
 
 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-

Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 na lata 2016 i 2017 

 

Nabór 
wniosków/prioryt
ety 

Termin Instytucja ogłaszająca nabór/strona na 
której umieszczone będzie ogłoszenie o 
naborze 

Dostępna kwota 
środków EFRR*  

Dostępna kwota 
środków EFRR 
zgodna z zasadą 
20% 

Informacje dodatkowe 

2016 

II nabór 9 maja 2016 r. – 17 
czerwca 2016 r. 

Instytucja Zarządzająca/Wspólny 
Sekretariat 
 
https://southbaltic.eu/call-for-proposals 
www.ewt.gov.pl  
 

66 571 939,00 
EUR EFRR * 

16 59476 687 
EUR EFRR* 

Nabór otwarty dla wszystkich 
osi priorytetowych. 
 
Brak wskazania indykatywnej 
kwoty dostępnej alokacji. 

Priorytet 1 Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej 
sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku 

7 411 781,00 EUR 
EFRR * 

Nie dotyczy 
poziomu 
priorytetu 

nd 

Priorytet 2 Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru 
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 

34 732 521,00 
EUR EFRR * 

Nie dotyczy 
poziomu 
priorytetu 

nd 

Priorytet 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego 
i zielonego transportu w obszarze Południowego Bałtyku 

14 322 935,00 
EUR EFRR * 

Nie dotyczy 
poziomu 
priorytetu 

nd 

Priorytet 4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej 
gospodarki obszaru Południowego Bałtyku 

6 650 000,00 EUR 
EFRR * 

Nie dotyczy 
poziomu 
priorytetu 

nd 

Priorytet 5 Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze 3 454 702,00 EUR Nie dotyczy nd 

https://southbaltic.eu/call-for-proposals
http://www.ewt.gov.pl/


 
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu EFRR * poziomu 

priorytetu 

Nabór na projekty 
typu „seed 
money” (kapitał 
zalążkowy) 

31 maja – 17 
czerwca 2016 

Instytucja Zarządzająca/Wspólny 
Sekretariat 
 
https://southbaltic.eu/call-for-proposals 
www.ewt.gov.pl  
 

66 571 939,00 
EUR EFRR * 

16 59476 687 
EUR EFRR* 

Nabór otwarty dla wszystkich 
osi priorytetowych. 
 
Brak wskazania indykatywnej 
kwoty dostępnej alokacji. 

III nabór 2 listopada 2016 r. 
– 16 grudnia 2016 r. 

Instytucja Zarządzająca/Wspólny 
Sekretariat 
 
https://southbaltic.eu/call-for-proposals 
www.ewt.gov.pl  
 

Dostępność 
środków w 
poszczególnych 
Osiach 
uzależniona 
będzie od 
wyników 
poprzedzających 
naborów. 

Dostępność 
środków w 
poszczególnych 
Osiach 
uzależniona 
będzie od 
wyników 
poprzedzających 
naborów. 

Możliwość realizacji 
projektów w danej Osi, a 
także dostępność środków 
uzależniona będzie od 
wyników poprzedzających 
naborów.  

2017 

IV nabór 8 maja 2017 r. – 16 
czerwca 2017 r.   

Instytucja Zarządzająca/Wspólny 
Sekretariat 
 
https://southbaltic.eu/call-for-proposals 
www.ewt.gov.pl  
 

Dostępność 
środków w 
poszczególnych 
Osiach 
uzależniona 
będzie od 
wyników 
poprzedzających 
naborów. 

Dostępność 
środków w 
poszczególnych 
Osiach 
uzależniona 
będzie od 
wyników 
poprzedzających 
naborów. 

Możliwość realizacji 
projektów w danej Osi, a 
także dostępność środków 
uzależniona będzie od 
wyników poprzedzających 
naborów. 

* Dostępna kwota alokacji może ulec zmianie po zakończeniu procesu klaryfikacji projektów zatwierdzonych w pierwszym naborze (w związku z 

wypełnieniem warunków nałożonych przez KM). 

https://southbaltic.eu/call-for-proposals
http://www.ewt.gov.pl/
https://southbaltic.eu/call-for-proposals
http://www.ewt.gov.pl/
https://southbaltic.eu/call-for-proposals
http://www.ewt.gov.pl/

