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1. Projekty transnarodowe



Obszar programu
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Dania, Niemcy (wybrane regiony), Polska, 
Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, 
Norwegia, Rosja (wybrane obwody), Białoruś

Zarządzanie programem
Instytucja Zarządzająca i Certyfikująca:
Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn

Wspólny Sekretariat z główną siedzibą 
w Niemczech (Rostock ) i oddziałem 
na Łotwie (Ryga)

Komitet Monitorujący – udział w pracach 
biorą przedstawiciele MR oraz polskich 
regionów

Język programu - angielski
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PROJEKTY TRANSNARODOWE

Projekty współpracy transnarodowej powinny być 
opracowywane tak, aby uwzględniały wyzwania, 
z którymi pojedyncze państwa nie są w stanie się 

zmierzyć samodzielnie i które wymagają wspólnych 
działań partnerów z kilku państw regionu Morza 

Bałtyckiego. Partnerzy z kilku państw muszą 
wspólnie wdrażać główne działania w ramach 

danego projektu.
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PROJEKTY

Wnioskodawcy muszą zidentyfikować potrzeby określonych grup 

docelowych. Należy odpowiedzieć na pytanie: 

- jakie pozytywne zmiany przyniesie realizacja projektu?

Następnie należy opracować szczegółowy plan projektu poprzez 

wyznaczenie celów i zidentyfikowanie oczekiwanych rezultatów. 

Wnioskodawcy powinni dokonać wyboru jednego celu szczegółowego 
Programu oraz odpowiadającego mu rezultatu, do których osiągnięcia ich 

projekt może się przyczynić w największym stopniu.

Uwaga: projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu 
wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. 
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Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego 
grup docelowych, rozumianego jako:

1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;

2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;

3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;

4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;

5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

w 3. naborze: dla władz publicznych
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PRODUKTY PROJEKTÓW

� Rezultaty projektów zostaną osiągnięte za pośrednictwem głównych 
produktów, rozumianych jako materialne produkty końcowe projektów, 
które są dalej wykorzystywane przez właściwe grupy docelowe w danym 
regionie. 

� Oczekiwane produkty: plany działań i rozwoju, modele współpracy, 
studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla 
decydentów i praktyków w danej dziedzinie itd.
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PROGRAM WSPÓŁPRACY 
zawiera opis spodziewanych rezultatów i produktów w ramach każdego 

z celów szczegółowych.
Propozycja projektu musi z nimi ściśle korespondować
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2. Priorytety i przykłady 
działań



11

INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
priorytety i cele szczegółowe

PRIORYTET 1 

POTENCJAŁ DLA 
INNOWACJI

1.1 Infrastruktura badań i innowacji 

1.2 Inteligentna specjalizacja

1.3 Innowacje nietechnologiczne

PRIORYTET 2 

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami naturalnymi

2.1 Czyste wody

2.2 Energia odnawialna

2.3. Efektywność energetyczna

2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

PRIORYTET 3

Zrównoważony 

transport

3.1 Interoperacyjność transportu

3.2 Dostępność obszarów odległych
i dotkniętych zmianami demograficznymi

3.3 Bezpieczeństwo morskie

3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska

3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska
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INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

PRIORYTET 4

Zdolność 
instytucjonalna 

w zakresie współpracy 
makroregionalnej

4.1 Seed money

4.2 Koordynacja współpracy 
makroregionalnej

4.3 Wsparcie Forum SUERMB
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRIORYTECIE 

POTENCJAŁ DLA INNOWACJI

1.1 Infrastruktura badań i innowacji: identyfikacja wyzwań dotyczących 

zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych 
programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów 
zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie 
wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.

1.2 Inteligentna specjalizacja: tworzenie struktur współpracy w celu 

pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer 
wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych 
strategii inteligentnej specjalizacji.

1.3 Innowacja nietechnologiczna: wspólne opracowywanie produktów 

i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy 
w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających 
międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP.
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRIORYTECIE 

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
NATURALNYMI  

2.1 Czyste wody:  opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów 

działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; 
opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia 
spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje 
pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, 
wspomaganie ich usuwania.

2.2 Energia odnawialna: testowanie innowacyjnych rozwiązań 

ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; 
ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii 
z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł 
odnawialnych oraz modeli dystrybucji.
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRIORYTECIE 

EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
NATURALNYMI  

2.3 Efektywność energetyczna: promowanie ekologicznej 

przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne 
energetycznie produkty i usługi.

2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost: pilotażowe zastosowanie 

zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania 
z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego 
zarządzania środowiskiem morskim. 
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRIORYTECIE 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

3.1 Interoperacyjność transportu: rozwój regionalnych 

węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa 
możliwości świadczenia usług przez  porty i terminale intermodalne i ich 
integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci 
transportowych pod względem technicznym, prawnym, organizacyjnym, 
w zakresie bezpieczeństwa itd.

3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych 
zmianami demograficznymi: opracowanie i wdrażanie strategii, 

służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, 
z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług 
transportowych zapewniających dostępność. 
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ W PRIORYTECIE 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
3.3 Bezpieczeństwo morskie: harmonizacja interpretacji 

i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie 
zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, 
np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.

3.4 Żegluga przyjazna środowisku: tworzenie systemów 

wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością 
ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności 
paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.

3.5 Przyjazna środowisku mobilność miejska: rozwój 

systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; 
opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach 
strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.
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3. Partnerzy projektów
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Typy partnerów projektów:

Partner wiodący – tylko partner publiczny
z państw UE objętych programem lub Norwegii, ponosi odpowiedzialność 

za złożenie projektu, po zatwierdzeniu podpisuje umowę z IZ, koordynuje 
i zarządza działaniami i budżetem projektu, zbiorczo rozlicza projekt,  
zapewnia komunikację z partnerami i instytucjami programu 

Partner projektu – państwa objęte programem, podpisuje 

umowę partnerstwa, dostarcza przewidziane w projekcie produkty 
projektu, bierze odpowiedzialność za nieprawidłowości ponoszonych 
wydatków, zwraca je na rzecz PW, prowadzi działania informacyjno-
komunikacyjne

Partner stowarzyszony – partner nieponoszący wydatków

w ramach budżetu projektu, nie ubiegający się o refundację
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4. Wydatki w projekcie
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Refundacja dla polskich partnerów
wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych

Linie budżetowe:
1. koszty personelu,
2. wydatki biurowe i administracyjne - ryczałt,
3. koszty podróży i zakwaterowania,
4. koszty ekspertów zewnętrznych i koszty 

usług zewnętrznych,
5. wydatki na wyposażenie,
6. infrastruktura i roboty budowlane,
7. wydatki na konkretne działania w ramach 

projektu.
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Koszty przygotowawcze:

� tylko dla zatwierdzonych kompletnych projektów 
� płacone są ryczałtem
� koszty całkowite 20 000 euro
� refundacja 15 000 euro (75%)
� warunkiem refundacji jest wypełnienie tabeli 

w formularzu aplikacyjnym
� projekty korzystające z Seed Money Facility SUE 

RMB/IRMB (4.1) lub jakichkolwiek innych środków 
finansowych UE nie kwalifikują się do refundacji kosztów 
związanych z przygotowaniem
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Weryfikacja wydatków

� projekt podzielony jest na sześciomiesięczne okresy 
sprawozdawcze,

� wydatki poniesione przez każdego z partnerów należy 
zweryfikować u kontrolera pierwszego stopnia

� dla polskich partnerów kontrolerem pierwszego stopnia jest: 

Centrum Projektów Europejskich
Wydział Kontroli

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

www.cpe.gov.pl/1196,flc
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5. Nabór projektów
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PODSUMOWANIE DWÓCH NABORÓW
w priorytetach 1-3 zatwierdzono 74 projekty

Regiony
Dofinansowanie  z 
EFRR

PL partnerzy

Dolnośląskie € 524 020,11 3

Kujawsko-Pomorskie € 741 901,25 3

Lubelskie € 585 369,50 5

Lubuskie € 168 662,95 1

Łódzkie € 603 007,00 2

Małopolskie € 1 312 432,53 8

Mazowieckie € 5 222 136,83 28

Opolskie € 0,00 0

Podkarpackie € 297 964,10 2

Podlaskie € 591 636,62 4

Pomorskie € 8 610 739,11 50

Śląskie € 761 506,16 5

Świętokrzyskie € 238 207,65 2

Warmińsko-Mazurskie € 108 033,51 1

Wielkopolskie € 1 202 131,20 6

Zachodniopomorskie € 1 708 969,20 10

Suma € 22 676 717,72 130
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3. nabór w priorytetach 1-3 

� nabór jest jednoetapowy
� do 15 stycznia 2018 r. należy wysłać PIF do Wspólnego 

Sekretariatu celem konsultacji
� tylko po konsultacji otrzymuje się kod dostępu do 

systemu BAMOS
� Pełne wnioski projektowe należy złożyć do 9 kwietnia 

2018 r.

5.10.2017
Początek 
konsultacji

15.01.2018
Ostateczny 
termin 
wysłania PIF

23.03.2018
Końcowy 
termin 
konsultacji

9.04.2018
Ostateczny 
termin 
dostarczenia 
wniosków
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6. Wsparcie 
w przygotowaniu projektów
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Informacje o naborze www.interreg-baltic.eu 
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Biblioteka projektów http://projects.interreg-baltic.eu/
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Informacje w języku polskim: www.ewt.gov.pl



Informacje o programie INTERREG BSR 
po polsku

Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, 
Departament Współpracy Terytorialnej, MR

Osoba do kontaktu: Monika Strojecka-Gevorgyan

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl
tel. 32 253 90 08

www.ewt.gov.pl


