Europe pomaga władzom regionalnym oraz 

lokalnym w całej Europie w opracowaniu i realizacji zrównoważonej 

polityki. Tworząc przyjazne środowisko i możliwości dzielenia się 

rozwiązaniami, Interreg Europe dąży do tego, aby inwestycje rządowe, 

innowacje i działania wdrożeniowe prowadziły do zintegrowanego i 

trwałego oddziaływania na ludzi oraz zapewniły maksymalny zwrot z 

kwoty 359 mln EUR, finansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020.  

Aby osiągnąć ten cel, Interreg Europe oferuje regionalnym i lokalnym 

władzom publicznym w całej Europie możliwość praktycznej wymiany 

pomysłów i doświadczeń w zakresie polityk publicznych, a tym samym 

ulepszania strategii dla swoich obywateli i społeczności lokalnych. 

Wszelkie działania zrealizowane przy wsparciu finansowym programu 

Interreg Europe mają skupiać się na jednym z czterech obszarów: 

 

• Badania i innowacje 

• Konkurencyjność MŚP 

• Gospodarka niskoemisyjna 

• Ochrona środowiska i zasobooszczędność 
Rząd Katalonii – partner wiodący (SP) 

Miasto Metropolitalne Bolonia (IT) 

Litewskie Centrum Innowacji (LT) 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (PL) 

Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BL) 

Agencja Rozwoju Mazowsza (PL) 

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw (FR) 

 

Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV) 
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Cele projektu  
 

• Poprawa polityk publicznych  

i regionalnych programów rozwoju. 

• Stworzenie środowiska 

umożliwiającego poprawę 

konkurencyjności biznesu. 

• Tworzenie inteligentnych narzędzi 

do łatwego i szybkiego zakładania 

firm. 

• Pozyskiwanie nowych narzędzi 

technologicznych, oraz ulepszanie 

proaktywnych usług administracji 

publicznej. 

 

 

 

Pierwsza faza 2019-2021 
 

• Uczenie się od siebie (wzajemna ocena).  

• Wymiana dobrych praktyk (GP) z całej Europy (wizyty 

studyjne, badania i analizy, itp.).  

• Koordynowanie strategii (warsztaty i inne wydarzenia).  

• Lepsze zarządzanie, angażujące wielu interesariuszy. 

 

Wspólnie zidentyfikowane wyzwania:  

 

• Trudny i kosztowny proces regulujący tworzenie 

przedsiębiorstw, który zniechęca do podejmowania 

działalności gospodarczej. 

• Ograniczona reakcja administracji publicznej na potrzeby 

nowych startupów, przez co konieczna jest poprawa 

sytuacji w zakresie cyfryzacji usług publicznych, 

stosowania zasady jednorazowości (OOP) w odniesieniu 

do rejestracji przedsiębiorstw, modele punktów 

kompleksowej usługi (OSS), itp. 

Na drodze do realizacji powyższych celów zaplanowano liczne przedsięwzięcia promujące aktywną wymianę międzyregionalną i skuteczne 

zaangażowanie interesariuszy we wspólne opracowywanie Planów Działania, a także rozpowszechnianie tej idei w całej UE. Plany powinny 

prowadzić do ulepszenia wybranych instrumentów polityki, dostarczania nowych i ulepszonych usług publicznych oraz narzędzi, które ułatwiają 

wejście nowych firm na rynek. Promowane będą nowe projekty wspierające usługi cyfrowe, OOP, OSS i ogólnie rozumiane uproszczenia 

administracyjne. Powinny one również przyczyniać się do lepszego zarządzania publicznego, poprzez zaangażowanie wielu interesariuszy w procesy 

analizy, opracowywania i wdrażania polityk publicznych. W szczególności dotyczy to włączenia kluczowych decydentów i polityków na różnych 

szczeblach administracyjnych - w tym instytucji zarządzających – jak również podmiotów z ekosystemu startupowego oraz instytucji otoczenia 

biznesu. 

 

Chcesz wiedzieć więcej?  Skontaktuj się z nami! 

START  EASY 


