
Europejska współpraca 
terytorialna jako cel polityki 
spójności 

Hanna Dumała, UMCS 

„Statystyka w procesie monitorowania polityki spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej”, Lublin, 8-9 października 2014 r. 



• Art. 10 Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 4254/88, 19.12.1988)  
• W 1989 roku zrealizowano 14 
projektów pilotażowych 
• Wartość wsparcia z EFRR ok. 21 mln 
ECU 
• Cel: rozwiązanie problemów rozwoju 
obszarów przygranicznych 



• Trzy edycje Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG 
• 1990–1993: 31 PO, 2500 projektów, 
wartość dofinansowania z EFRR ok. 1 
miliarda ECU (1082 mln ECU) 
• 1994–1999: 59 PO w ramach części A 
(współpraca transgraniczna) o wartości 
ponad 2,5 mld ECU (2562 mln ECU)  
• 2000–2006: 79 PO, 18000 projektów, 4875 
mln euro; ścieżki A, B, C 



Źródło: http://www.interact-eu.net 



Źródło: http://www.interact-eu.net; „Polityka spójności 2007-2013. Komentarze i teksty 
oficjalne” 



• 2007-2013: Europejska współpraca 
terytorialna zostaje uznana za jeden z 
trzech celów polityki spójności: 

 81,5% zasobów ogólnych na cel 
„Konwergencja” 
 16% na cel „Konkurencyjność 
regionalna i zatrudnienie” 
 2,5% na cel „Europejska współpraca 
terytorialna”  



• 2014-2020: Europejska współpraca 
terytorialna pozostaje jednym z dwóch 
celów polityki spójności: 

 96,33% zasobów ogólnych na cel 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” 
 2,75% na cel „Europejska 
współpraca terytorialna” 



Źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm 



2007-2013 2014-2020 

2,52% = 7,5 mld euro 2,75% = 9 mld euro 

Transgraniczna – 73,86% 
Transnarodowa – 20,95% 
Międzyregionalna – 5,19% 

Transgraniczna – 74,05% 
Transnarodowa – 20,36% 
Międzyregionalna – 5,59% 

69 PO: 52 / 13 / 4 79 PO: 60 / 15 / 4 

Wkład EFRR – 75% lub 
85% 

Wkład EFRR – do 85% 



• Koncentracja tematyczna i inwestycyjna 
współpracy 

• Nacisk na rzeczywiście wspólny 
charakter operacji 

• Koncentracja na wynikach i wskaźnikach 
• Uproszczenie systemu udzielania 

wsparcia 



Dziękuję Państwu za uwagę. 
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