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Obszar Tematyczny INNOWACJE 

Strategii UE dla Regionu Morza 

Bałtyckiego – współpraca z 

wnioskodawcami, ocena i preselekcja 

propozycji seed money -  

dofinansowanie ze środków MNiSW  



Dlaczego strategie makro-regionalne ?… 

Prawdziwa wartość SUE RMB  to 
budowanie kompetencji oraz współpraca  
w ramach ekosystemu nad rozwiązaniami, 
które trudno osiągnąć samodzielnie. 

(Na) Jakie wyzwania lub szanse 
mogą odpowiadać? 

Dlaczego SMR są potrzebne? 

(W) jaki sposób są 
implementowane (modus operandi)? 

Macro-Level Governance / Experimental Governance 



Logika interwencji we współpracy transnarodowej …  

 

• IDC West Sweden Skövde, SE 

• The Art Academy of Latvia, Riga, LV 

• Business Cooperation of Southern Lithuania, Alytus, LT 

• The Faculty of Wood Technology-University of Life 

Science Poznan, PL 

• Culminatum Innovation, Espoo, FI 

• The Development Center UMT, Herning, DK 



Projektu flagowy – zwiększanie „oddziaływania” w SUE RMB 

 
Projekt flagowy – wspólny 

transnarodowy proces rozwoju 

Projekty flagowy – to strategiczne działania 

powstałe by odpowiadać na wielkie regionalne 

wyzwania poprzez łączenie interesariuszy z 

różnych regionów i obszarów współpracy.  

 

Projekt flagowy to „kontener” zawierający 

projekty flagowe, łańcuchy projektów czy 

produktów, jak również procesy, grupy 

tematyczne czy platformy współpracy – jako 

wspólne, transnarodowe przedsięwzięcie.  

modus operandi 

wspólne 

wyzwania / 

możliwości 

SWOT / 

analiza 

kontekstu 

analiza 

interesariuszy 

platformy / 

grupy  

tematyczne 

powiązanie 

struktury z 

funduszami 



Policy Area Innovation Strategy Guide, 2016 – 2020 

Grupę roboczą tworzyli przedstawiciele: 



Policy Area Innovation Strategy Guide, 2016 – 2020 

        

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:957324/FULLTEXT01.pdf 



Rolą Obszaru Tematycznego Innowacje: 

… jest wzmacnianie innowacyjności poprzez:  

 

1. Wspólne uczenie się i dzielenie się doświadczeniami. 

2. Tworzenie, wzmacniania oraz wykorzystywanie istniejących formatów 

RMB. 

3. Łączenie i wykorzystywanie zasobów i regulacji. 

4. Wzmacniania warunków dla tworzenia wspólnych programów i inwestycji. 

 



„Misje” OT Innowacje czyli tzw. „actions”: 

• Innovation in the Baltic Sea Region is driven by one or more of the 
following factors:  

 

 

 

 

 

• Wspólne dla tych czynników jest potencjał oraz niezbędność ich 
realizacji w ramach współpracy transnarodowej pomiędzy 
uniwersytetami, jednostkami badawczymi, regionami oraz firmami 
dla sukcesu bałtyckiej innowacyjności..  

 

 

challenge-driven 
innovation 

digital innovation & 
transformation 

co-creative  
innovation 

Czynniki dynamizujące procesy innowacji: 



Narzędzia PA INNO – kryteria selekcji oraz wskaźniki rezultatu: 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny projektów przez PA INNO SC: 

1) Całościowe znaczenie i wpływ na zdolność RMB do 

globalnej konkurencji w dziedzinie innowacyjności. 

2) Znaczenie projektu i jego tematyki dla większości 

państw RMB. 

3) Dostrzegalny potencjał projektu dla rozwoju regionalnej 

współpracy oraz znaczący i unikatowy wkład w rozwoju 

RMB oraz innowacyjności. 

 

komitet 

sterujący 

potencjał 

flagowości 

kryteria 

selekcji 



Expression of support to Interreg Baltic Sea Region seed money 

projects – rola koordynatorów i komitetu sterującego  

     

Tomasz Jałukowicz 

Esa Kokkonen 

Reet Reismaa 

http://www.balticsea-region-

strategy.eu/contacts 



Czas, czas, czas … 

5 listopada 2019  

- otwarcie 2. naboru w 
programie Interreg BSR 

Seed Money 

lato 2020 – okres 
kontraktowania 

26 listopada 2019 – 
Seminarium 

Informacyjne: 2 nabór 
projektów w 

transnarodowym 
programie seed money 

9 grudnia 2019 – 
koniec składania 

wniosków do PAC/HAC 

20 stycznia 2020 – 
preselekcja projektów 

przez PAC/HAC 

23 marca 2019 – termin 
składania pełnych 

aplikacji 

maj  / czerwiec 2020 – 
wybór projektów przez 
Komitet Monitorujący 



Już nie jesteśmy sami … 



Już nie jesteście sami … 

Departament 
Nauki  

MNiSW 

Granty na 
granty - 

Promocja 
jakości III 

Projekty 
Międzynarodowe 
Współfinansowan

e 

Departament 
Innowacji i Rozwoju 

Premia na 
Horyzoncie 

2020 

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
ustanowiony komunikatem z 28 czerwca 2019 r. 



Projekty Międzynarodowe Współfinansowane: program Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ustanowiony komunikatem z 28 

czerwca 2019 r. 

 
Status programu: URUCHOMIONY  

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, 
współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 
realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania 
realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, zwanych dalej 
„projektami”, w ramach:  
  
programów badawczych Unii Europejskiej;  
innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych. 

15 lipca 2019 r. Nabór ciągły 

 Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) 

dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl  

http://www.osf.opi.org.pl/


Projekty Międzynarodowe Współfinansowane 

 
Adresaci programu: 

• uczelnie;  

• instytuty naukowe PAN;  

• instytuty badawcze;  

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające 

na terytorium RP;  

• inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, 

będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę  w rozumieniu 

art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których 

przyznanie wsparcia finansowego w ramach przedsięwzięcia, nie będzie stanowiło pomocy 

państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym: 

• podmiot, będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę; 

• Inna jednostka organizacyjna, działająca na rzecz upowszechniania nauki. 

 
Źródło: art. 7 ust. 1 w zw. z art. 366 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 



Projekty Międzynarodowe Współfinansowane 

 
Finansowanie do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę 

na realizację projektu ze środków krajowych: 

W ramach programu mogą ̨być finansowane koszty projektu poniesione na jego realizację od dnia 1 stycznia 
roku, w którym złożono wniosek w ramach programu  

Środki finansowe na realizację projektu w ramach programu mogą ̨zostać ́przyznane na okres realizacji 
projektu, nie dłużej jednak niż ̇na 6 lat. Okres ten może zostać ́przedłużony o nie więcej niż 2 lata.  

Równowartość kosztów projektu w złotych oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski w tabeli kursów na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku  



Projekty Międzynarodowe Współfinansowane 

 
Ocena merytoryczna wniosku: 

Kryterium 

Poziomu 
merytorycznego 
wniosku 

Zasadność i adekwatnośść planowanych kosztów w stosunku do 
zamierzonych rezultatów  

Potencjał 
wnioskodawcy 

Doświadczenie w zarządzaniu projektami,  

Rzetelne wydatkowanie środków w ramach dotychczas 
realizowanych projektów  

Wpływ na 
poszerzenie stanu 
wiedzy  

Poziom naukowy i poziom innowacyjności badań naukowych lub 
prac rozwojowych będących przedmiotem projektu i ich znaczenie 
dla rozwoju nauki 

Użyteczności 
wyników prac lub 
zadań  

Znaczenie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych 
będących przedmiotem projektu dla międzynarodowej współpracy 
naukowej prowadzonej przez wnioskodawcę ̨ 



 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę! 
 

 

 

 

 

www.balticsea-region-strategy.eu  

 

Tomasz Jałukowicz 

PAC INNO 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

tomasz.jalukowicz@nauka.gov.pl 

www.nauka.gov.pl 
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