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1. Projekty transnarodowe 



Obszar programu   
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Dania, Niemcy (wybrane regiony), Polska, 
Litwa,  Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, 
Norwegia, Rosja (wybrane obwody), Białoruś 

Zarządzanie programem 
Instytucja Zarządzająca i Certyfikująca: 
Bank Inwestycyjny  Szlezwik-Holsztyn 

Wspólny Sekretariat z główną siedzibą  
w Niemczech (Rostock ) i oddziałem  
na Łotwie (Ryga) 

Komitet Monitorujący – udział w pracach 
biorą przedstawiciele MR oraz polskich 
regionów 

Komitet Konsultacyjny – krajowe gremium 
opiniujące  

Język programu - angielski 
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PROJEKTY TRANSNARODOWE 
 

 
Projekty współpracy transnarodowej muszą 

dotyczyć wyzwań, z którymi pojedyncze państwa 

nie są w stanie się zmierzyć skutecznie 

samodzielnie i które wymagają wspólnych 

działań partnerów z kilku państw regionu Morza 

Bałtyckiego.  
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Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału 
instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako: 
 

1. szersza wiedza i większe kompetencje; 

2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne; 

3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich  

i technicznych; 

4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych; 

5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym. 

 
W 3. naborze: propozycje projektów muszą wykazywać 

wpływ na potencjał instytucjonalny władz publicznych 

(oprócz celu szczegółowego 1.1). 
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PRODUKTY PROJEKTÓW 
 
 

 Rezultaty projektów zostaną osiągnięte za pośrednictwem 
głównych produktów, które są dalej wykorzystywane przez 
właściwe grupy docelowe w danym regionie.  

 

 Przykłady oczekiwanych produktów: plany działań  
i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, 
pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów  
i praktyków w danej dziedzinie itd. 
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2. Priorytety programu 
 



9 

INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 
Zakres tematyczny 

PRIORYTET 1  

Potencjał dla 
innowacji 

PRIORYTET 2  

Efektywne 
gospodarowanie 

zasobami naturalnymi 

PRIORYTET 3 

Zrównoważony 
transport 

PRIORYTET 4 
Zdolność instytucjonalna  

w zakresie współpracy 
makroregionalnej 
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3. Partnerzy projektów 
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Typy partnerów projektów 
Partner wiodący – tylko instytucja publiczna 

z państw UE objętych programem lub Norwegii - ponosi odpowiedzialność za 

złożenie projektu, po zatwierdzeniu podpisuje umowę z IZ i umowę partnerską 
z pozostałymi partnerami, koordynuje i zarządza działaniami  oraz budżetem 
projektu, zbiorczo rozlicza projekt,  zapewnia komunikację z partnerami  
i instytucjami programu; realizuje własne zadania merytoryczne.  
 

Partner projektu  

z państw objętych programem - podpisuje umowę partnerstwa, dostarcza 
przewidziane w zatwierdzonym wniosku produkty projektu, odpowiada za 
prawidłowość ponoszonych wydatków, prowadzi działania informacyjno-
komunikacyjne. 

 
Organizacja stowarzyszona – uczestnik projektu nieponoszący wydatków 

w ramach budżetu projektu, nieuprawniony do otrzymania refundacji.  
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4. Wydatki w projekcie 
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Linie budżetowe 

 
 

1. koszty personelu, 
2. wydatki biurowe i administracyjne - ryczałt, 
3. koszty podróży i zakwaterowania, 
4. koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, 
5. wydatki na wyposażenie, 
6. infrastruktura i roboty budowlane, 
7. wydatki na specyficzne działania w ramach projektu. 

 
---------------------------------- 
Koszty przygotowawcze 
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Weryfikacja wydatków 
 
 projekt podzielony jest na sześciomiesięczne okresy 

sprawozdawcze 

 wydatki poniesione przez każdego z partnerów należy 
zweryfikować u kontrolera pierwszego stopnia 

 dla polskich partnerów kontrolerem pierwszego stopnia jest  
 

Centrum Projektów Europejskich 
Wydział Kontroli 

ul. Domaniewska 39a 
02-672 Warszawa 

www.cpe.gov.pl/1196,flc 
 
Usługi CPE są bezpłatne. 
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Refundacja dla polskich partnerów 
wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych z EFRR. 

 
 

Dodatkowo polski partner wiodący może uzyskać  
refundację 10% poniesionych wydatków  

z rezerwy budżetu państwa. 
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5. Podsumowanie  
2 naborów  

w priorytetach 1-3 
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w priorytetach 1-3 zatwierdzono 74 projekty 

Regiony 
Dofinansowanie  z 
EFRR 

PL 
partnerzy 

Dolnośląskie € 524 020,11 3 

Kujawsko-Pomorskie € 741 901,25 3 

Lubelskie € 585 369,50 5 

Lubuskie € 168 662,95 1 

Łódzkie € 603 007,00 2 

Małopolskie € 1 312 432,53 8 

Mazowieckie € 5 222 136,83 28 

Opolskie € 0,00 0 

Podkarpackie € 297 964,10 2 

Podlaskie € 591 636,62 4 

Pomorskie € 8 610 739,11 50 

Śląskie € 761 506,16 5 

Świętokrzyskie € 238 207,65 2 

Warmińsko-Mazurskie € 108 033,51 1 

Wielkopolskie € 1 202 131,20 6 

Zachodniopomorskie € 1 708 969,20 10 

Suma  € 22 676 717,72 130 

Projekty zarządzane przez polskich partnerów: 

 

1. BaltSe@nioR - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

2. DAIMON - Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 

3. LowTEMP - Instytut Maszyn Przepływowych PAN 

4. GoSmart BSR - Politechnika Białostocka 
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6. Pomoc dla 
wnioskodawców  
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Informacje o naborze www.interreg-baltic.eu  
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Biblioteka projektów http://projects.interreg-baltic.eu/ 
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Informacje w języku polskim: www.ewt.gov.pl 
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Wsparcie w poszukiwaniu partnerów do projektu 

 

Formularze poszukiwania partnerów do projektu można 

znaleźć na stronie: www.ewt.gov.pl 
 



Informacje o programie INTERREG BSR  
po polsku 
 
www.ewt.gov.pl 
 
 

Osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan 
             Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej 
             Departament Współpracy Terytorialnej  
             Ministerstwo Rozwoju 
 

           e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl   
            tel. 32 253 90 08 w. 16 

 

 
 

 


