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 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez 
współpracujące ze sobą polskie i rosyjskie właściwe instytucje rządowe 
(ministerstwa) oraz samorządowe (władze regionalne), zgodnie  
z odpowiednimi regulacjami prawnymi obu stron oraz Unii Europejskiej 

 Głównym celem Programu jest wsparcie obopólnej współpracy  
podmiotów z obszaru pogranicza w wymiarze społecznym, 
środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym 

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

 

 

 

 

 



 
Obszar Programu 



 
Informacje ogólne 

 

 

 

 Program realizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa  - inne podstawy prawne, nieco inne zasady. 

 Dofinansowanie - maksymalnie do 90 %. 

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

 Realizacja projektów będzie możliwa do 31.12.2022 r. 

 

 

 



 Planowany budżet nowego Programu to ok. 42,4 mln euro. Alokacja 
pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 

 Budżet Programu może zostać powiększony o alokację ze środków 
budżetu Federacji Rosyjskiej (jej wysokość oraz szczegóły w trakcie 
negocjacji właściwych ministerstw RP oraz FR) 

Budżet Programu 



System instytucjonalny wdrażania Programu 

 Wspólny Komitet Monitorujący 

 Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju RP 

 Instytucja Krajowa – jedynie po stronie 
rosyjskiej/Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR 

 Instytucja Pośrednicząca – Wspólny Sekretariat Techniczny 
w Warszawie oraz Filie WST w Olsztynie oraz w 
Kaliningradzie 

 Kontrolne Punkty Kontaktowe – Centrum Projektów 
Europejskich 

 Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów RP 



 
Cele tematyczne Programu: 

 

1. Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa historycznego. 

2. Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu. 

3. Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów 

transportowych oraz komunikacji. 

4. Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic. 

 
 



 
Osie priorytetowe Programu: 

 
1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego  

i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego 

2. Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym 

3. Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport  

i komunikacja 

4. Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic 

 
 



 
Przykładowe działania w ramach priorytetu 

 
Oś priorytetowa: Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego  

i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego. 

 Wspólne projekty promujące turystkę. 

 

 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury turystycznej  
i usług zwiększających wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
w turystyce. 

 

 Projekty uzupełniające infrastrukturę turystyczną (np. trasy rowerowe, wodne 
szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, znaki, rozwój terenów rekreacyjnych). 

 

 Ochrona, zachowanie i adaptacja lub rozwój dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego dla celów turystycznych. 

 
 

 

 

 



 
Przykładowe działania w ramach priorytetu 

 
Oś priorytetowa: Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze 

transgranicznym 

 Wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych. 

 

 Współpraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów  
i zagrożonych gatunków. 

 

 Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy władzami 
lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska. 

 

 Wspólne projekty wspierające oszczędzanie energii i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym/ regionalnym. 

 

 

 
 

 

 

 



 
Przykładowe działania w ramach priorytetu 

 
Oś priorytetowa: Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport  

i komunikacja 

 Wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych 

 

 Wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń 
komunikacyjnych 

 

 Wspólne przygotowanie studiów wykonalności, oceny oddziaływania na 
środowisko i dokumentacji technicznej dla systemów transportowych 

 

 Wspólne projekty dotyczące poprawy mobilności towarów i osób 

 

 Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych 

 

 
 

 

 

 



 
Przykładowe działania w ramach priorytetu 

 
Oś priorytetowa: Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic 

 Wspólne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury przejść granicznych 

 

 Wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść 
granicznych 

 

 Wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych 
pozwalających na usprawnienie ich funkcjonowania 

 

 Wspólne inicjatywy na rzecz wspierania zarządzania granicami w zakresie 
zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji, handlu oraz walki  
z przestępczością zorganizowaną 

 

 
 

 

 

 



 
Rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim 

w perspektywie 2007-2013 
 Przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja  

2007-2013 w województwie warmińsko-mazurskim zrealizowano łącznie 27 
projektów regularnych, w tym 5 projektów z dziedziny turystyki, które 
pozwoliły m.in. na 

 
 

 

 

 

 

 modernizację muzeów w celu wprowadzenia usprawnień dla 
zwiedzających oraz zwiększenia standardów przechowywania zbiorów 
muzealnych, 

 budowę parku linowego w formie atrakcji turystycznej, 

 utworzenie systemu informacji turystycznej, 

 wdrożenie szeregu działań miękkich ( wymiany młodzieży, programy 
edukacyjne, etc.). 
 



 
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 

 
Projekt: Rozwój aktywnej turystyki podstawą współpracy polsko-rosyjskiej 

  

Beneficjent:  Miasto Ełk 



 
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 

 
Projekt: Muzea ponad granicami  

  

Beneficjent: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 



 
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 

 Projekt: Podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu 

Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych.  

  

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin „Polski Zamki Gotyckie” 



 
Mały ruch graniczny, a Program Polska-Rosja 2014-2020 

 

Program jako instrument wzmacniający postępujące: 

 Dynamizację procesów rozwojowych w sektorze turystyki 

 Ożywienie gospodarcze  

 Poprawę jakości infrastruktury transportowej/likwidację barier 
komunikacyjnych 

 Zacieśnienie kontaktów społeczno-kulturalnych 

 Współpracę samorządów i instytucji pożytku publicznego na rzecz 
poprawy jakości życia w obszarze przygranicznym 



 

Dziękuję za uwagę 
 

Kontakt: 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Departament Polityki Regionalnej 

Kierownik Biura Współpracy Terytorialnej 
 

Witold Kielich 

T: +48 89 521 93 26 

F: +48 89 521 93 09 

w.kielich@warmia.mazury.pl 

www.ewt.warmia.mazury.pl 


