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Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki 

spójności służącym wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów 

o charakterze międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej.  

Cel ten realizują Programy Interreg. 

 

Działania w ramach EWT są finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) - Programy 

Interreg 

 



Program Interreg Europa 2014 - 2020 

Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna  

(efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 

 i sektorze mieszkaniowym; energia ze  źródeł odnawialnych;  

 ekologiczny transport; redukcja zużycia energii) 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020 

Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (czyste wody, energia 

odnawialna, efektywność energetyczna) 

 

Program Interreg Europa Środkowa 2014- 2020 

Priorytet 2.  Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych (poprawa efektywności 

energetycznej budynków publicznych, testowanie nowych energooszczędnych technologii, 

poprawa efektywności energetycznej w regionach, wykorzystywanie potencjału energii 

odnawialnej) 

 

 

 

 

 

OZE w Programach Interreg 

 



FIRECE – Innovating Financial Instruments for industry low carbon  

energy transition in Central Europe   

 
Program Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 2:  Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie 

Środkowej 

Cel szczegółowy 2.2: Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk 

mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych. 

Budżet:  

       • Łączny budżet:  1.872.633,00 Euro 

       • Budżet Województwa Lubelskiego:  178.400,00 Euro  

 Okres realizacji: 

        • Rozpoczęcie projektu:  1 lipca 2017 r. 

        • Zakończenie projektu: 30 czerwca 2020 r. 

 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 



Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnego instrumentu 

finansowego dedykowanego niskoemisyjnej transformacji energetycznej 

MŚP na szczeblu regionalnym w celu wspierania realizacji projektów zdolnych 

do: 

 

• poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w swoich 

procesach produkcyjnych; 

• wspierania inwestycji dla innowacyjnych technologii energetycznych przez 

przemysł. 

  



Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

Zrealizowane działania 

• warsztaty tematyczne prezentujące kurs on-line w języku angielskim obejmujący 

zagadnienia: polityki i celów energetycznych UE; informacje jak zarządzać planami 

energetycznymi; jak rozwijać (innowacyjne) instrumenty finansowe; jak monitorować wpływ 

inwestycji publicznych oraz jak wspierać MŚP w inwestowaniu w efektywność energetyczną 

 

• testowanie narzędzia, które pomaga oszacować opłacalność inwestycji przy zaangażowaniu 

środków własnych i dotacji oraz pomaga określić oszczędności w zużyciu energii i emisji 

zanieczyszczeń.  

 



Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

 

 

• podręcznik „Guidelines on financial instruments to support the implementation of energy 

plans”. 

 

Działania w trakcie realizacji: 

 

• analiza ex-ante rynku Europy Środkowej opracowana przez partnerów projektowych. Każdy 

z partnerów przygotowuje własną analizę dotyczącą swojego regionu jako przygotowanie do 

działania pilotażowego. Analiza koncentruje się na niepowodzeniach rynkowych, wartości 

dodanej instrumentów finansowych i zasobach.  

 

•   studium wykonalności w celu wdrożenia innowacyjnego instrumentu finansowego. 

 



Projekt Interreg realizowane przez UMWL 

 

Projekt FIRESPOL – Financial Instruments for Renewable Energy 

Investments 

 
Program Interreg Europa 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”,  

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa polityk gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Budżet:  

       • Łączny budżet:  1.325.220,00 Euro 

       • Budżet Województwa Lubelskiego:  138 941,00 Euro 

 Okres realizacji: 

        • Rozpoczęcie projektu:  1 czerwca 2018 r. 

        • Zakończenie I fazy: 31 maja 2020 r. 

        • Zakończenie projektu: 31 maja 2022 r. 



Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

 

Cel projektu: 

Zwiększenie na poziomie regionu inwestycji w energię odnawialną, 

finansowanych ze środków prywatnych i publicznych, wykraczając poza 

tradycyjny system grantów i dotacji, w kierunku innowacyjnych 

instrumentów finansowych lub  instrumentów mieszanych tj. 

instrumentów łączących finansowanie zwrotne (instrumenty finansowe) ze 

środków europejskich z finansowaniem bezzwrotnym (dotacyjnym). 



Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

 
 

6 partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Polski, Chorwacji, Irlandii i Łotwy wspólnie 

poszukuje rozwiązań w zakresie najlepszych form finansowania OZE i inwestycji 

w efektywność energetyczną dostosowanych do uwarunkowań regionalnych i 

możliwości inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów. 
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ENES-CE - Collaboration between public bodies and citizen energy groups in 

implementing local energy strategies in Central Europe  

 

Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020  

Oś priorytetowa 2:  Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE 

ŚRODKOWEJ. 

Cel szczegółowy 2.2: Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających 

wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych. 

Budżet:  

       •  Łączny budżet: 1 847 374 Euro 

       •  Budżet Województwa Lubelskiego: 146 897 Euro 

Okres realizacji: 

     • Rozpoczęcie projektu:  marzec 2019 r. 

     • Zakończenie projektu:  luty 2022 r. 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 



 

Cel projektu 

• rozwój spółdzielni energetycznych i innych form grup energetycznych w celu 

wsparcia organów publicznych w realizacji strategii energetycznych w sposób 

bardziej efektywny, oparty na tzw. podejściu oddolnym (bottom-up). 

• włączenie społeczności lokalnych w proces planowania i wdrażania lokalnych 

strategii energetycznych.  

 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 



Zrealizowane działania 

• analiza status quo stanu obecnego realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - PGN dla Gminy 

Niemce z 2016 r.  

• ocena potrzeby utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej oraz oczekiwania i propozycje 

działań w planowanej aktualizacji PGN Gminy 

poprzez: wywiady z mieszkańcami i innymi interesariuszami w formie ankiety 

 Najważniejsze rezultaty projektu: 

• aktualizacja PGN Gminy Niemce z uwzględnieniem  wyników ankiet  i wyłonienie 3 pomysłów 

projektów pilotażowych  

• utworzenie spółdzielni energetycznej lub innej form obywatelskiej grupy energetycznej oraz 

wdrożenie pilotażu. 

 

 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 



CLUSTERS3 – rozpoznanie potrzeb 

 

Projekt AgroRES – Investing in Renewable Energies for                                            

Agriculture 

 
Program Interreg Europa 2014 – 2020 

Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”,  

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa polityk gospodarki niskoemisyjnej. 

Budżet:  

       • Łączny budżet:  1.540.286,00 Euro 

       • Budżet Województwa Lubelskiego:  141 825,00 Euro 

 Okres realizacji: 

        • Rozpoczęcie projektu:  1 sierpnia 2019 r. 

        • Zakończenie I fazy: 31 stycznia 2022 r. 

        • Zakończenie projektu: 31 stycznia 2023 r. 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 



CLUSTERS3 – rozpoznanie potrzeb 

 

 

 

 

Projekty Interreg realizowane przez UMWL 

 

 

 

Cel projektu: 

opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii 

odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich. 

• międzynarodowe warsztaty tematyczne połączone z wizytami studyjnymi,  

• opracowanie Podręcznika dobrych praktyk ( wybór 2 dobrych praktyk dla naszego regionu 

i związane z nimi bilateralne wizyty) 

• przygotowanie Raportu na temat potencjału regionu dot. odnawialnych źródeł energii na 

obszarach wiejskich.  

  



CLUSTERS3 – rozpoznanie potrzeb 

 

 

Zapraszamy do współpracy!  

 

 
Agata Kossakowska 

p.o. kierownika Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Departament Strategii i Rozwoju 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

Te. 81 44 16 545 

 

 


