POLSKIE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Lp.

1)

2)

3)

Instytucje i organizacje, które mogą
uzyskać dofinansowanie

jednostki samorządu terytorialnego
wraz z podległymi im jednostkami
organizacyjnymi oraz ich
stowarzyszenia i związki
podmioty, w których większość
jednostek/udziałów należy do
jednostki samorządowej lub
samorządowego związku/zrzeszenia
(większość oznacza 50+1 jednostek
lub udziałów należy do samorządu
lub jego związku/zrzeszenia)
inne jednostki ustanowione przez
państwo lub samorząd

Priorytet 1. Przyjazne naturze i
bezpieczne pogranicze

Priorytet 2. Lepiej połączone
pogranicze

Cel szczegółowy 1.
Wspieranie
przystosowania się
do zmian klimatu i
zapobiegania
ryzyku związanemu
z klęskami
żywiołowymi i
katastrofami, a
także odporności, z
uwzględnieniem
podejścia
ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.
Wzmacnianie
ochrony i
zachowania
przyrody,
różnorodności
biologicznej oraz
zielonej
infrastruktury, w
tym na obszarach
miejskich, oraz
ograniczanie
wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia

Cel szczegółowy 1. Rozwój i
udoskonalanie zrównoważonej,
odpornej na zmiany klimatu,
inteligentnej i intermodalnej
mobilności na poziomie
krajowym, regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej
poprawa
poprawa
jakości
dostępu do
infrastruktury
atrakcji
drogowej
turystycznych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Priorytet 3.
Twórcze i
atrakcyjne
turystycznie
pogranicze
Cel szczegółowy 1.
Wzmacnianie roli
kultury i
zrównoważonej
turystyki w rozwoju
gospodarczym,
włączeniu
społecznym i
innowacjach
społecznych

Priorytet 4. Współpraca instytucji i
mieszkańców pogranicza

Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie
zdolności
instytucjonalnych
instytucji
publicznych, w
szczególności tych,
którym
powierzono
zarządzanie
konkretnym
terytorium, i
zainteresowanych
stron

Cel szczegółowy 2.
Budowanie
wzajemnego
zaufania, w
szczególności
poprzez wspieranie
działań
ułatwiających
kontakty
międzyludzkie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lp.

4)
5)

6)

Instytucje i organizacje, które mogą
uzyskać dofinansowanie

w celu zapewnienia usług
publicznych
Straż Graniczna
służby ratownicze/zarządzania
kryzysowego:
• policja
• straż pożarna
• ratownictwo medyczne
• Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
• Tatrzańskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
• Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
• centra zarządzania kryzysowego
właściciele, zarządcy i operatorzy
obiektów i obszarów stanowiących
formy ochrony przyrody:
• parki narodowe
• parki krajobrazowe i zespoły
parków krajobrazowych
• Generalna Dyrekcja Ochrony

Priorytet 1. Przyjazne naturze i
bezpieczne pogranicze

Priorytet 2. Lepiej połączone
pogranicze

Cel szczegółowy 1.
Wspieranie
przystosowania się
do zmian klimatu i
zapobiegania
ryzyku związanemu
z klęskami
żywiołowymi i
katastrofami, a
także odporności, z
uwzględnieniem
podejścia
ekosystemowego

Cel szczegółowy 1. Rozwój i
udoskonalanie zrównoważonej,
odpornej na zmiany klimatu,
inteligentnej i intermodalnej
mobilności na poziomie
krajowym, regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej
poprawa
poprawa
jakości
dostępu do
infrastruktury
atrakcji
drogowej
turystycznych

Cel szczegółowy 2.
Wzmacnianie
ochrony i
zachowania
przyrody,
różnorodności
biologicznej oraz
zielonej
infrastruktury, w
tym na obszarach
miejskich, oraz
ograniczanie
wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia

Priorytet 3.
Twórcze i
atrakcyjne
turystycznie
pogranicze
Cel szczegółowy 1.
Wzmacnianie roli
kultury i
zrównoważonej
turystyki w rozwoju
gospodarczym,
włączeniu
społecznym i
innowacjach
społecznych

Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie
zdolności
instytucjonalnych
instytucji
publicznych, w
szczególności tych,
którym
powierzono
zarządzanie
konkretnym
terytorium, i
zainteresowanych
stron

Cel szczegółowy 2.
Budowanie
wzajemnego
zaufania, w
szczególności
poprzez wspieranie
działań
ułatwiających
kontakty
międzyludzkie

X

X

X

X

X

Priorytet 4. Współpraca instytucji i
mieszkańców pogranicza

X

X

X

X

Lp.

Instytucje i organizacje, które mogą
uzyskać dofinansowanie

Środowiska
Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska
Lasy Państwowe i ich jednostki
organizacyjne
Wody Polskie
zarządcy dróg publicznych
właściciele, zarządcy i operatorzy
obiektów i instytucji kultury (nie
dotyczy osób fizycznych)
organizacje pozarządowe zajmujące
się tematyką celu szczegółowego (w
tym stowarzyszenia tworzące
euroregiony)
podmioty tworzące system
szkolnictwa wyższego i nauki
oraz działające na rzecz tego systemu
podmioty tworzące system oświaty
agencje rozwoju regionalnego
instytucje otoczenia biznesu (m.in.
izby gospodarcze, izby handlowe,
izby przemysłowo-handlowe, cechy
rzemiosł, zrzeszenia

Priorytet 1. Przyjazne naturze i
bezpieczne pogranicze

Priorytet 2. Lepiej połączone
pogranicze

Priorytet 3.
Twórcze i
atrakcyjne
turystycznie
pogranicze
Cel szczegółowy 1.
Wzmacnianie roli
kultury i
zrównoważonej
turystyki w rozwoju
gospodarczym,
włączeniu
społecznym i
innowacjach
społecznych

Cel szczegółowy 1.
Wspieranie
przystosowania się
do zmian klimatu i
zapobiegania
ryzyku związanemu
z klęskami
żywiołowymi i
katastrofami, a
także odporności, z
uwzględnieniem
podejścia
ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.
Wzmacnianie
ochrony i
zachowania
przyrody,
różnorodności
biologicznej oraz
zielonej
infrastruktury, w
tym na obszarach
miejskich, oraz
ograniczanie
wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia

Cel szczegółowy 1. Rozwój i
udoskonalanie zrównoważonej,
odpornej na zmiany klimatu,
inteligentnej i intermodalnej
mobilności na poziomie
krajowym, regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej
poprawa
poprawa
jakości
dostępu do
infrastruktury
atrakcji
drogowej
turystycznych

X

X

X

X

X

X

Priorytet 4. Współpraca instytucji i
mieszkańców pogranicza

Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie
zdolności
instytucjonalnych
instytucji
publicznych, w
szczególności tych,
którym
powierzono
zarządzanie
konkretnym
terytorium, i
zainteresowanych
stron

Cel szczegółowy 2.
Budowanie
wzajemnego
zaufania, w
szczególności
poprzez wspieranie
działań
ułatwiających
kontakty
międzyludzkie

•
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X (bez izb
rolniczych i bez izb
lekarskich)

X

X (bez izb
rolniczych)

Lp.

16)
17)
18)
19)

20)

21)
22)

Instytucje i organizacje, które mogą
uzyskać dofinansowanie

przedsiębiorców, izby samorządu
zawodowego, izby lekarskie)
spółdzielnie socjalne
lokalne grupy działania
kościoły i inne związki wyznaniowe
organizacje/instytucje zajmujące się
turystyką na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym
Polski Czerwony Krzyż oraz inne
instytucje i organizacje pomocowe i
humanitarne
małe, średnie i mikro
przedsiębiorstwa
europejskie ugrupowania
współpracy terytorialnej

Priorytet 1. Przyjazne naturze i
bezpieczne pogranicze

Priorytet 2. Lepiej połączone
pogranicze

Cel szczegółowy 1.
Wspieranie
przystosowania się
do zmian klimatu i
zapobiegania
ryzyku związanemu
z klęskami
żywiołowymi i
katastrofami, a
także odporności, z
uwzględnieniem
podejścia
ekosystemowego

Cel szczegółowy 1. Rozwój i
udoskonalanie zrównoważonej,
odpornej na zmiany klimatu,
inteligentnej i intermodalnej
mobilności na poziomie
krajowym, regionalnym i
lokalnym, w tym poprawę
dostępu do TEN-T oraz
mobilności transgranicznej
poprawa
poprawa
jakości
dostępu do
infrastruktury
atrakcji
drogowej
turystycznych

Cel szczegółowy 2.
Wzmacnianie
ochrony i
zachowania
przyrody,
różnorodności
biologicznej oraz
zielonej
infrastruktury, w
tym na obszarach
miejskich, oraz
ograniczanie
wszelkich rodzajów
zanieczyszczenia

Priorytet 3.
Twórcze i
atrakcyjne
turystycznie
pogranicze
Cel szczegółowy 1.
Wzmacnianie roli
kultury i
zrównoważonej
turystyki w rozwoju
gospodarczym,
włączeniu
społecznym i
innowacjach
społecznych

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Priorytet 4. Współpraca instytucji i
mieszkańców pogranicza

Cel szczegółowy 1.
Zwiększenie
zdolności
instytucjonalnych
instytucji
publicznych, w
szczególności tych,
którym
powierzono
zarządzanie
konkretnym
terytorium, i
zainteresowanych
stron

Cel szczegółowy 2.
Budowanie
wzajemnego
zaufania, w
szczególności
poprzez wspieranie
działań
ułatwiających
kontakty
międzyludzkie

X
X

X
X
X

X

X (instytucje
publiczne)

X

X

X

X

X

X

X

X

