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Według glosariusza UE
According by the glossary EU

 Współpraca 

transgraniczna oznacza 

sąsiedzką współpracę we 

wszystkich dziedzinach 

życia pomiędzy 

granicznymi ze sobą 

obszarami, regionami, 

władzami w regionach 

przygranicznych.

 Cross-border 

cooperation means 

neighborly 

cooperation in all 

areas between the 

border areas, regions, 

local authorities in 

border regions with 

each other.



Programy Współpracy Transgranicznej
Cross-Border Cooperation Programs

 W Polsce współpracą 

transgraniczną objęte są 

podregiony, których 

granice stanowią granicę 

państwową.

 In Poland, the cross-

border cooperation is

covered by sub-

regions, the 

boundaries of which 

are the state border.





Główny cel programów transgranicznych
The main purpose of cross-border programs

 Promowanie współpracy i 

bezpośrednich kontaktów 

wspierających rozwój 

gospodarczy i społeczny 

oraz ochronę środowiska w 

obszarach przygranicznych, 

charakteryzujących się 

zwykle niższym poziomem 

rozwoju w porównaniu do 

średniej krajowej. 

 Promoting cooperation 

and direct contacts 

supporting economic and 

social development and 

environmental protection 

in the border areas 

characterized by a 

generally lower level of 

development compared 

to the national average.



Potencjalni beneficjenci programów naukowej współpracy
transgranicznej

Potential beneficiaries of the programs of scientific cross-
border cooperation

 Szkoły wyższe

 Instytucje publiczne i

niepubliczne,

prowadzące działalność

edukacyjną i naukowo-

badawczą,

 Instytucje kultury

 Higher education

institutions

 Public and private

institutions running

educational activities

and scientific research

 Cultural institutions



Program współpracy transgranicznej z udziałem Polski i 
krajów Europy Wschodniej
The program of cross-border cooperation with the 
participation of Poland and Eastern European countries

 17.12.2015 roku 

Komisja Europejska 

przyjęła decyzję nr C 

(2015) 9138, dotyczącą 

zatwierdzenia Programu 

Współpracy 

Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-

2020.

 On 12.17.2015, the 

European 

Commission adopted 

Decision no. C (2015) 

9138 on the approval 

of Cross Border 

Cooperation Program 

Poland-Belarus-

Ukraine 2014-2020.





Problemy
Problems

 Jednak nie zawsze w 

tych programach jest 

komponent naukowy. 

 W związku z tym,

można szukać i 

wykorzystać inny 

źródła finansowania. 

 However, a scientific 

component is not 

always in these 

programs.

 Therefore, you can 

look for and take 

advantage of other 

sources of financing.



Źródła finansowania badań transgranicznych
Sources of funding for cross-border projects

 1. Współpraca w 

ramach 

współfinansowania 

projektów na podstawie 

Umów o współpracy 

miedzy Uczelniami 

(bilateralnych i 

konsorcjum).

 1. Cooperation within 

the framework of co-

financing of projects 

under the Cooperation 

Agreements between 

Universities (bilateral 

and consortium).



Źródła finansowania badań transgranicznych
Sources of funding for cross-border projects

 2. Wspólne projekty, 

finansowane przez 

Akademii Nauk obu 

krajów.

 2. Joint projects 

funded by the 

Academy of Sciences 

of both countries.



Źródła finansowania badań transgranicznych
Sources of funding for cross-border projects

 3. Inne źródła (MSZ 

RP, Euroregiony i 

inne).

 3. Other sources 

(Ministry of Foreign 

Affairs, Euroregions, 

etc.).



1. Współpraca w ramach współfinansowania projektów na 
podstawie Umów o współpracy miedzy Uczelniami.
1. Cooperation within the framework of co-financing of 
projects under the Cooperation Agreements between the 
HEIs

 Sieć Uniwersytetów 

Pogranicza -

konsorcjum 10 uczelni 

z Polski, Litwy, 

Białorusi, Ukrainy i 

Rosji powstała w 2013 

roku. 

 Border University 

Network - a consortium 

of 10 universities from 

Poland, Lithuania, 

Belarus, Ukraine and 

Russia was established 

in 2013.



Inicjatorem i liderem sieci jest

Uniwersytet w Białymstoku.

The initiator and leader of the

network is the University of

Bialystok.



1. Współpraca w ramach współfinansowania projektów na podstawie 

Umów o współpracy miedzy Uczelniami.

1. Cooperation within the framework of co-financing of projects 

under the Cooperation Agreements between the HEIs

 Oprócz UwB do sieci 

przystąpiły uniwersytety 

z Kowna, Grodna, 

Baranowicz, Brześcia, 

Lwowa, Tarnopola oraz 

Kaliningradu Smoleńska 

i Woroneża. 

 Apart from UwB, 

universities of Kaunas, 

Grodno, Baranovichi, 

Brest, Lviv, Ternopil 

and Kaliningrad, 

Smolensk and Voronezh 

joined the network.



1. Współpraca w ramach współfinansowania projektów na 
podstawie Umów o współpracy miedzy Uczelniami.
1. Cooperation within the framework of co-financing of 
projects under the Cooperation Agreements between the 
HEIs

 Uczelni deklarują „partnerską 

współpracę w zakresie 

prowadzenia badań 

naukowych, kształcenia 

studentów i rozwijania 

kontaktów akademickich 

pomiędzy studentami, 

nauczycielami akademickimi i 

pracownikami naukowymi”. 

 The HEIs declare 

„partnership in the field 

of scientific research, 

student training and 

developing academic 

contacts between 

students, academics, and 

academics.”



1. Współpraca w ramach współfinansowania projektów na podstawie 

Umów o współpracy miedzy Uczelniami.

1. Cooperation within the framework of co-financing of projects 

under the Cooperation Agreements between the HEIs

 Rodzaje zróżnicowań 

występujących na 

obszarach 

transgranicznych.

 Monitoring zjawisk 

społeczno-

gospodarczych na 

obszarach 

transgranicznych.

 Types of 

differences 

occurring in cross-

border areas.

 Monitoring of 

socio-economic 

phenomena in the

cross-border areas.



1. Współpraca w ramach współfinansowania projektów na 
podstawie Umów o współpracy miedzy Uczelniami.
1. Cooperation within the framework of co-financing of 
projects under the Cooperation Agreements between the 
HEIs

Współpraca naukowa 

obejmuje m.in. wspólne 

finansowanie projektów, 

aplikowanie o 

międzynarodowe granty i 

realizację projektów, 

wymianę usług badawczych 

oraz korzystanie z 

infrastruktury i aparatury w 

ramach wspólnych 

przedsięwzięć. 

Scientific cooperation 

includes, among others,

joint financing of 

projects, applying for 

international grants and 

projects, exchange of 

research services and

using infrastructure and 

equipment within the 

framework of joint 

ventures.



2. Wspólne projekty, finansowane przez Akademie Nauk i 
Fundacje
2. Joint projects, financed by the Academy of Sciences and 
Foundations

 Białoruska 

Fundacja Badan 

Podstawowych i 

podobne Fundacje 

w Polsce.

 Belarusian 

Foundation for 

Fundamental 

Research and similar 

foundations in Poland



Ilustracja
Illustration

 Prowadzenie wspólnych badań po

obu stronach granicy polsko-

białoruskiej tj. na uczelniach w

Suwałkach, Białymstoku, Białej

Podlaskiej, Grodnie, Kownie,

Brześciu, Lublinie, Lwowie z

wykorzystaniem internetowego

systemu ankiet LimeSurvey w

ramach działania wirtualnych

zespołów badawczych.

 Conducting joint research on

both sides of the Polish-

Belarusian border

(universities in Suwałki,

Białystok, Biała Podlaska,

Grodno, Kaunas, Brest,

Lublin, Lviv) using an online

survey system LimeSurvey

within the action of virtual

research teams.



„Żywienie, zachowanie zdrowotne i sprawność 
fizyczna młodzieży akademickiej z Polski, 
Białorusi, Litwy i Rosji - analiza porównawcza”
„Nutrition, healthy behaviour, physical working
capacity of student’s youth from Poland, 
Belarus, Lithuania and Russia - comparative
analysis”

Badania naukowe
Scientific 
research
2007-2011

przeprowadzenie badań 
wieloośrodkowych 
multicenter research conduction



2. Wspólne projekty, finansowane przez Akademie Nauk 
i Fundacje
2. Joint projects, financed by the Academy of Sciences 
and Foundations

Ten przykład badań 

„stosujących grupy naukowców 

wirtualnych” jest rozwiązaniem 

innowacyjnym w naszym 

regionie, dotyczy on badań 

zachowań i postaw młodzieży 

po obu stronach granicy. 

This example of research 

„using virtual groups of 

scientists” is an innovative 

solution in our region; it 

concerns the study of 

behaviors and attitudes of 

young people on both sides 

of the border.



2. Wspólne projekty, finansowane przez Akademie Nauk i 
Fundacje
2. Joint projects, financed by the Academy of Sciences and 
Foundations

Dzięki takim badaniom dla 

nas granica polsko-

białoruska przestała stanowić 

barierę naukową. 

Wyniki analiz z różnych 

ośrodków biorących udział w 

badaniach tworzą jeden 

wspólny, międzynarodowy 

obszar badawczy. 

 Thanks to such research,

for us, the Polish-

Belarusian border has 

ceased to be a scientific

barrier.

 The results of analyzes 

of the various centers 

involved in the study 

constitute a common, 

international research 

area.



3. Inne źródła (MSZ RP, Euroregiony, współpraca z Polonią)
3. Other sources (Poland’s Ministry of Foregin Affairs, cooperation with the 

Polish diaspora)

„Pomoc Rozwojowa” / MSZ RP 
„Development Assistance” / Ministry of Foreign Affairs

 „Polska Pomoc na 

Rzecz Profilaktyki 

Chorób Płuc o Dużym 

Znaczeniu 

Społecznym w 

Białorusi i Ukrainie”.

 „Polish aid for the 

Prevention of Lung 

Diseases of high 

public interest in 

Belarus and 

Ukraine”



3. Inne źródła (MSZ RP, Euroregiony, współpraca z Polonią)
3. Other sources (Poland’s Ministry of Foregin Affairs, cooperation
with the Polish diaspora)
„Pomoc Rozwojowa” / MSZ RP 
„Development Assistance” / Ministry of Foreign Affairs

 „Wsparcie naukowców z 

Grodna w rozwoju 

międzynarodowych 

kontaktów naukowych 

poprzez uczestnictwo w 

międzynarodowych 

imprezach w Polsce i na 

Białorusi” 

 „Support for scientists 

of Grodno in the 

development of 

international scientific 

contacts through 

participation in 

international events in 

Poland and Belarus”



Źródła finansowania z Euroregionów 
Sources of financing from the Euro-regions

 Przygotowanie 

projektów naukowych z 

kilku ośrodków po obu 

stronach granicy 

 Wymiana wiedzy 

specjalistycznej i 

rozszerzenie oferty 

badań przesiewowych.

 Preparation of 

research projects 

with several centers 

on both sides of the 

border

 The exchange of 

expertise and 

extend the offer of 

screening





Źródła finansowania z Euroregionów (Niemen)
Sources of financing from the Euro-regions 
(Niemen)

 Wymiana informacji

 Wspólne badania

 Transgraniczne bazy 

danych

 Konferencje, szkolenia, 

spotkania

 Wspólne publikacje

 An exchange of 

information

 joint research

 Cross-border

databases

 Conferences,

trainings, meetings

 Joint publications





Podsumowanie
Summary

 Funkcjonowanie spójnego 

systemu badawczego dla 

obszarów transgranicznych 

pozwoli na efektywne 

wykorzystywanie 

informacji na poziomie 

lokalnym, regionalnym, 

ogólnokrajowym i 

międzynarodowym;

 The functioning of a 

coherent research 

system for the cross-

border areas allows

for the effective use 

of information at 

local, regional, 

national and 

international level;



Podsumowanie
Summary

 Proces budowy systemu 

badań transgranicznych i 

koordynowanie mogą 

być prowadzone 

jednocześnie przez wielu 

międzynarodowych 

partnerów na szczeblu 

regionalnym.

 The process of 

building a system of 

cross-border research 

and coordination can 

be carried out 

simultaneously by a 

number of 

international partners 

at the regional level.



Thank You!

Questions?

Dziękuję!

Pytania?


