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PROGRAMY DLA POMORSKIEGO

ESPON, INTERACT



➢ Partnerstwo międzynarodowe – obowiązkowe 
➢ Wspólny problem – wspólne rozwiązanie
➢ Refundacja – konieczność zabezpieczenia środków finansowych (poza PL-RU)
➢ Ograniczony udział partnerów prywatnych
➢ Ograniczone finansowanie inwestycji – tylko pilotażowe (poza PL-RU)
➢ Język projektu i komunikacji: angielski
➢ Opcjonalnie: koszty przygotowawcze (najczęściej ryczałt)
➢ Uproszczone (ujednolicone) procedury, np. koszty kwalifikowalne

▪ Koszty personelu
▪ Wydatki biurowe i administracyjne
▪ Podróże i zakwaterowanie
▪ Eksperci zewnętrzni i usługi
▪ Wyposażenie
▪ Wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane

CECHY WSPÓLNE PROGRAMÓW EWT



CECHY WSPÓLNE: KWALIFIKOWALNOŚĆ PARTNERÓW

Lider – NIE

Partner – tylko non-

profit (interes ogólny) 

Lider – NIE

Partner – TAK

Lider – TAK

Partner – TAK

Lider – tylko non-profit 
(interes ogólny)

Partner – tylko non-
profit (interes ogólny) 

Podmioty prawa publicznego – 3 warunki
a/ Działają w interesie ogólnym, nie mają charakteru handlowego ani przemysłowego

b/ osobowość prawna
c/ finansowanie lub zarząd lub nadzór – ponad 50% państwo, samorząd lub inne podmioty prawa publicznego

Przykłady: agencje, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie itp.

WŁADZE PUBLICZNE (KRAJOWE, REGIONALNE, LOKALNE)

Udział partnerów prywatnych - przedsiębiorstwa



❖ WST w Olsztynie (ul. Głowackiego 14)

❖ Oddział w Kaliningradzie

POLSKA-ROSJA
Obszar kwalifikowalny – budżet – nabór

68 mln €

1. NABÓR

???

www.plru.eu



alokacja EU + RU

P1. Dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe 20,58 mln €

P2. Ochrona Środowiska 17,35 mln €

P3. Transport i komunikacja 13,42 mln €

P4. Bezpieczeństwo na granicy 5,78 mln €

57,13 mln €

POLSKA-ROSJA
Obszary wsparcia i alokacja finansowa



❖ Budżet projektu: od 0,1 do 2,5 mln € (dofinansowania), 

komponent infrastrukturalny do 2,5 mln €

❖ Czas trwania projektu – 24 miesiące

❖ Minimum 2 partnerów: 1 z Polski i 1 z Rosji

❖ Maks. 90% dofinansowania

❖ Zaliczki

❖ Koszty przygotowawcze (5 000 € na projekt)

POLSKA-ROSJA
Ogólna charakterystyka projektów



Sekretariat Techniczny
Gdańsk, 

Al. Grunwaldzka 186 
(GARNIZON)

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK
Obszar kwalifikowalny – budżet – nabór

www.southbaltic.eu 

83 mln €

❖ Wybrane regiony Polski
❖ słupski, starogardzki, gdański, trójmiejski, 

chojnicki NUTSy

❖ oraz Danii, Litwy, Niemiec, Szwecji

5. nabór

13 XI – 20 XII 2017

6. nabór

???



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

GŁÓWNY CEL PROGRAMU

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK



„Niebieski wzrost” 
to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego 
wzrostu w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę 
na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową 
gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie 
innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

„Zielony wzrost” 
Zielony wzrost zakłada rozwój gospodarki poprzez poprawę 

efektywności gospodarowania zasobami oraz wdrażania 

rozwiązań ograniczających szkodliwy wpływ człowieka na 

środowisko. „Zazielenienie” gospodarki tworzy nowe rynki oraz 

zwiększa popyt na dobra i usługi przyjazne środowisku, a wraz z 

nimi – kreuje nowe miejsca pracy.

DEFINICJE NIEBIESKIEGO I ZIELONEGO WZROSTU

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK



2. Zrównoważone korzystanie z zasobów
2.1. Dziedzictwo naturalne i kulturowe (turystyka)
2.2. Eko-technologie na rzecz redukcji zanieczyszczeń 

4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich
w zielonym i niebieskim sektorze

3. Zrównoważony niebieski i zielony transport

1. Konkurencyjność MŚP
1.1. Internacjonalizacja MŚP
1.2. Transfer innowacji

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK
Obszary wsparcia

5. Poprawa zdolności współpracy 
instytucjonalnej



INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK
5. nabór

❖ Organicznie tematyczne – Oś 2, 3 i 4
❖ Termin – od 13 listopada do 20 grudnia 2017 r.

❖ Projekty miękkie, możliwe małe inwestycje w formie pilotażu
❖ Regularne projekty - do 36 miesięcy/ ok. 1-2.000.000 €

❖ Przynajmniej 2 partnerów z 2 krajów obszaru programowania 
(rekomendowana liczba - ok. 5)

❖ Możliwość dołączenia partnerów spoza obszaru programowania 
(zasada 20%)

❖ Partner stowarzyszony

❖ Dofinansowanie maksymalne dla polskich beneficjentów: 85%



INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Obszar kwalifikowalny – budżet – nabór

• Sekretariat – Rostock (Niemcy)
• Budżet – 263,8 mln EUR (EFRR)

• 3. nabór
27 IX 2017 – 9 IV 2018

• www.interreg-baltic.eu



INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Obszary wsparcia

• 1.1. Infrastruktura badań i innowacji

• 1.2. Inteligentne specjalizacje

• 1.3. Innowacje nietechnologiczne

Priorytet 1

Potencjał dla innowacji

• 2.1 Czyste wody

• 2.2 Energia odnawialna

• 2.3 Efektywność energetyczna

• 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

Priorytet 2

Efektywne gospodarowanie 
zasobami naturalnymi

• 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

Priorytet 3

Zrównoważony transport



INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
3. nabór

• Planowany termin 3. naboru: październik 2017 – kwiecień 2018
(wybór projektów – II poł. 2018)

• Przed złożeniem pełnej aplikacji projektowej, konieczne będzie
wysłanie do sekretariatu w Rostoku formularza idei projektowej na
adres idea@interreg-baltic.eu – od 27 września br. - do 15 stycznia
2018 r.

• Po konsultacji i odpowiedzi z ST - dostęp do systemu BAMOS

• Przygotowanie pełnej aplikacji – do 9 kwietnia 2018r.

• Obowiązkowe konsultacje w ST – 5 października 2018r. – 23 marca
2018r.

• Zatwierdzanie projektów przez KM – wrzesień 2018r.



INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
3. nabór cd.

Budżet

• 1,5 – 4,5 mln EUR

Czas trwania

• 2 – 3 lata

Minimalne partnerstwo
•3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym:

•partner wiodący (z kraju UE należącego do RMB lub z Norwegii)

•co najmniej 1 partner regularny z kraju UE należącego do RMB

Liczba partnerów
• powyżej 7

Zrównoważone partnerstwo

• sektorowo i geograficznie

Poziom dofinansowania

• do 85%





3. nabór

21 IX 2017 – 25 I 2018

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
Obszar kwalifikowalny – budżet – nabór

Sekretariat Techniczny
Wiedeń



1.1. Wzmocnienie regionalnej zdolności innowacyjnej
1.2. Umiejętności i kompetencje na rzecz rozwoju innowacji 
gospodarczych i społecznych

2.1. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE w 
infrastrukturze publicznej

2.2. Planowanie mobilności w MOF w celu obniżenia CO2

3.1. Dziedzictwo naturalne
3.2. Korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego
3.3. Zarządzanie środowiskowe w MOF

4.1. Regionalny transport pasażerski
4.2. Rozwiązania multimodalne w transporcie towarowym

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
Obszary wsparcia



❖ Termin – od 21 września 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.

❖ Ograniczenia tematyczne:

• Pełen zakres zakres tematyczny – 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2

• Ograniczony zakres tematyczny – 1.1, 1.2, 2.1, 3.2

• Brak możliwości składania wniosków – 2.3

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
3. nabór



❖ Partnerstwa składające się z przynajmniej 3 partnerów finansujących 

z 3 krajów, z których co najmniej 2 ma siedzibę na obszarze programu

❖ Rekomendowany budżet całkowity: 1-5 mln euro; mniejsze bądź większe projekty 

będą finansowane w wyjątkowych przypadkach

❖ Rekomendowana maksymalna liczba partnerów: 12 partnerów, powinna 

odzwierciedlać zakres projektu oraz umożliwiać sprawne zarządzanie (ale: większa 

liczba nie jest wykluczona jeśli jest to uzasadnione)

❖ Rekomendowany czas trwania projektu: 24 do 36 miesięcy (nieprzekraczalna data 

zakończenia projektu to 31 grudnia 2021 r.)

❖ 85% refundacji  dla polskich partnerów

INTERREG EUROPA ŚRODKOWA
3. nabór cd.





ŻRÓDŁA INFORMACJI  
I NARZĘDZIA DLA BENEFICJENTÓW

STRONA REGIONALNEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

http://ewt.pomorskie.eu

BAZA POMORSKICH PROJEKTÓW EWT

http://baza-ewt.pomorskie.eu

(2007-2013, 2014-2020, PROJECT IDEAS / PARTNER SEARCH)

http://ewt.gov.pl - rządowy portal o EWT

Strony internetowe programów

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

http://twitter.com/PomorskieEWT

http://ewt.pomorskie.eu/
http://baza-ewt.pomorskie.eu/
http://www.ewt.gov.pl/
http://www.facebook.com/ewt.pomorskie.eu
http://twitter.com/PomorskieEWT


Dziękuję za uwagę!

Paweł Zawadzki

Referat Instrumentów Współpracy Terytorialnej 

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT / EIS 

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

tel. +48 58 3268825 faks +48 58 3268688

e-mail: p.zawadzki@pomorskie.eu

ewt.pomorskie.eu

mailto:p.zawadzki@pomorskie.eu
http://www.ewt.pomorskie.eu/

