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Programy Phare
Wielokrajowy Program Środowiska PHARE 

“Czarny Trójkąt” (1991 r. )

Obszar
Republika Czeska, Niemcy, Polska

Podstawowy cel
zbliżenie stanu środowiska tego regionu do norm Unii Europejskiej, przede wszystkim 

w zakresie jakości powietrza (30% emisji związków siarki w Europie)

Alokacja
12,4 mln ECU 

Działania
- wspólny system monitoringu  powietrza

- instalacje odsiarczania
- gazyfikacja miejscowości



Programy Phare

Polska-Niemcy 1994-2003

 obejmował także zachodnią część pogranicza 
polsko-czeskiego

 alokacja przekraczająca 40 mln rocznie

 istotny dla PL-CZ pogranicza - na same projekty 
infrastrukturalne przeznaczono niemal 60 mln EUR



Programy Phare

Polska-Niemcy 1994-2003

Przykłady projektów
 renowacja tras narciarskich na Polanie Jakuszyckiej w 

Jakuszycach

 budowa międzygminnej  oczyszczalni ścieków w 
Ścinawce Dolnej

 Krzeszów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
komunikacyjnej   w centrum wsi Krzeszów – parking



Programy Phare

Polska - Czechy - Niemcy 1995-1996

 obejmował swym zasięgiem część pogranicza 
polsko-czeskiego

 budżet w ramach dwóch edycji 3,0 mln EUR 

 zrealizowano 4 projekty inwestycyjne, m.in.:
• budowa drogi nr 371 pomiędzy Bolkowem a Lubawką

• budowa oczyszczalni ścieków w Mieroszowie.



Programy Phare

Phare Credo 1997-1998 
Runda pilotażowa

- złożono 57 projektów 

- zaakceptowano 11 projektów 

Runda główna 

- złożono 63 projekty 

- zaakceptowano 11 projektów



Programy Phare

Phare Credo 1997-1998 

Przykłady projektów
 Inforeg 2000. Aktywizacja Agencji Informacji 

Przygranicznych na Śląsku Cieszyńskim (1997)
 Strategia rozwoju turystyki wokół jezior Terlicko

i Goczałkowice (1997)

 Czesko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Hradec 
Kralove-Świdnica (1997)

 -Regiotour - ścieżki rowerowe Euroregionu Tesinske
Slezsko - Śląsk Cieszyński (1998)



Programy Phare

Polska-Czechy 1999-2003

Alokacja dla każdej ze stron
1999 - 3 mln EUR

2000-2003 – 5 mln EUR

Część alokacji przyznano na FMP
(500 000-920 000 EUR)



Programy Phare

Polska-Czechy 1999-2003
Przykłady projektów

 oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu - ochrona rzeki Nysa Kłodzka (PL)

 budowa obwodnicy Prudnika na drodze krajowej nr 408 Kłodzko-Gliwice (PL)

 rekonstrukcja dróg dojazdowych do przejścia granicznego 

Orlicke Zahori - Mostowice (CZ)

 realizacja kilkuset małych projektów 



Program Interreg IIIA Czechy-Polska 
2004-2006

Alokacja - 34,5 mln EUR EFRR

Cel
współpraca pomiędzy władzami sąsiadujących ze sobą 

obszarów zmierzająca do utworzenia  transgranicznych 
centrów rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez 

realizację wspólnych strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego

Nowe elementy w stosunku do programów 
przedakcesyjnych Phare (m.in.): 

- wspólne ocenianie i wybór projektów 
- wspólny budżet 

- zasada refundacji kosztów.



Program Interreg IIIA Czechy-Polska 
2004-2006

Priorytety i działania
I. Rozwój i modernizacja infrastruktury w celu zwiększenia 
konkurencyjności obszaru pogranicza
1.1 Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgranicznym
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony 
przeciwpowodziowej
1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej
II. Rozwój społeczności lokalnych na pograniczu
2.1 Rozwój turystyki
2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych (Fundusz 
Mikroprojektów)
2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur 
organizacyjnych i sieci



Program Interreg IIIA Czechy-Polska 
2004-2006

W ramach programu zrealizowano: 

- 277 projektów 

- 686 mikroprojektów w ramach FMP 

Przykłady projektów
 Przebudowa drogi woj. nr 389 na odcinku Zieleniec-Mostowice

 Odbudowa wieży widokowej na Wielkiej Sowie z 
zagospodarowaniem terenu

 Osówka - centrum tajemnic i przygody; budowa obiektu 
obsługi ruchu turystycznego



Program Interreg IIIA Czechy-Polska 
2004-2006

W ramach FMP realizowane były mikroprojekty polegające na: 

 organizacji wspólnych imprez kulturalnych (festiwale, 

przedstawienia, wystawy, warsztaty artystyczne), 

 promocji współpracy transgranicznej (np. opracowanie 

publikacji, stron internetowych, broszur lub katalogów), 

 wspieraniu działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (np. 

imprezy sportowe), 

 rozwoju współpracy w zakresie edukacji, wymiany młodzieży 

oraz działania na rzecz zachowania tożsamości i tradycji 

społeczności lokalnych.



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Alokacja
219,5 mln EUR EFRR

Cel
Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego 
konkurencyjności i spójności oraz promowanie

partnerskiej współpracy jego mieszkańców.



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Osie priorytetowe i dziedziny wsparcia

1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona 
środowiska, profilaktyka zagrożeń 

1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, 

1.2 Ochrona środowiska,

1.3 Profilaktyka zagrożeń.

2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości
i turystyki
2.1 Rozwój przedsiębiorczości

2.2 Wspieranie rozwoju turystyki,

2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji.

3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne,

3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych
oraz inicjatyw społecznych,

3.3 Fundusz mikroprojektów.



Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

Przykłady projektów

 Przywrócenie transgranicznej
funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie 

układu z Schengen

 VIA FABRILIS – szlak tradycji rzemieślniczych

 Wspólne stanowisko pracy - jako punkt 
kontaktowy współpracy transgranicznej 

(mikroprojekt)



Program INTERREG V A Republika Czeska – Polska 
2014-2020

Alokacja
226,2 mln EUR EFRR

Zakres tematyczny wsparcia
Oś priorytetowa 1 - Wspólne zarządzanie ryzykiem – 12,2 mln EUR

Oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia – 135,7 mln EUR

Oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacje -10,2 mln EUR

Oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności – 54,5 mln EUR



Programy na pograniczu polsko-czeskim w liczbach

Alokacja



Programy na pograniczu polsko-czeskim w  liczbach

Alokacja - Fundusz Mikroprojektów



Programy na pograniczu polsko-czeskim w  liczbach

Liczba mikroprojektów



Programy na pograniczu polsko-czeskim w  liczbach

Zakres tematyczny  - obszary wsparcia      



Dziękuję za uwagę


