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1. PYTANIE: Jeśli ktoś nie brał udziału w programie, to może brać udziału w projekcie 

głównym? 

Tak. Instytucje, które nie brały wcześniej udziału w programie, mogą aplikować podczas trwających 

naborów zarówno w projektach głównych, jak i projektach małych.  

 

2. PYTANIE : Czy powiaty także mogą wziąć udział w programie? 

Tak. Zachęcamy do udziału władze publiczne wszystkich szczebli. 

 

3. PYTANIE: Czy instytucja kultury może wziąć udział w programie? 

Tak, nie ma formalnych przeciwwskazań. Instytucje kultury mogą brać udział w projektach. 

 

4. PYTANIE: Czy są konkretne wymogi co do tego, kto może być partnerem wiodącym? 

Partnerem wiodącym może być podmiot o statusie publicznym. Szczegóły znajdują się w Podręczniku 

Programu (część C.2.1.) Jeśli mają Państwo wątpliwości czy instytucja jest publiczna zgodnie z 

przepisami Podręcznika, zachęcamy do kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu. 

 

5. PYTANIE: Czy instytut badawczy funkcjonujący pod ministerstwem może uczestniczyć jako 

partner bądź lider w projekcie małym. 

Z przedstawionych w pytaniu informacji wynika, że instytut jest podmiotem publicznym i może 

występować jako partner lub partner wiodący.  

 

6. PYTANIE: Czy grupy docelowe muszą być partnerami projektu? 

Grupy docelowe mogą być partnerami projektu, ale nie muszą. Rekomendujemy jednak, aby grupy 

docelowe uczestniczyły jako partnerzy projektowi. Grupy docelowe to osoby lub instytucje, które 

uczestniczą w przygotowaniu rozwiązań w ramach projektu i będą z nich korzystać. Zalecamy, aby przez 

cały okres realizacji projektu pomysły projektowe były dyskutowane z grupami docelowymi.  

Jeśli grupy docelowe nie będą partnerami w projekcie, we wniosku należy jasno wyjaśnić, w jaki sposób 

będą one zaangażowane w projekt, jakie będą kanały współpracy umożliwiające bieżący kontakt. 

 

 

 

https://www.ewt.gov.pl/media/111876/Programme_Manual_version3.pdf
https://www.ewt.gov.pl/media/111876/Programme_Manual_version3.pdf
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
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7. PYTANIE: Czy grupa docelowa to to samo co użytkownik końcowy? 

Z grupą docelową powinno się w ramach projektu współpracować na każdym etapie jego realizacji. 

Użytkownik końcowy natomiast nie bierze udziału w projekcie, ale korzysta z efektów i wypracowanych 

rozwiązań.  

Grupy docelowe to instytucje lub osoby, które będą bezpośrednio korzystać z wypracowanego przez 

projekt rozwiązania, dlatego powinny być zaangażowane w projekt, aby wspierać partnerów swoim 

doświadczeniem i wiedzą. Użytkownik końcowy, to ktoś, kto skorzysta na tym, że grupy docelowe będą 

wdrażać nowe rozwiązanie. 

Przykładem może być projekt BaltSe@nioR, gdzie uniwersytet (partner projektu) we współpracy  

z sektorem meblarskim (grupą docelową) przygotował narzędzie do produkcji mebli przystosowanych 

do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Sektor meblarski – grupa docelowa, dzięki realizacji 

projektu otrzymał wypracowane rozwiązanie, pozwalające na produkcję mebli przystosowanych do 

osób starszych (użytkownik końcowy), dzięki czemu komfort życia osób starszych poprawił się.  

 

8. PYTANIE: Jeżeli robimy coś dla siebie jako partnerzy projektu, to jesteśmy grupą docelową? 

Tak. Grupa docelowa może być partnerem projektu i brać udział w wypracowaniu rozwiązania, z 

którego będzie korzystać. Jednak należy pamiętać, że rozwiązanie takie powinno być możliwe do 

wykorzystanie także poza projektem.  

 

9. PYTANIE: Czy w projektach małych też musi być 3 partnerów z 3 krajów? 

Tak, zasada partnerstwa jest jednakowa dla projektów małych i głównych. Partnerstwo musi składać 

się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów. Jeden z partnerów musi pełnić rolę partnera 

wiodącego. 

 

10.  PYTANIE: Czy projekt może obejmować kilka celów,  w przypadku gdy odpowiada na kilka 

z nich jednocześnie? 

Projekt musi skupiać się na jednym celu szczegółowym. Jeśli mają Państwo wątpliwości, jaki cel 

szczegółowy wybrać, rekomendujemy kontakt ze Wspólnym Sekretariatem. 

 

11.  PYTANIE: Czy w zakresie celu 2.2. można przygotować projekt dotyczący wzrostu 

świadomości przedsiębiorców - w jaki sposób modyfikować obecne modele biznesowe pod 

kątem dostosowania ich do blue economy? Byłby to projekt mały. 

Projekt o takim zakresie wpisuje się w cele programu. W celu omówienia szczegółów, zachęcamy do 

konsultacji ze Wspólnym Sekretariatem. 

https://baltsenior.com/
https://interreg-baltic.eu/service/contacts/managing-authority-joint-secretariat/
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12.  PYTANIE: Czy można wziąć udział w kilku projektach? 

Tak, można brać udział w kilku projektach. Ważne jest, żeby organizacja miała zdolność do zapewnienia 

możliwości realizacji kilku projektów jednocześnie, na przykład wystarczające zasoby kadrowe, 

finansowe itp. 

 

13. PYTANIE: Czy partnerzy z 3 krajów w jednym projekcie powinni reprezentować ten sam 

sektor, czy np. z jednego kraju partnerem może być samorząd lokalny, a z drugiego np. NGO? 

Partnerstwa powinny składać się z różnych typów organizacji. Ważne jest, aby partnerstwo było 

zorientowane na osiągnięcie założonych celów i wypracowanie wspólnych rozwiązań dla 

zidentyfikowanych w regionach wyzwań. 

Przykłady konsorcjów projektowych, które zrealizowały projekty w poprzedniej perspektywie 

finansowej, można zobaczyć w bibliotece projektów. 

 

14. PYTANIE: Czy można dołączyć do jakiegoś projektu jako partner? Czy znacie Państwo kraje, 

które poszukują partnerów, niekoniecznie jako partner wiodący? 

Do zawiązanych już partnerstw projektowych można dołączyć, rejestrując się na platformie 

Matchmaking. Obecnie znajduje się tam już kilkadziesiąt pomysłów na projekt. Jeśli na platformie nie 

uda się znaleźć interesującego projektu, możecie Państwo zgłosić się do Krajowego Punktu 

Kontaktowego (KONTAKT), który przekaże informację do Punktów Kontaktowych w innych krajach 

uczestniczących w programie.    

 

15. PYTANIE: Mamy zdefiniowany realny problem dotyczący współużytkowania i właściwej 

segregacji odpadów z restauratorami i klientami apartamentów - jest gotowość do 

współpracy nad szukaniem rozwiązań, natomiast nie mamy zdefiniowanych partnerów 

zagranicznych, czy Państwo mogą nam w tym pomóc? 

W przypadku poszukiwania partnerów, zachęcamy do rejestracji i zgłoszenia pomysłu na projekt na 

paltformie matchmakingowej. Jeśli nie uda się tam znaleźć partnerów, mogą Państwo przesłać do   

Krajowego Punktu Kontaktowego formularz poszukiwania partnerów. 

 

16. PYTANIE: Czy po złożeniu PIF istnieje możliwość poprawy/doprecyzowania formularza, czyli 

uwzględnienia uwag Sekretariatu?  

Nie ma potrzeby ponownie składać PIF. Konsultacje na podstawie złożonego PIF służą temu, aby 

wnioskodawca mógł uwzględnić przekazane przez Wspólny Sekretariat uwagi i propozycje. Konsultacje 

https://interreg-baltic.eu/projects/
https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ewt.gov.pl%2Fmedia%2F111873%2FPartner_Search_Form_IBSR-2CALL.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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mogą odbywać się kilkukrotnie. Aby zapewnić sobie czas na wprowadzenie otrzymanych uwag do 

wniosku, zalecamy złożenie PIF jak najwcześniej. 

 

17. PYTANIE: Czy projekty mogą mieć wyłącznie charakter inwestycyjny, czy powinny łączyć 

element nieinwestycyjny z inwestycją? 

Projekty nie mogą mieć charakteru wyłącznie inwestycyjnego. 

 

18. PYTANIE: Jeżeli założenie inwestycyjne dotyczy: wytworzenia środka trwałego - urządzenia 

pomiarowego - oraz wykonania ekspertyzy w zakresie ustalenia przyczyn degradacji 

środowiska wodnego, oraz planu naprawy dla problemu to czy projekt się kwalifikuje? 

Każdy przypadek jest indywidualny i należy go wraz z koncepcją projektu skonsultować ze Wspólnym 

Sekretariatem. Jeśli wspomniana inwestycja będzie służyć tylko i wyłącznie wykonaniu ekspertyzy, 

może być to niekwalifikowalna. 

 

19. PYTANIE:  Jak należy rozumieć zakaz kontraktów/umów z własnymi pracownikami? Czy 

można rozliczać dodatek projektowy dla pracowników jednostki, mowa u uniwersytecie? Czy 

koszty personelu raportujemy również po stawce 92 zł/h, niezależnie od tego jaka jest 

rzeczywista stawka godzinowa danego pracownika? 

Pracownik powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej. 

Dodatkowe umowy z własnymi pracownikami nie mogą być rozliczane w kategorii 4 - koszty ekspertów 

zewnętrznych i usług.  

Partner projektu rozlicza przepracowane przez pracownika godziny (za pomocą jednego dokumentu) i 

otrzymuje refundację. Koszt jednej godziny, ustalony w Programie, wynosi 92 zł dla partnerów z Polski 

na każdego pracownika, niezależnie od stanowiska. Stawka ta obejmuje wszystkie koszty, także dodatki 

zgodne z przepisami organizacji. Nawet jeśli rzeczywista stawka godzinowa jest inna, w raportach 

rozlicza się 92 zł/h.  

Zasady rozliczania kosztów personelu są opisane w Podręczniku Programu.  

 

20. PYTANIE: Czy jest możliwość angażowania ekspertów zewnętrznych w małej skali? 

Tak, w budżecie projektu można zaplanować koszt wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych (CAT 4- 

koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych). 

 

https://www.ewt.gov.pl/media/111876/Programme_Manual_version3.pdf

