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Źródła informacji 

17 listopada 2022 Anna Gałyga, Wspólny Sekretariat Interreg Regionu Morza Bałtyckiego

Narzędzia pomocne dla wnioskodawców
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Gateway: 
informacyjny 
punkt startowy dla 
wnioskodawców
interreg-baltic.eu/gateway 

Wszystkie kluczowe informacje dostępne 
w jednym miejscu!
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Pakiet informacyjny

interreg-baltic.eu/gateway 
o Informacje o naborach projektów]

o Opis procesu składania wniosków 

o Konsultacje oraz obowiązkowe formularze pomysłu na projekt 
(Project Idea Form – PIF)  

o Podręcznik Programu (Programme Manual) 

o Dostęp do elektronicznego systemu BAMOS+ 

o Materiały edukacyjne: filmy instruktażowe

o Seminaria informacyjne

o Dostęp do platformy wspierającej kojarzenie partnerów (matchmaking platform)
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Informacja o naborach
interreg-baltic.eu/gateway/calls

o Wymagane dokumenty

o Materiały dodatkowe i instruktażowe

o Terminy składania wniosków 
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Podręcznik Programu 
interreg-baltic.eu/
programme-manual-2021-2027/

o Obowiązujące zasady na każdym etapie 
aplikowania i prowadzenia projektu; 

o Wygodna wersja w formacie pdf 
oraz do przeglądania online



| 6| 6

Konsultacje
interreg-baltic.eu/gateway/consultations

o Indywidualne konsultacje online 
oparte o formularz pomysłu na projekt 
(Project Idea Form);

o Już dostępne!
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Filmy instruktażowe
interreg-baltic.eu/gateway/tutorials

o Obejmujące zakres tematyczny Programu

o Obejmujące techniczne aspekty przygotowania 
i prowadzenia projektów oraz procesu aplikacji 

o Również z napisami w języku polskim!

Tematyczne 
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Seminaria informacyjne
Połącz się z nami gdziekolwiek jesteś!

Świetne pomysły na projekt dla dobra regionu nie mogą czekać! 
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Seminaria informacyjne

23 listopada 2022: „Jak zbudować dobry projekt główny: planowanie działań 
i finansów”

7 grudnia 2022: „Jak zbudować dobry projekt mały: planowanie działań 
i finansów”

10 stycznia 2023: „Jak zbudować dobry projekt główny: planowanie działań 
i finansów”

interreg-baltic.eu/gateway/#webinars
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Platforma wspierająca 
kojarzenie partnerów
matchmaking.interreg-baltic.eu

o Dołącz do społeczności 

o Znajdź odpowiednich partnerów
do swojego projektu 

o Stwórz grupę pomysłu projektu i rozwijaj 
swój pomysł razem z członkami społeczności
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Kojarzenie partnerów

Zbuduj swój profil 
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Kojarzenie partnerów

Szukaj partnerów i buduj swoją społeczność
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Kojarzenie partnerów

Stwórz grupę i rozwijaj swój pomysł na projekt
o Grupa otwarta (dla członków społeczności)

o Grupa zamknięta (administrator zatwierdza członków grupy)

o Grupa ukryta (niewidoczna w wyszukiwarce przez innych; opcja przydatna np. Przy 
przygotowania grupy)

Aktualnie ponad 930 członków społeczności. Stań się jednym z nich! 
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Pozostań w kontakcie! 

interreg-baltic.eu/gateway

matchmaking.interreg-baltic.eu

interreg-baltic.eu/projects

interreg-baltic.eu/subscribe-newsletter

facebook.com/InterregBSR
twitter.com/InterregBSR
linkedin.com/in/interregbsr
instagram.com/interreg.bsr

o Portal Programu

o Platforma kojarząca partnerów

o Inspiruj się innymi 

o Newsletter

o Media społecznościowe
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interreg-baltic.eu

matchmaking.interreg-baltic.eu

interreg-baltic.eu/subscribe-newsletter/

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


