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Interreg Region Morza Bałtyckiego 
Priorytet 4, cel szczegółowy 4.1 

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie  
z Seed Money  

 
Ogłoszenie o naborze 

Przedział czasowy: 21 września 2016 r. – 15 lutego 2017 r. 

1. Wprowadzenie 

 
Program Interreg Region Morza Bałtyckiego oferuje wsparcie finansowe dla projektów 
współpracy międzynarodowej, przyczyniając się do rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, aby 
był on bardziej innowacyjny, łatwiej dostępny i bardziej zrównoważony. Program 
opracowano zgodnie z celem współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. 
 
Program aktywnie przyczynia się do wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB, strategia) i jej planu działania. Program wspiera wdrażanie strategii 
poprzez przykładowo współfinansowanie projektów flagowych oraz zapewnianie środków  
z Seed Money w celu przygotowania przyszłych projektów zgodnie z planem działania 
strategii. 

 
Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania SUE RMB pokazują, jak dużym wyzwaniem jest 
pozyskiwanie środków oraz przygotowanie złożonych projektów i zarządzanie nimi  
w środowisku międzynarodowym. Osobom, które mają pomysł na projekt, często brakuje 
czasu i zasobów finansowych potrzebnych na rozpoczęcie przedsięwzięć o skutkach 
strategicznych. Wsparcie z Seed Money w ramach programu Interreg Region Morza 
Bałtyckiego służy pokonywaniu tych wyzwań.  Włączono je do priorytetu 4 „Zdolność 
instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej” programu.  
 
 
2. Istota naboru 
 
Niniejszy nabór jest otwarty dla wniosków o dofinansowanie z Seed Money, w przypadku 
których oczekuje się, że doprowadzą do przygotowania propozycji projektów o znaczeniu 
strategicznym dla jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych SUE RMB. 
Ponadto zachęca się do uwzględniania w propozycjach projektów wspólnych priorytetów 
realizowanych we współpracy z krajami partnerskimi – Norwegią, Białorusią i Rosją.  
 
Strategia i jej plan działania skupiają się na trzech celach: ocaleniu morza, rozwojowi połączeń 
w regionie i zwiększaniu dobrobytu. Instrument Seed Money wspiera przygotowanie 
projektów, które przyczyniają się do realizacji dowolnego działania w ramach obszarów 
tematycznych i działań horyzontalnych wskazanych w planie działania SUE RMB. Plan 
działania można znaleźć pod adresem www.balticsea-region-strategy.eu. W ramach 
projektów Seed Money należy – zgodnie z oczekiwaniami – współpracować z Koordynatorami 
Obszarów Tematycznych i Koordynatorami Działań Horyzontalnych. 
 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/
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Środki na realizację planu działania należy pozyskiwać z różnych źródeł finansowania. Dzięki 
wsparciu z Seed Money będzie można ubiegać o finansowanie z jakichkolwiek unijnych, 
krajowych bądź innych źródeł finansowania dla projektów. Należy zwiększyć wykorzystanie 
różnych mechanizmów finansowych i zachęcać do łączenia różnych źródeł finansowania przy 
realizowaniu strategii. W związku z tym w niniejszym zaproszeniu wnioskodawców zachęca 
się do sporządzania wniosków o dofinansowanie z Seed Money, które pozwolą na rozwój 
projektów finansowanych z innych źródeł niż program Interreg Region Morza Bałtyckiego. 
Są to na przykład różne krajowe i europejskie programy finansowane z funduszy unijnych 
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz programów, 
takich jak HORYZONT 2020, program BONUS, program LIFE oraz programy edukacyjne  
i kulturalne). Projekty mogą również opierać się na innym międzynarodowym, krajowym lub 
regionalnym (publicznym lub prywatnym) źródle finansowania. W szczególności wspiera się 
łączenie różnych źródeł finansowania projektów.  
 

 
3. Co podlega finansowaniu? 
Środki z Seed Money mają wspierać etap przygotowawczy projektu zgodnie z planem 
działania SUE RMB. Środki z Seed Money należy wykorzystywać w celu planowania głównych 
działań, partnerstw i budżetu projektu oraz w celu badania aktualnej sytuacji obszaru 
tematycznego i potencjalnych źródeł finansowania głównego projektu.  
 
Oczekuje się, że projekty Seed Money dostarczą, dzięki podejmowanym działaniom, niżej 
przedstawione produkty. 

 Produkt nr 1: przedstawienie stanu prac w obszarze będącym przedmiotem projektu, 
w tym opisu aktualnej sytuacji w obszarze i w danych państwach oraz opisu grup 
docelowych, do których skierowany ma być przyszły projekt, i ich potrzeb. 

 Produkt nr 2: główny plan prac projektu składający się z planu prac, zestawienia 
potencjalnych partnerstw w ramach projektu i orientacyjnego planu budżetowego 
głównego projektu. 

 Produkt nr 3: przedstawienie możliwości dostępnych dla głównego projektu, w tym 
harmonogramu działań, jakie należy podjąć po zrealizowaniu projektu Seed Money. 

 
Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku programu (rozdział J). 
 
4. Dofinansowanie programu 
 
Łączna kwota udostępniona dla niniejszego zaproszenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na dofinansowanie programu wynosi 1 mln EUR. Dla partnerów projektu  
z Norwegii udostępniono środki na rzecz realizacji Programu pochodzące z norweskich 
funduszy krajowych. 
 
Łączny budżet projektu Seed Money wynosi 50 000 EUR. Dofinansowanie programu nie może 
przekraczać 85% łącznego budżetu. Ten udział dofinansowania ma zastosowanie do 
wszystkich partnerów projektów Seed Money. Aby uzyskać dofinansowanie Programu, 
partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% 
łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić z innych źródeł unijnych. We wniosku 
partnerzy projektu muszą wskazać swój planowany udział w budżecie w podziale na każdego 
partnera i na każdy produkt. 



 

3 | 6 

 
Budżet opiera się na kwotach ryczałtowych i wiąże się z dostarczeniem trzech, wcześniej 
określonych produktów, o których mowa w sekcji 3 (powyżej). 
 
Projekt podzielony na trzy produkty może otrzymać 85% niżej wskazanych kwot ryczałtowych. 

1. 18 000 EUR na dostarczenie produktu nr 1  
2. 28 000 EUR na realizację produktu nr 2  
3. 4 000 EUR na realizację produktu nr 3.  
 
 

5. Kto może otrzymać finansowanie?   
 
Wniosek złożyć mogą organy publiczne na szczeblu lokalnym regionalnym lub krajowym, 
organizacje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje 
sektorowe i stowarzyszenia działające w obszarze objętym Programem. 
 
Prywatne organizacje nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania  
z Seed Money.  
 
Program Interreg Region Morza Bałtyckiego obejmuje osiem państw członkowskich UE (Danię, 
Estonię, Finlandię, niektóre części Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) i trzy kraje 
partnerskie (Białoruś, Norwegię i Rosję Północno-Zachodnią). Nie opracowano jeszcze do 
końca szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących uczestnictwa Białorusi i Rosji.  
W związku z tym partnerzy z tych państw nie kwalifikują się obecnie do uzyskania 
finansowania.  Obecnie trwają negocjacje z Rosją. Białoruś oficjalnie nie zgodziła się jeszcze 
na podpisanie Programu Współpracy. Aktualne informacje dostępne są na stronie 
http://www.interreg-baltic.eu/.  
 
W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów projektu z trzech 
różnych państw z obszaru objętego Programem: partner wiodący i co najmniej dwóch 
partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa 
członkowskiego UE na obszarze objętym Programem lub w Norwegii.  

 
6. Zasada partnera wiodącego   
 
Projekty Seed Money należy realizować zgodnie z zasadą partnera wiodącego: jeden  
z partnerów zostaje wyznaczony jako partner wiodący i spoczywa na nim odpowiedzialność 
prawna za całe partnerstwo. Partner wiodący pośredniczy pomiędzy projektem a Instytucją 
Zarządzającą / Wspólnym Sekretariatem (IZ/WS) Programu. Na partnerze wiodącym 
spoczywa obowiązek złożenia formularza wniosku; zarządzania projektem, czuwania nad 
komunikacją w ramach projektu i realizacji projektu; a także koordynacji działań między 
zaangażowanymi partnerami. 

 
7.  Czas trwania projektów Seed Money 

 
Okres realizacji projektu składa się z trzech etapów: etapu zawierania umowy, etapu realizacji 
i etapu zamknięcia projektu. Etap zawierania umowy trwa przynajmniej dwa miesiące  
i rozpoczyna się w dniu następującym po wybraniu projektu przez komitet monitorujący. Etap 
realizacji trwa maksymalnie 12 miesięcy. Etap zamknięcia projektu trwa maksymalnie trzy 
miesiące. 
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8. Procedura składania wniosków o dofinansowanie z Seed Money 
 
Procedura składania wniosków o dofinansowanie z Seed Money obejmuje dwa etapy. Po 
pierwsze wnioskodawcy muszą uzyskać poparcie odpowiedniego Koordynatora Obszaru 
Tematycznego / Koordynatora Działania Horyzontalnego (KOT/KDH), który oceni znaczenie 
strategiczne planowanego głównego projektu. Drugim krokiem jest złożenie wniosku do 
IZ/WS po tym, jak KOT/KDH dokonał wstępnej selekcji wnioskodawcy. 

 
8.1 Wstępna selekcja wniosków przez KOT/KDH 

 
Projekt wniosku o dofinansowanie z Seed Money opisujący koncepcję planowanego 
głównego projektu należy złożyć do odpowiedniego KOT/KDH przed dniem 28 października 
2016 r. Dokument PDF zawierający projekt wniosku jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.interreg-baltic.eu/. Dane kontaktowe KOT i KDH są dostępne na stronie 
internetowej http://www.balticsearegion-strategy.eu/contacts. 
 
Rola Koordynatorów Obszarów Tematycznych i Koordynatorów Działań Horyzontalnych 
polega na zapewnieniu oceny strategicznej koncepcji projektów (tj. wyborze koncepcji  
i partnerstw o największym znaczeniu strategicznym dla danego obszaru tematycznego lub 
działania horyzontalnego). Podstawowe kryteria wstępnej selekcji dokonywanej przez 
KOT/KDH zawiera podręcznik programu (rozdział J.8.1). 
  
Każdy KOT/KDH może dokonać wstępnej selekcji maksymalnie trzech wniosków  
o dofinansowanie z Seed Money w ramach niniejszego naboru. Ze względu na szeroki zakres 
obszarów tematycznych w zakresie innowacyjności i biogospodarki ich koordynatorzy mogą 
dokonać wstępnej selekcji maksymalnie pięciu wniosków. KOT/KDH przekażą wykaz wstępnie 
wybranych projektów wniosków IZ/WS najpóźniej w drugim tygodniu grudnia 2016 r. 
Następnie IZ/WS skontaktuje się z wnioskodawcami wstępnie wybranymi przez KOT/KDH  
i zwróci się do nich o złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie z Seed Money dla 
Programu. 

 
8.2 Składanie kompletnych wniosków do IZ/WS  

 
Na początku stycznia 2017 r. wstępnie wybrani wnioskodawcy uzyskają dostęp do 
internetowego systemu składania wniosków (BAMOS). Wnioskodawcy zostaną poproszeni  
o wypełnienie i złożenie wniosków za pośrednictwem systemu internetowego. Ponadto do 
IZ/WS należy wysłać podpisany wniosek i deklaracje partnerskie wszystkich partnerów 
uczestniczących w projekcie (w tym partnera wiodącego). 
 
Termin składania kompletnych wniosków upływa dnia 15 lutego 2017 r. 
 
Ogólny zarys procedury składania wniosków przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Etap 1 Projekt wniosku o dofinansowanie z Seed Money do celów wstępnej selekcji 
dokonywanej przez KOT/KDH 

Wersja elektroniczna 

Rodzaje 
dokumentów 

Projekt wniosku o dofinansowanie z Seed Money w funkcjonalnym 
formacie PDF 

 

http://www.interreg-baltic.eu/
http://www.balticsearegion-strategy.eu/contacts
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Termin Do 28 października 2016 r., godz. 24:00 CEST (UTC +02:00) 

 

Sposób złożenia Należy wysłać wiadomość e-mail do odpowiedniego KOT lub KDH 
(http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts). 

 
 

Etap 2 Wypełnienie wniosku o dofinansowanie z Seed Money 

Wersja elektroniczna 

Rodzaje 
dokumentów 

Wniosek elektroniczny 

Termin Do 15 lutego 2017 r., godz. 24:00 CEST (UTC +02:00). 

Sposób złożenia Wniosek należy złożyć za pośrednictwem systemu internetowego: 
http://ba.bamos.eu/ 

Wersja papierowa 

Rodzaje 
dokumentów 

Podpisany wniosek (identyczny z wersją elektroniczną) 

 

Deklaracje partnerskie dla wszystkich partnerów projektu (w tym dla 
wnioskodawcy wiodącego) w oryginałach lub kopiach 

 

Termin Do 15 lutego 2017 r., godz. 24:00 CEST (UTC +02:00). Uwaga: data na 
stemplu pocztowym nie może być późniejsza niż dzień 15 lutego 2017 
r.  

Sposób złożenia Dokumenty należy wysłać na adres: 

Interreg Baltic Sea Region 

Managing Authority/Joint Secretariat  

IB.SH 

Grubenstraße 20 

18055 Rostock, Niemcy 

 
8.3 Wybór wniosków 

 
IZ/WS odpowiada za weryfikację kompletności i poprawności złożonych dokumentów 
(sprawdzenie dopuszczalności) oraz za przeprowadzenie oceny merytorycznej. Kryteria oceny 
opisano w podręczniku programu (rozdział J.9). Informacje dotyczące wyników oceny 
merytorycznej zostaną przedstawione Komitetowi Monitorującemu (KM). KM wybierze 
projekty Seed Money, które otrzymają wsparcie finansowe, w maju 2017 r. 

 
9. Język Programu 

 
Projekty wniosków i kompletne wnioski oraz inne wzory i dokumenty należy wypełnić  
w języku angielskim.  

 
10. Dalsze informacje i pomoc 
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Oficjalne dokumenty programowe można znaleźć na stronie internetowej programu 
(http://www.interreg-baltic.eu/): 
- Program Współpracy Interreg Region Morza Bałtyckiego  
- podręcznik programu (rozdział J dotyczy instrumentu Seed Money);  
- pakiet aplikacyjny dla pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie 

Seed Money.  
 
IZ/WS oferuje wnioskodawcom pomoc w sposób wskazany poniżej.  
 
W celu uzyskania ogólnych porad należy wysłać wiadomość e-mail na adres: 
seed.money@interreg-baltic.eu 
 
Marina Kislyak, specjalista ds. projektów, telefon: +49 381 45484 5298,  
e-mail: marina.kislyak@interreg-baltic.eu 
Jan Schmidt, specjalista ds. projektów, telefon: +49 381 45484 5272,  
e-mail: jan.schmidt@interreg-baltic.eu 
 
W trzecim tygodniu stycznia 2017 r. zaplanowane jest zorganizowanie seminarium dla 
wnioskodawców wiodących wstępnie wybranych projektów. Informacje na temat 
nadchodzących wydarzeń są dostępne na stronie internetowej programu: 
http://www.interreg-baltic.eu/events.html. 
 

 
 

http://www.interreg-baltic.eu/
mailto:seed.money@interreg-baltic.eu
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