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Pierwsze nabory projektów:

Seminarium informacyjne | Online | 1 December 2021 Agnieszka Lipińska

rodzaje projektów, zasady, wsparcie WS

PAC applicant webinar | 1 December 2021
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o Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

o Co nowego w Programie? – główne (core) i małe 
(small) projekty 

o Pierwsze nabory – czego się spodziewać?

o Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

o Jakie wsparcie oferuje WS?

Zakres prezentacji



| 3

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Od listopada 2021
Tematyczne webinaria; 
kampania promująca nowy 
Program oraz nadchodzące 
nabory  

8 lutego 2022
Oficjalne otwarcie naborów 
(główne/core i małe/small 
projekty)* 
(pod warunkiem, że Dokument 
Programowy zostanie złożony do KE) 

Od grudnia 2021
• Składanie Project Idea Forms
• Konsultacje z WS
• Wnioski o otrzymanie dostępu do 

BAMOS+

Od 8 lutego 2022
Udzielanie dostępu do 
BAMOS+
Wypełnianie i składanie 
wniosków o dofinansowanie
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Co nowego w Programie?

Łatwiejszy 
dostęp dzięki

małym (small)
projektom

Praktyczne rozwiązania 
dzięki

głównym (core)
projektom
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Co nowego w Programie? - core projects

Cel
Praktyczne i trwałe rozwiązania 
odpowiadające na zdefiniowane 
wyzwania I testowane w ramach 
trwania projektu I przekazane do 
użytku grupom docelowym

Partnerzy
Co najmniej trzy organizacje z trzech 
różnych krajów obszaru Programu I zasada 
partnera wiodącego I posiadający 
odpowiednie kompetencje I władze 
publiczne szczególnie zachęcane do udziału 
w projekcie

Budżet
Bez limitu
(proporcjonalny do zaplanowanych 
działań)

Okres trwania
Do 36 miesięcy

Więcej informacji: interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual

https://interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual
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Co nowego w Programie? - small projects

Cel
Łatwiejszy dostęp do Programu

Budowanie zaufania I tworzenie i 
utrzymywanie sieci współpracy I 
pozostawanie bliżej mieszkańców regionu 
I reagowanie na nieprzewidziane 
wyzwania 

Partnerzy
Co najmniej trzy organizacje z trzech 
różnych krajów obszaru Programu I zasada 
partnera wiodącego I w głównej mierze 
władze publiczne i organizacje pozarządowe
I mniej doświadczone instytucje szczególnie 
zachęcane do udziału w projekcie

Budget

Up to EUR 500,000

Okres trwania
Do 24 miesięcy

Więcej informacji: interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual

https://interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual
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Pierwsze nabory – czego się 
spodziewać?

o 8 lutego 2022: nabór otwarty dla core i small projects

o Nabór na small projects krótszy od nabóru na core projects

o Jednoetapowy nabór otwarty dla wszystkich priorytetów Programu

o Project Idea Form wymagany do konsultacji i otrzymania dostępu do BAMOS+ 

PIFs zostaną udostępnione członkom Komitetu Monitorującego oraz, za zgodą 
wnioskodawcy, Koordynatorom Obszarów Tematycznych (PACs) SUERMB (EUSBSR)

o Bez limitu budżetu Programu

o Indykatywny plan dotyczący liczby projektów wybranych do dofinansowania
• 15-20 small projects

• 35-40 core projects

o Wszystkie dokumenty składane jedynie w wersji elektronicznej w systemie BAMOS+
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Jak przygotować wniosek o dofinansowanie? 

Od czego zacząć? 

Ta sama procedura 
obowiązuje zarówno dla core
projects i small projects. 

Rozpocznij pracę z 
wnioskiem o 
dofinansowanie 

Zawnioskuj o dostęp 
do BAMOS+

Prześlij Project Idea 
Form i skonsultuj 
pomysł na projekt z WS 

Wszystkie formularze dostępne:

interreg-baltic.eu/gateway
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Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dokumenty jedynie w wersji elektronicznej

Jakie dokumenty? Jak złożyć?

Formularz pomysłu na projekt 
(Project Idea Form)

Wnioskodawca (lead applicant) przesyła wypełniony formularz 
na idea@interreg-baltic.eu. 

Wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca wnioskuje o dostęp do BAMOS+ (wypełnione i 
podpisane dokumenty przesyła na account@bamos.eu).
Dostęp do BAMOS+ przyznawany przez WS (po 08.02.2022).
Wnioskodawca składa wypełniony wniosek w BAMOS+.

Deklaracje partnerów (podpisane przez 
wszystkich PPs, włączając LP)

Złożone w BAMOS+, zapisane w sekcji „Centrum Dokumentów”
Podpisane podpisem elektronicznym (zaawansowany lub 
kwalifikowany) lub odręcznie.

Dane kontaktowe (dla wszystkich PPs, 
włączając LP) i organizacji 
stowarzyszonych

Uzupełnione w BAMOS+, w sekcji „Dane kontaktowe i 
informacje bankowe (Contact  Bank Information) i złożone 
przez wnioskodawcę – LA (po złożeniu wniosku o 
dofinansowanie) Informacje bankowe (tylko 

wnioskodawca - LA)

mailto:idea@interreg-baltic.eu
mailto:account@bamos.eu
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Jakie wsparcie oferuje WS?

Pomagamy!

Indywidualne konsultacje 
(po złożeniu PIF) 

Wsparcie dotyczące BAMOS+ 
helpdesk@bamos.eu

Ogólne wsparcie
info@interreg-baltic.eu
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Odwiedź gateway for applicants na interreg-baltic.eu/gateway

Bądź na bieżąco!
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interreg-baltic.eu

matchmaking.interreg-baltic.eu

facebook.com/InterregBSR

twitter.com/InterregBSR

linkedin.com/in/interregbsr

instagram.com/interreg.bsr

youtube.com/user/BSRprogramme

The Programme is managed by Investitionsbank
Schleswig-Holstein (IB.SH) in Kiel, Germany.

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Interreg Baltic Sea Region  
Managing Authority/Joint Secretariat
Grubenstraße 20, 18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 454 84 5281
E-mail: info@interreg-baltic.eu
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This presentation has been developed exclusively for the purposes of the EU funding Programme
Interreg Baltic Sea Region managed by Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). 

You are allowed to use the texts, diagrams and flow charts for developing, managing and 
promoting Interreg Baltic Sea Region and its projects.  

Please note that the images and photographs contained in this presentation are copyrighted and 
subject to the rights of third parties as mentioned in the respective reference below the image. 
If you plan to use these images/photographs you have the sole responsibility for obtaining 
appropriate licenses from the respective right holder. 

Terms of use


