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Program Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT  
Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 
 
Stan przygotowań  

Nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  (Interreg) 
oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, który zastąpi 
obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa. 

Program Współpracy Transgranicznej PBU 2021-2027 został opracowany przez Wspólny Komitet 
Programujący (WKP), składający się z przedstawicieli władz krajowych i regionalnych Polski, Białorusi i 
Ukrainy, a także instytucji reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych oraz 
społeczeństwo obywatelskie wszystkich trzech krajów. 

Proces programowania rozpoczął się w październiku 2019 roku, wraz z  pierwszym spotkaniem WKP. 
W ciągu roku został zorganizowany stały system komunikacji elektronicznej i podejmowania decyzji 
obejmujący reprezentantów 3 krajów, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowych 
oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST). 

 
OBSZAR PROGRAMU 
Zgodnie z decyzją podjętą przez przedstawicieli trzech krajów obszar Programu pozostaje niezmieniony 
w stosunku do obecnego: 

− Polska: podregiony białostocki, łomżyński, suwalski, ostrołęcki, siedlecki, bialski, lubelski, 
puławski, chełmsko-zamojski, przemyski, rzeszowski, tarnobrzeski i krośnieński; 

− Białoruś: obwody grodzieński, brzeski, homelski i miński (wraz z miastem Mińsk); 
− Ukraina: obwody wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski. 

 
ZAKRES TEMATYCZNY 
W oparciu o zalecenia Komisji Europejskiej, analizę społeczno-ekonomiczną obszaru objętego 
Programem oraz potrzebę zawężenia zakresu tematycznego, WKP podjął decyzję o  skoncentrowaniu 
nowego Programu wokół 5 Priorytetów: Środowisko, Zdrowie, Turystyka, Współpraca, Granice. 
 
BUDŻET PROGRAMU 
Ostateczna alokacja środków unijnych przeznaczonych na realizację Programu wymaga jeszcze 
potwierdzenia. Należy się jednak spodziewać,  że będzie on niższy niż obecny budżet Programu. Po 
zatwierdzeniu jego wysokości, budżet zostanie podzielony pomiędzy poszczególne priorytety 
Programu. 
 
TYPY PROJEKTÓW 
Podobnie jak w obecnej edycji Programu planowane są trzy rodzaje projektów: Duże Projekty 
Infrastrukturalne (DPI), projekty regularne oraz mikroprojekty. 
 
DALSZE KROKI 
Proces programowania jest kontynuowany i obecnie obejmuje następujące aspekty:   
- konsultacje społeczne części strategicznej projektu dokumentu programowego. Konsultacje są 
otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwojem pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego 
(dostępne na stronie internetowej:  https://www.pbu2020.eu/pl). 
- przygotowanie i wybór DPI przez WKP  
- opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) 
W pełni przygotowany Program zostanie przyjęty przez WKP i wysłany do zatwierdzenia przez Komisję 
Europejską, które jest spodziewane pod koniec 2021 r. 
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