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Rodzaj projektów Wskaźnik Produktu Wskaźnik Rezultatu 

PRIORYTET 1. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO, PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO  
W CELU JEGO OCHRONY I ROZWOJU OBSZARU TRANSGRANICZNEGO 

   
• Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące 

promocji i zachowania kultury lokalnej, 
historii i dziedzictwa przyrodniczego 
(wskaźniki 1-2) 

• Wspólne projekty mające na celu wsparcie, 
promocję i zachowanie tradycyjnego 
rzemiosła, rękodzieła i umiejętności 
(wskaźniki 1-2) 

• Wspólne tworzenie produktów turystycznych 
z poszanowaniem ochrony dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i 
przyrodniczego; wspólne projekty 
stymulujące współpracę pomiędzy 
instytucjami w obszarze dziedzictwa 
historycznego, kulturowego i 
przyrodniczego, np. zarządzanie 
dziedzictwem przyrodniczym, rozwój 
wspólnych produktów turystycznych i usług, 
marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie 
się najlepszymi praktykami i rozwijanie 
odpowiednich umiejętności powiązanych) 
(wskaźniki 1, 3-5) 

• Wspólne szkolenia i wymiany personelu 
mające na celu poprawę zdolności w 
zakresie zarządzania dziedzictwem 
kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju 
wspólnych produktów i usług turystycznych, 
marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru 
Programu i innych umiejętności 
powiązanych (wskaźniki 1, 4-5) 

• Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, 
strategii i programów w celu zachowania 
dziedzictwa kulturowego (wskaźniki 1, 6) 

• Tworzenie systemów informacji kulturowej 
(wskaźniki 1, 7) 

1. EIS/CBC 6. Liczba organizacji korzystających 
ze wsparcia programu na rzecz promowania 
kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa 
historycznego. 

2. Liczba kampanii i wydarzeń promujących 
lokalne dziedzictwo kulturowe i/lub historyczne 
i/lub przyrodnicze, łącznie z wydarzeniami 
związanymi z rzemiosłem i/lub 
zachowywaniem umiejętności. 

3. Liczba wydarzeń związanych z wymianą 
doświadczeń i/lub wspólnych działań i/lub 
szkoleń mających na celu rozwój zdolności w 
zakresie zarządzania dziedzictwem 
kulturowym i/lub historycznym i/lub 
przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów i 
usług turystycznych, marketing zasobów 
dziedzictwa z obszaru Programu i innych 
powiązanych zdolności. 

4. Liczba uczestników wydarzeń związanych z 
wymianą doświadczeń i/lub wspólnych działań 
i/lub szkoleń mających na celu poprawę 
zdolności w zakresie zarządzania 
dziedzictwem kulturowym i/lub historycznym 
i/lub przyrodniczym, rozwój wspólnych 
produktów i usług turystycznych, marketing 
zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i 
innych powiązanych zdolności. 

5. Liczba nowych i/lub ulepszonych 
produktów/usług turystycznych 
uwzględniających potrzebę ochrony 
dziedzictwa kulturowego, historycznego i 
przyrodniczego. 

6. Liczba publikacji, analiz, studiów naukowych, 
strategii i/lub programów dotyczących 
dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego 
i/lub przyrodniczego regionu(-ów), jego 
ochrony i promocji. 

7. Liczba utworzonych systemów informacji 
kulturowej. 

Zwiększona liczba 
odwiedzających miejsca 
dziedzictwa 
historycznego i 
kulturowego 

•  Wspólne projekty dotyczące przygotowania i 
realizacji inwestycji w infrastrukturę 
turystyczną i usługi zwiększające poziom 
zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

1. Liczba ulepszonych miejsc kulturowych, 
historycznych, turystycznych i przyrodniczych 
powstałych bezpośrednio w wyniku wsparcia 
programu. 

2. Liczba nowych i/lub zachowanych 

Zwiększona liczba 
odwiedzających miejsca 
dziedzictwa 
historycznego i 
przyrodniczego oraz 
obiekty kulturowe 
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 w turystyce, łącznie z uzupełniającą 
infrastrukturą turystyczną ułatwiającą 
korzystanie z dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego (np. ścieżki 
rowerowe, wodne szlaki turystyczne, szlaki 
przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, 
oznakowania, infrastruktura dla osób ze 
specjalnymi potrzebami, itp.), rozwój miejsc 
rekreacyjnych (wskaźniki 1-5) 

• Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub 
rozwijanie dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego do celów 
turystycznych oraz społecznych, 
kulturalnych, edukacyjnych i innych celów 
społeczności lokalnych (wskaźniki 1-4) 

• Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, 
np. rezerwaty, parki narodowe itp. (wskaźniki 
1, 4) 

 /zmodernizowanych/przystosowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej 
zwiększających poziom ochrony i/lub 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i/lub przyrodniczego w turystyce 
(np. ścieżki rowerowe, wodne szlaki 
turystyczne, szlaki przyrodnicze, ścieżki 
edukacyjne, oznakowania, infrastruktura dla 
osób ze specjalnymi potrzebami, rozwój miejsc 
rekreacyjnych, itp.) dla celów społecznych, 
kulturowych, edukacyjnych i dla społeczności 
lokalnych. 

3. Długość nowych i/lub 
ulepszonych/zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej zwiększających 
poziom korzystania z dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i/lub przyrodniczego w turystyce 
(np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, itp.). 

4. Liczba zachowanych, przywróconych i 
odbudowanych obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturowego i historycznego, 
zabytki i ich otoczenie. 

5. Liczba nowych i/lub ulepszonych 
produktów/usług turystycznych związanych z 
obiektami dziedzictwa kulturowego, 
historycznego lub przyrodniczego. 

 

•  Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące 
promocji i zachowania kultury lokalnej, 
historii i dziedzictwa przyrodniczego 
(wskaźniki 1-3) 

1. Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych 
zorganizowanych dzięki wsparciu Programu. 

2. Liczba lokalnych organizacji i instytucji 
zaangażowanych w transgraniczne wydarzenia 
kulturalne zorganizowane dzięki wsparciu 
Programu. 

3. Liczba uczestników transgranicznych wydarzeń 
kulturalnych zorganizowanych dzięki wsparciu 
Programu, promujących i/lub chroniących 
dziedzictwo kultury lokalnej, dziedzictwo 
historyczne i/lub przyrodnicze. 

Większa liczba 
odwiedzających obiekty 
kulturowe 

PRIORYTET 2. WSPÓŁPRACA NA RZECZ CZYSTEGO ŚRODOWISKA NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM 
•  Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania 

wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeniom (w tym 
zanieczyszczeniom powietrza) na obszarze 
transgranicznym, np. budowa/modernizacja 
urządzeń wodociągowych i uzdatniania 
wody, tworzenie/modernizacja systemów 
zbiórki odpadów i recyklingu, 
przechowywanie odpadów ekologicznych itp. 
(wskaźniki 1-4) 

1. Dodatkowa liczba osób korzystających z 
ulepszonych systemów oczyszczania ścieków 
lub systemów przetwarzania odpadów. 

2. Dodatkowa liczba osób korzystających z 
ulepszonych systemów oczyszczania ścieków 
(CI19). 

3. Dodatkowa liczba osób korzystających z 
ulepszonych systemów przetwarzania 
odpadów. 

4. Długość ulepszonych systemów kanalizacji 
burzowej/oczyszczania ścieków. 

Procent populacji 
korzystającej z 
ulepszonych systemów 
oczyszczania ścieków 
lub systemów 
przetwarzania odpadów 

•  Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania 
wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeniom (w tym 
zanieczyszczeniom powietrza) na obszarze 
transgranicznym, np. budowa/modernizacja 
urządzeń wodociągowych i uzdatniania 
wody, tworzenie/modernizacja systemów 
zbiórki odpadów i recyklingu, 
przechowywanie odpadów ekologicznych itp. 
(wskaźniki 1-5) 

1. Dodatkowa zdolność do oczyszczania ścieków i 
przetwarzania odpadów. 

2. Dodatkowa zdolność do oczyszczania ścieków. 
3. Dodatkowa zdolność do przetwarzania 

odpadów. 
4. Dodatkowa zdolność do recyklingu odpadów 

(CI17). 
5. Liczba wzniesionych i/lub 

opracowanych/zmodernizowanych obiektów 
przetwarzania odpadów. 

Procent populacji 
korzystającej z 
rozbudowanych 
systemów oczyszczania 
ścieków i przetwarzania 
odpadów / procentowe 
ulepszenie statusu/klasy 
wody. 
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•  Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania 
wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeniom (w tym 
zanieczyszczeniom powietrza) na obszarze 
transgranicznym, np. budowa/modernizacja 
urządzeń wodociągowych i uzdatniania 
wody, tworzenie/modernizacja systemów 
zbiórki odpadów i recyklingu, 
przechowywanie odpadów ekologicznych, 
itp. 

1. Liczba projektów mających na celu poprawę 
zaopatrzenia w wodę. 

2. Dodatkowa liczba osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18). 

3. Długość nowych i/lub zmodernizowanych 
systemów zaopatrzenia w wodę. 

4. Liczba nowych ujęć wody. 
5. Liczba wspartych zakładów uzdatniania wody. 

Procent populacji 
korzystającej z 
ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę 

• Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania 
wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeniom (w tym 
zanieczyszczeniom powietrza) na obszarze 
transgranicznym, np. budowa/modernizacja 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
tworzenie/modernizacja systemów zbiórki 
odpadów i recyklingu, przechowywanie 
odpadów ekologicznych itp. (wskaźniki 1-22) 

• Wspólne projekty dotyczące ochrony i 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych takich jak parki, zasobów wody 
itp. (wskaźniki 1-2) 

• Transgraniczna współpraca na rzecz ochrony 
cennych ekosystemów i zagrożonych 
gatunków (wskaźniki 1-3) 

• Wspólne projekty dotyczące gospodarki 
zasobami wodnymi w związku ze zmianami 
klimatu (powodzie, susze, niedobory wody) 
(wskaźniki 1-2) 

• Wspólne projekty dotyczące 
zrównoważonego zarządzania, ochrony i 
korzystania z zasobów świeżej wody 
(wskaźniki 1-2) 

• Wspólne monitorowanie warunków 
środowiskowych (powietrze, woda) na rzecz 
lepszej ochrony środowiska (wskaźniki 1-2, 
4) 

• Rewitalizacja zanieczyszczonych terenów 
oraz obszarów stanowiących zagrożenie dla 
środowiska, w tym obszarów 
zdegradowanych (wskaźniki 1-2, 5) 

• Wspólne projekty na rzecz wspierania 
energooszczędności i zwiększenia 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(słonecznej, wodnej, wiatrowej, biomasy) na 
poziomie lokalnym/regionalnym (wskaźniki 
1-2, 6-9) 

• Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana 
wiedzy w ramach projektów w zakresie usług 
publicznych związanych ze wspólnymi 
wyzwaniami w zakresie zmian klimatu 
(pożary lasów, powodzie, susze, obfite opady 
śniegu, silne wiatry) (wskaźniki 1-2, 10-11) 

• Wspólne działania na rzecz ochrony 
obszarów przybrzeżnych, w tym skuteczne 
gospodarowanie Morzem Bałtyckim i jego 
zasobami (wskaźniki 1-2, 13) 

• Wspólne opracowanie strategii, umiejętności 
i współpracy pomiędzy lokalnymi i 
regionalnymi władzami w zakresie 
zarządzania zasobami naturalnymi (takimi 
jak parki, zasoby wodne itp.) (wskaźniki 1-2, 
10-12) 

• Wspólne szkolenia, spotkania i wymiana 
najlepszych praktyk pomiędzy lokalnymi i 
regionalnymi władzami w zakresie ochrony 
środowiska (wskaźniki 1-2, 10-11) 

• Wspólne działania mające na celu 
zapobieganie i łagodzenie skutków zmian 

1. Liczba wspólnych działań i środków, których 
celem jest ochrona środowiska lub 
zapobieganie zmianom klimatycznym. 

2. Liczba osób objętych środkami 
zapobiegawczymi w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych. 

3. Liczba cennych ekosystemów i/lub 
zagrożonych gatunków, których ochrona uległa 
poprawie. 

4. Liczba stworzonych/ulepszonych wspólnych 
systemów monitorowania i/lub stacji. 

5.     Rozmiar zrewitalizowanych obszarów. 
6. Liczba zbudowanych/odbudowanych obiektów 

produkujących elektryczność i/lub energię 
termalną ze źródeł odnawialnych. 

7. Dodatkowa zdolność do produkcji energii 
odnawialnej (CI30). 

8. Produkcja energii elektrycznej/termalnej z nowo 
wybudowanych/nowych instalacji generujących 
energię elektryczną/termalną korzystając ze 
źródeł energii odnawialnej. 

9. Szacowane zmniejszenie się ilości 
emitowanych gazów cieplarnianych (CI34). 

10. Liczba szkoleń, spotkań, wymiany doświadczeń 
dotyczącą ogólnych praktyk ochrony 
środowiska, związaną ze zmianami 
klimatycznymi i/lub wyzwaniami stojącymi 
przed zarządzaniem zasobami naturalnymi. 

11. Liczba uczestników szkoleń, spotkań, wiedzą 
wymiany doświadczeń dotyczącą ogólnych 
praktyk ochrony środowiska, związaną ze 
zmianami klimatycznymi i/lub wyzwaniami 
stojącymi przed zarządzaniem zasobami 
naturalnymi. 

12. Liczba analiz przestrzennych, studiów, planów 
rozwoju, strategii systemów zarządzania 
kryzysowego, zarządzania zasobami 
naturalnymi i/lub ochroną środowiska, 
systemami monitoringu i/lub ostrzegania. 

13. Długość lepiej chronionego wybrzeża. 
14. Rozmiar obszarów rolniczych, leśnych i 

związanych z rybołówstwem, które czerpią 
korzyści ze zmniejszenia negatywnych skutków 
zmiany klimatu. 

15. Liczba wzniesionych/zmodernizowanych 
obiektów zapobiegających lub zmniejszających 
ilość zanieczyszczeń powietrza 

16. Liczba powstałych/zmodernizowanych 
obiektów lub systemów gospodarki odpadami. 

17. Pojemność nowo wybudowanych lub 
przebudowanych składowisk odpadów 
niebezpiecznych. 

18. Waga zutylizowanych odpadów 
niebezpiecznych i/lub azbestu. 

19. Masa odpadów zgromadzonych z likwidacji 
nielegalnych wysypisk śmieci. 

20. Liczba zamkniętych i/lub poddanych 
rekultywacji i/lub rekonstrukcji składowisk. 

21. Liczba wspieranych punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

Procent ludności 
korzystającej ze 
środków 
zapobiegawczych w 
zakresie ochrony 
środowiska i zmian 
klimatycznych 
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klimatu w rolnictwie, rybołówstwie i sektorach 
leśnictwa (wskaźniki 1-2, 10-12, 14) 

• Wsparcie wspólnych działań podjętych w 
odpowiedzi na zagrożenia zdrowia ludzkiego 
spowodowane zmianami klimatycznymi 
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 i zanieczyszczeniem (sytuacje awaryjne, 
choroby powodowane uwarunkowaniami 
klimatycznymi lub zagrożenia zdrowia) 
(wskaźniki 1-2, 10-12)  

• Opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego, wspólnych strategii, 
systemów zarządzania kryzysowego, 
systemów monitoringu i ostrzegania dla 
obszaru transgranicznego w związku z 
wyzwaniami dotyczącymi klimatu i adaptacją 
do zmian klimatycznych (wskaźniki 1-2, 5)  

• Przygotowanie analiz, badań 
środowiskowych, strategii, które pomagają 
radzić sobie z transgranicznymi wyzwaniami 
dotyczącymi poprawy stanu wody, jak 
również projektów dotyczących rozwoju 
infrastruktury związanej z ochroną 
środowiska (wskaźniki 1-2, 5)  

22.  Liczba kampanii informacyjnych i edukacyjnych 
związanych z gospodarką odpadami 

 

PRIORYTET 3. DOSTĘPNOŚĆ REGIONÓW I ZRÓWNOWAŻONY TRANSGRANICZNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
• Wspólne inwestycje w poprawę jakości i 

dostępności infrastruktury społecznej i 
gospodarczej (wskaźniki 1-26) 

• Wspólny rozwój systemów transportu 
multimodalnego (wskaźniki 1-8) 

• Wspólny rozwój i poprawa jakości i 
bezpieczeństwa istniejących połączeń 
komunikacyjnych (wskaźniki 1-14) 

• Wspólne przygotowanie studiów 
wykonalności, ocen oddziaływania na 
środowisko i technicznej dokumentacji 
systemów transportowych (wskaźniki 1, 16) 

• Wspólne inicjatywy promocji 
zrównoważonego transportu pasażerskiego i 
ładunków (wskaźniki 1-2, 15) 

• Wspólne projekty mające na celu poprawę 
mobilności osób i dóbr (wskaźniki 1-16) 

• Rozwój i poprawa przyjaznych dla 
środowiska nisko emisyjnych systemów 
transportu (włączając zmniejszanie poziomu 
hałasu) (wskaźniki 1-3) 

1. EIS / CBC 27 Łączna długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg 

2. Liczba mieszkańców czerpiących korzyści ze 
zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury 
transportowej, łącznie z połączeniami 
komunikacyjnymi o poprawionym poziomie 
jakości i/lub bezpieczeństwa 

3. Liczba opracowanych multimodalnych i/lub 
niskoemisyjnych systemów transportowych 
przyjaznych środowisku 

4. Liczba nowo wybudowanych zintegrowanych 
węzłów transportowych 

5. Liczba wybudowanych obiektów systemu ‘park 
& ride’ i/lub ‘bike & ride’ 

6. Liczba miejsc parkingowych w wybudowanych 
obiektach systemu ‘park & ride’ i/lub ‘bike & 
ride’ 

7. Liczba miejsc parkingowych dla osób z 
niepełnosprawnościami w wybudowanych 
obiektach systemu ‘park & ride’ 

8. Waga ładunków transportowanych z 
wykorzystaniem opracowanych systemów 
transportu modalnego 

9. Długość wybudowanych i/lub 
zrekonstruowanych ścieżek rowerowych 

10. Liczba zbudowanych/zmodernizowanych 
obiektów ochrony środowiska i/lub 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

11. Liczba zakupionych sprzętów/systemów 
poprawiających poziom bezpieczeństwa 
użytkowników dróg 

12. Liczba przejść kolejowych o poprawionym 
poziomie bezpieczeństwa 

13. Liczba przygotowanych 
analiz/strategii/programów/publikacji, których 
celem jest rozwój zrównoważonego transportu 
pasażerskiego i/lub przewozu ładunków 

14. Długość nowo wybudowanej infrastruktury TIK 
15. Liczba kampanii zwiększających świadomość i 

promujących zrównoważony transport 
pasażerski i/lub przewóz ładunków 

16. Liczba studiów wykonalności i/lub ocen wpływu 
na środowisko i/lub zestawów dokumentacji 
technicznej przygotowanych dla systemów 
transportu 

Zwiększone 
bezpieczeństwo/zmniejs
zona ilość wypadków w 
ruchu transgranicznym 
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• Wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy 
jakości istniejącej infrastruktury TIK 
(wskaźniki 1-5) 

• Wspólne projekty przygotowania studiów 
wykonalności, ocen oddziaływania na 
środowisko i dokumentacji technicznej 
związanej z tworzeniem sieci 
szerokopasmowych (wskaźniki 1, 4) 

• Wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych 
(wskaźniki 1,5) 

1. Liczba organizacji korzystających ze wsparcia 
programu na rzecz rozwoju technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 

2. Liczba 
stworzonych/opracowanych/ulepszonych 
jednostek TIK (systemów, sieci, 
oprogramowania, itp.) 

3. Liczba użytkowników utworzonych sieci 
szerokopasmowych i/lub 
opracowanych/ulepszonych jednostek TIK 
(systemów, sieci, oprogramowania, itp.) 

4. Liczba sporządzonych studiów wykonalności 
i/lub ocen wpływu na środowisko i/lub 
zestawów dokumentacji technicznej 
związanych z tworzeniem sieci 
szerokopasmowych 

5. Długość utworzonych sieci szerokopasmowych 

Zwiększona liczba osób 
korzystających z 
technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych (ITC) 

PRIORYTET 4. WSPÓLNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA GRANIC 
• Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy 

infrastruktury przejść granicznych (wskaźniki 
1-7) 

• Wspólne inicjatywy służące adaptacji i 
rozbudowie istniejących przejść granicznych 
dla ruchu pieszego i rowerowego (wskaźniki 
1-2) 

• Wspólne tworzenie spójnego systemu 
znaków i identyfikacji wizualnej przejść 
granicznych (wskaźniki 1-2) 

• Wspólne projekty dotyczące wyposażenia 
istniejących przejść granicznych 
umożliwiających usprawnienie ich 
funkcjonowania (wskaźniki 1-2) 

• Wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury 
wspierającej przejścia graniczne (wskaźniki 
1-2) 

• Wspólne inicjatywy dla ułatwienia procedur 
przekraczania granicy oraz szkolenia 
personelu służb granicznych i celnych 
(wskaźniki 1, 3-5) 

• Wspólne inicjatywy w celu wsparcia 
zarządzania granicami w zakresie 
zapobiegania i zwalczania nielegalnej 
migracji i handlu oraz walki z 
przestępczością zorganizowaną oraz 
poważnymi incydentami przestępczymi 
(wskaźniki 1, 5) 

1. EIS/CBC 38. Zwiększona przepustowość na 
lądowych przejściach granicznych pod kątem 
osób przekraczających granicę 

2. Liczba nowo wyposażonych i/lub 
zmodernizowanych/ulepszonych przejść 
granicznych 

3. Liczba szkoleń i/lub programów wymiany dla 
personelu służby granicznej i celnej  

4.     Liczba uczestników szkoleń i/lub programów 
wymiany zorganizowanych dla personelu 
służby granicznej i celnej 

5. Liczba inicjatyw wspierających zarządzanie 
granicami w zakresie zapobiegania i 
zwalczania nielegalnej migracji, handlu oraz 
walki z przestępczością zorganizowaną oraz 
poważnymi incydentami przestępczymi 

Zwiększona efektywność 
odprawy granicznej 

 


