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To increase the blue and green growth potential of the South Baltic  

area through cross-border cooperation 

 

Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru 

Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną 

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 

GŁÓWNY CEL PROGRAMU 

O programie… 



„Niebieski wzrost”  
jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii 

potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów 

przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju 

i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem 

morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami 

publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP 

„Zielony wzrost”  
Odnosi się do ścieżki wzrostu gospodarczego, 

wykorzystującą zasoby naturalne w sposób 

zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i 

rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły 

dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których 

zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.  

DEFINICJE NIEBIESKIEGO I ZIELONEGO WZROSTU 

O programie… 



OBSZAR KWALIFIKOWALNY 

SŁUPSKI 

STAROGARDZKI 

GDAŃSKI 

TRÓJMIEJSKI 

CHOJNICKI  

Sekretariat Techniczny 

Południowy Bałtyk 2014-2020 

 

Gdańsk, Grunwaldzka 

(GARNIZON) 

www.southbaltic.eu 

 

Regionalne Punkty 

Kontaktowe 
 

O programie… 

http://www.southbaltic.eu/


PARTNERZY W PROJEKCIE 

PARTNER 

WIODĄCY 

PARTNER 

PARTNER 

STOWARZYSZONY 

• 2 partnerów z 2 krajów programowania 

• Poparcie dla projektów multilateralnych 

• Możliwość uczestnictwa w programie  

      przez partnerów z innych krajów EU lub 

      świata (partnerzy stowarzyszeni) 

 

• Rekomendacja: ok. 5 partnerów  

     (2-3 w przypadku małego projektu) 

 

1. Partner wiodący 

2. Partner regularny  

3. Partner stowarzyszony (?) 

85 %  
Dla polskich 

beneficjentów 

O programie… 



Regularne 

• Rekomendowany budżet na 

projekt : 1-2.000.000€ 

 

• Czas trwania: 24-36  

miesięcy 

 

• Projekty regularne 

zawierające inwestycje 

pilotażowe w osi 2 i 3 

programu mogą 

przekraczać 

rekomendowany budżet - 

uzasadnienie 

Małe 

• Rekomendowany budżet na 

projekt: do 300.000€ oraz 

do 500.000€ w osi 5 

programu 

 

• Czas trwania: do 24 

miesięcy 

 

• Pakiety robocze i mniejsze 

partnerstwa (informacje o 

wymaganiach minimalnych 

będą dołączane w formie 

dokumentu do każdego 

naboru 

Seed Money 

• Dla naboru Seed Money 

obowiązuje podręcznik 

beneficjenta 

 

• do 40.000 € 

 

• Refundacja 

 

• Czas trwania: 4 miesiące 

RODZAJE PROJEKTÓW 

O programie… 



START 
PROJEKTU 

WDRAŻANIE PROJEKTU 

do 36 miesięcy 

ZAMKNIĘCIE PROJEKTU I RAPORT 
KOŃCOWY 

Do 120 dni  

FAZY PROJEKTU 

Data wpisywana w umowie na  
dofinansowanie (Subsidy Contract) 

KOSZTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

Data zakończenia projektu 
wpisywana w umowie na 

dofinansowanie (Subsidy Contract) 

KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE 

O programie… 



RAPORTOWANIE I SYSTEM WYPŁAT DOFINANSOWANIA 

• System składania raportów: półroczny 

• 2 różne cykle raportowania 

• REFUNDACJA kosztów po ok 120 dniach    

 

 

SKŁADANIE RAPORTÓW WYŁĄCZNIE DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ 

PROGRAM SL2014 
 

O programie… 



RAPORTOWANIE I SYSTEM WYPŁAT DOFINANSOWANIA 

O programie… 



Obszary tematyczne 

3 786 863,03 EUR 

 

Stan po IV naborze:  0 EUR 

Oś zamknięta – brak alokacji 

Cel Szczegółowy 1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora 

MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez 

wspólne działania transgraniczne 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Zwiększenie obecności MŚP niebieskiego i zielonego sektora na rynku 

międzynarodowym 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość transgranicznych usług/programów dla niebieskiego i zielonego sektora 

MŚP w celu ich internacjonalizacji 

• Ilość przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 



2 432 262,70 EUR 

 

Stan po IV naborze:  0 EUR 

Oś zamknięta – brak alokacji 

Cel Szczegółowy 1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i 

zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Zwiększenie transferu innowacji na korzyść niebieskiego i zielonego sektora MŚP 

poprzez działania międzynarodowe 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość ustanowionych nowych klastrów, sieci i modeli triple – helix 

• Ilość międzynarodowych usług i programów dostarczonych dla niebieskiego i 

zielonego sektora MŚP dla zwiększenia ich zdolności innowacyjnej 

• Ilość MŚP współpracujących z instytucjami badawczymi 

Obszary tematyczne 



7 450 099,84 EUR 

 

Oś najprawdopodobniej będzie zamknięta  

– brak środków 

Cel Szczegółowy 2.1  Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej 

turystyki  

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Zwiększenie popularności obszarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego jako 

obszarów zrównoważonych 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość inwestycji pilotażowych dofinansowanych z programu zielonej oraz niebieskiej 

infrastruktury i usług 

• Ilość dostarczonych usług, produktów, narzędzi 

• Współczynnik zwiększenia wizyt w miejscach wpieranych przez program 

Obszary tematyczne 



15 841 914,77 EUR 

 

Będą dostępne środki 

Cel Szczegółowy 2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii  w 

celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Zwiększenie wykorzystania zielonych technologii przez interesariuszy 

Południowego Bałtyku w ramach współpracy międzynarodowej 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość inwestycji pilotażowych dofinansowanych z programu na rzecz wykorzystania 

zielonych technologii 

• Ilość dostarczonych usług, produktów, narzędzi, standardów 

Obszary tematyczne 



14 257 811,27 EUR 

 

Będą dostępne środki 

Cel Szczegółowy 3. Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług 

transportowych w obszarze Południowego Bałtyku 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Polepszenie i zrównoważenie środowiskowe transportu publicznego i usług 

transportowych w regionie Południowego Bałtyku 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość inwestycji pilotażowych finansowanych przez program 

• Ilość dostarczonych strategii, miar, narzędzi w celu polepszenia standardów, 

efektywności  oraz interoperacyjności usług transportowych  

Obszary tematyczne 



5 826 300,00 EUR 

 

Będą dostępne środki 

Cel Szczegółowy 4. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w 

niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania 

transgraniczne 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Poprawa stanowisk pracy i wykształcenia pracowników  pracujących w 

niebieskim i zielonym sektorze poprzez działania transgraniczne 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość dostarczonych transgranicznych schematów zatrudnienia  

• Ilość interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie modeli zatrudnienia oraz w 

treningi 

• Ilość uczestników w transgranicznych inicjatywach, treningach 

 

Obszary tematyczne 



2 717 773,99 EUR 

 

Będą dostępne środki (od decyzji KM będzie zależeć 

czy oś zostanie otwarta na VI nabór) 

Cel Szczegółowy 5. Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych 

podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach 

międzynarodowych 

Wskaźnik rezultatu programu: 

• Zwiększenie zaangażowania lokalnych aktorów we współpracy 

transgranicznej 

Wskaźnik produktu programu: 

• Ilość lokalnych aktorów zaangażowanych w działania transgraniczne 

• Ilość wspólnych działań, wydarzeń angażujących lokalną społeczność do budowania 
zdolności współpracy  

Obszary tematyczne 



Harmonogram prac RPK i programu 

19 marca 2018 Seminarium Informacyjne  EWT/EIS 
Wydarzenie ogólnodostępne, Hotel Almond**** 

28 marca 2018 Warsztaty praktyczne program SL2014 
Wydarzenie  na zaproszenie , UMWP Gdańsk 

24-25 kwietnia 2018 KM - Wybór projektów  z V naboru regularnego 

7 maja 2018 Rozpoczęcie  VI  naboru w programie 

Maj/Czerwiec 2018 Konsultacje regionalne projektów  do VI naboru  (WS+RPK) 

22 czerwca 2018 Zakończenie VI naboru w programie 

Więcej wydarzeń i informacji na stronie internetowej www.ewt.pomorskie.eu  

http://www.ewt.pomorskie.eu/


Przydatne linki 

www.southbaltic.eu 
 

www.ewt.pomorskie.eu 
 

www.baza-ewt.pomorskie.eu 
 

Dokument programu + podręcznik beneficjenta + przewodnik po aplikacji 

= SUKCES PROJEKTU W NABORZE 

http://www.southbaltic.eu/
http://www.ewt.pomorskie.eu/
http://www.baza-ewt.pomorskie.eu/
http://www.baza-ewt.pomorskie.eu/
http://www.baza-ewt.pomorskie.eu/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 

Marta Bocianowska 
Regionalny Punkt Kontaktowy 

 
ul. Okopowa 21/27, pok. 319, 80-810 Gdańsk  

tel. +48 58 3268 692 faks +48 58 3268 688  
e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu   

ewt.pomorskie.eu  


