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PROGRAM POLSKA-ROSJA
 Program Polska-Rosja 2014-2020 przygotowywany został przez
Programze
realizowany
jest w ramach
Europejskiego
Instrumentu
współpracujące
sobą polskie
i rosyjskie
instytucje
rządowe (ministerstwa)
Sąsiedztwa.
oraz samorządowe (władze regionalne), zgodnie z odpowiednimi regulacjami
prawnymi obu stron oraz Unii Europejskiej.
Dofinansowanie - maksymalnie do 90 %.

 Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy
podmiotów z obszaru pogranicza w wymiarze społecznym, środowiskowym,
gospodarczym
oraz instytucjonalnym.
Do uruchomienia
Programu konieczne jest zawarcie porozumienia
finansowego między UE, FR i PL oraz jego ratyfikacja.

 Program zmierza do rozwoju strefy wspólnej stabilności, bezpieczeństwa
i dobrobytu, jak również zwiększania integracji gospodarczej, społecznej
i współpracy instytucji publicznych.

INFORMACJE OGÓLNE
Program realizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa.

Dofinansowanie - maksymalnie do 90 %.

Do uruchomienia Programu konieczne jest zawarcie porozumienia
finansowego między UE, FR i PL oraz jego ratyfikacja.

OBSZAR PROGRAMU

BUDŻET PROGRAMU
 Całkowita kwota dofinansowania Programu Polska-Rosja 2014-2020 wynosi
62 298 477 EUR.

 Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(20 652 617 EUR), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (20 993 243 EUR)
oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu (20 652 617 EUR).

SYSTEM INSTYTUCJONALNY WDRAŻANIA PROGRAMU
 Wspólny Komitet Monitorujący
 Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju RP
 Instytucja Krajowa – Ministerstwo Rozwoju RP/ Ministerstwo
Rozwoju Gospodarczego FR
 Instytucja Pośrednicząca – Wspólny Sekretariat
w Olsztynie oraz Filia WST w Kaliningradzie

Techniczny

 Kontrolne Punkty Kontaktowe – Centrum Projektów Europejskich/
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR

 Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów RP

REALIZACJA PROJEKTÓW
 Projekty będą realizowane przez co najmniej dwóch partnerów
– 1 z Polski i 1 z Federacji Rosyjskiej.
 Dofinansowanie - maksymalnie do 90 % kosztów kwalifikowalnych.
 Wartość projektów konkursowych – od 100 tys. EUR do 2,5 mln EUR.
 Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie
lipiec-październik 2017 r.
 W ramach Programu będą realizowane też Duże Projekty
Infrastrukturalne, wpisane wcześniej do Programu Operacyjnego, które
zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 Realizacja projektów będzie możliwa do 31 grudnia 2022 r.

CELE TEMATYCZNE
 Cel Tematyczny 3. Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa
historycznego.
 Cel Tematyczny 6. Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu.
 Cel Tematyczny 7. Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów
transportowych oraz komunikacji.
 Cel Tematyczny 4. Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.

PRIORYTETY PROGRAMU
 Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju
dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – 22,64 mln EUR.
 Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego
na obszarze transgranicznym – 19,08 mln EUR.
 Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport
i komunikacja – 14,77 mln EUR.
 Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na
granicach – 6,36 mln EUR.

Przykładowe działania w ramach priorytetu
Oś priorytetowa: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa
historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
 Wspólne projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające
zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając
uzupełniającą infrastrukturę turystyczną (np. ścieżki przyrodnicze i edukacyjne, infrastruktura dla
osób ze specjalnymi potrzebami).
 Wspólne projekty stymulujące współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie dziedzictwa
historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. wymiana dobrych praktyk.
 Ochrona, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego
lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych.

 Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa
kulturowego.

Przykładowe działania w ramach priorytetu
Oś priorytetowa: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.
 Wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i korzystania z zasobów świeżej
wody.

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana wiedzy w zakresie projektów dotyczących usług publicznych
rozwiązujących wspólne wyzwania w zakresie zmian klimatu (pożary lasów, susze).
 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wspólnych strategii, systemów zarządzania
kryzysowego, systemów monitoringu i ostrzegania dla transgranicznego obszaru w związku
z wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych.
 Przygotowanie analiz, badań środowiskowych i strategii, które pomagają radzić sobie
z transgranicznymi wyzwaniami dotyczącymi poprawy stanu wody, jak również przygotowanie
projektów dotyczących rozwoju infrastruktury związanej z ochroną środowiska.

Dobra praktyka – Program Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Projekt: Laguny jako miejsce krzyżowania się turystyki i wzajemnych oddziaływań społeczności
południwo-wschodniego Bałtyku od historii do czasów współczesnych (Crossroads 2.0)

Beneficjent: Federalny Uniwersytet Bałtycki im. Immanuela Kanta (Obwód Kaliningradzki, Rosja)
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