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Core czy Small…?

Główne cechy małego i głównego projektu

Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat Interreg BSR

Agnieszka Lipińska, opiekun projektów
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Małe projekty
Małe kroki do dużej zmiany.

Łatwiejsze dofinansowanie.
Uproszczony model projektu pozwalający 
na działania planowane na mniejszą skalę.
Współpraca ponad granicami w mniejszym, 
międzynarodowym partnerstwie.
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Główne projekty
Kluczowe zmiany dla regionu.

Opracuj praktyczne i trwałe rozwiązanie 
pomagające sprostać wyzwaniu,
i udostępnij je mieszkańcom regionu 
Morza Bałtyckiego.



Małe projekty
Małe kroki do zasadniczej zmiany.

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

Partnerzy

Co najmniej 3 organizacje z 3 różnych państw należących do Programu

Okres trwania
Do 24 miesięcy 

Budżet
Do 500 000,00 euro 

Główne projekty
Zasadnicze zmiany dla regonu.

Cel

Partnerzy

Okres trwania

Budżet

Do 36 miesięcy 

Bez limitu
(proporcjonalny do zaplanowanych działań)

Praktyczne i trwałe rozwiązania odpowiadające na 
zdefiniowane wyzwanie I przetestowane w ramach 
projektu I przekazane do użytku grupom docelowym
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Mały projekt: 
co jeszcze warto wiedzieć

1 Pakiet Roboczy
1-5 Grup działań

Produkty pośrednie
(deliverables)

+

Co najmniej 1 praktyczny 
i trwały produkt 

(output) 
odpowiadający na wyzwanie

√ Pilotaż produktu nie jest wymagany

√ Gotowe rozwiązanie nie musi zostać wypracowane

√ Działania muszą wykraczać poza tworzenie sieci 
kontaktów i wymianę wiedzy 



Główny projekt: 
o czym jeszcze trzeba pamiętać
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1-5 Grup działań
Działania przygotowujące

Przygotuj

Produkty pośrednie 
(deliverables)

Główne komponenty 
rozwiązania gotowe i 

przygotowane do testów 

Przetestuj
1-5 Grup działań

Pilotaże, ewaluacja wyników 
testów, dostosowanie

Produkt(y) 
(output(s))

Przetestowane, dostosowane 
do potrzeb i gotowe do 
użycia rozwiązanie(a)

Przekaż
1-5 Grup działań

Działania mające na celu 
przekazanie rozwiązania 

Produkty pośrednie
(deliverables)

Rozwiązanie przekazane do 
użytku grupom docelowym



Koncepcja tworzenia przestrzeni dla dzieci i młodzieży z 
problemami gotowa do użycia na terenie miast naszego regionu
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1-5 Grup działań
Działania przygotowujące

Przygotuj

Koncepcja graficzna przestrzeni
Koncepcja metodyczna użycia 

przestrzeni
(2 produkty pośrednie --> 

(deliverables)
Przygotowane i gotowe do testów

Przetestuj
1-5 Grup działań

3 inwestycje, testy, ewaluacja 
wyników testów, dostosowanie

Koncepcja tworzenia i użycia 
przestrzeni 

(1 rozwiązanie --> output)
Rozwiązanie gotowe do użycia

Przekaż
1-5 Grup działań

Działania mające na celu 
przekazanie rozwiązania 

Warsztaty, demonstracja w terenie…
(produkty pośrednie --> 

deliverables)
Rozwiązanie przekazane do użytku 

grupom docelowym
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O czym pamiętać przygotowując 
dobry projekt

Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat Interreg BSR

Marta Ślężak-Warszycka, Kierownik Zespołu Projektowego

Agnieszka Lipińska, opiekun projektów

Mateusz Ropiak, opiekun projektów



| 11

Wdrażanie – przez współpracę transnarodową –
korzystnych dla mieszkańców całego regionu 

Morza Bałtyckiego rozwiązań w zakresie 
innowacji, inteligentnego gospodarowania 

wodą i neutralności klimatycznej.
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Nasze wartości

Wspieranie
transformacji

W kierunku bardziej 
zielonych i odporniejszych 
społeczności i gospodarek

Wspieranie władz
publicznych

Tworzenie
praktycznych
rozwiązań
W odpowiedzi na
wyzwania w regionie
Morza Bałtyckiego i dla 
jasno zdefiniowanych 
użytkowników

W wychodzeniu
naprzeciw potrzebom
społeczności i biznesu
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Trzy “NIE” Programu Interreg BSR

NIE!

Badania nad 
czysto 

potencjalnymi 
rozwiązaniami

NIE!

Rozwiązania
czysto

technologiczne

NIE!

Inwestycje 
odpowiadające 

wyłącznie na 
lokalne potrzeby
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Przynajmniej
3 partnerów z
3 krajów
Programu
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Partnerstwo

Partner 
wiodący
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MŚPWładze publiczne

Uniwersytety

Duże przedsiębiorstwa

Instytucje badawcze

Instytucje lokalne, regionalne i krajowe

Organizacje wsparcia biznesu

Grupy interesu

Centra edukacyjne i szkoleniowe

EGTC

Międzynarodowe organizacje rządowe

NGO

Agencje sektorowe 

Organizacje panbałtyckie

Potencjalni partnerzy
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Projekt jest podróżą, a

plan pracy 

jej rozkładem jazdy
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✓ Trzymajcie się obranego celu

✓ Przemyślcie, co zamierzacie zrobić, aby 

dotrzeć do tego celu

✓ Bądźcie spójni w planach i działaniach

✓ Bądźcie realistami

✓ Przygotujcie trwały i praktyczny produkt

Co…
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✓ Współpracujcie z partnerami

✓ Zaangażujcie w działania tych,                     
którzy potrzebują produktów projektu 
(grupy docelowe)

Z kim…
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✓ Działajcie lokalnie – myślcie regionalnie

✓ Współpracujcie… ponad granicami

Jak…
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✓ Dobrze rozplanujcie działania

✓ Zaplanujcie czas dla tych, którzy 
czekają na wyniki projektu

Kiedy…
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Pięć „NIE” dla planu pracy

- Nie analizujcie potrzeb grup docelowych w planie 
pracy 

- Nie planujcie działań o znaczeniu czysto lokalnym

- Nie używajcie określeń, które znaczą wszystko 
i nic

- Nie planujcie produktów bez konkretnej 
zawartości

- Nie planujcie produktów bez końcowych 
użytkowników
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interreg-baltic.eu
interreg-baltic.eu/subscribe-newsletter/

Facebook.com/InterregBSR
twitter.com/InterregBSR
linkedin.com/company/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

Bądź na bieżąco!


