
Nabory wniosków w ramach  

Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020: 

na fazę rozszerzenia projektu oraz na platformy projektowe 

 

 

 termin składania pełnych wniosków: 31 stycznia 2019 r. (wybór projektów planowany jest 

na kwiecień 2019 r.)  

 alokacja: 7,5 mln euro z EFRR 

 dofinansowanie dla polskich partnerów: do 85% kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem 

możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej). 

 

Celem Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego jest stymulowanie współpracy 

ponadnarodowej w zakresie problemów, których rozwiązanie wymaga współdziałania partnerów 

z kilku krajów regionu Morza Bałtyckiego. Obszar Programu to 8 państw członkowskich UE (Dania, 

Estonia, Finlandia, część Niemiec, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) oraz trzy 3 partnerskie (Białoruś, 

Norwegia i część Rosji). Zakres tematyczny Programu obejmuje wsparcie potencjału dla innowacji, 

zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport oraz zdolność instytucjonalną 

w zakresie współpracy makroregionalnej. Dotychczas do dofinansowania zatwierdzono 

około 100 projektów współpracy, które przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności, wpierania 

zrównoważonego rozwoju oraz lepszej dostępności regionu Morza Bałtyckiego.  

 

 

1) Nabór na fazę rozszerzenia projektu – Dodatkowe fundusze w celu lepszego wykorzystania 

wyników projektu 

 

Nabór jest dostępny wyłącznie dla Beneficjentów projektów zatwierdzonych w pierwszym naborze 

wniosków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego w priorytetach 1-3, które zakończą się 

najpóźniej  w lutym/maju 2019 r. W jego ramach można pozyskać dodatkowe fundusze na realizację 

działań po zakończeniu realizacji projektu, które przyczynią się do lepszego wykorzystania jego 

wyników i wytworzonych partnerstw. Działania nie powinny być prostym przedłużeniem 

regularnych działań projektowych, ale koncentrować się na wdrażaniu rozwiązań opracowanych 

w ramach zwykłego projektu w postaci praktycznego zastosowania lub inwestycji. Inwestycja 

powinna wykazywać wymiar ponadnarodowy lub mieć ponadnarodową wartość dodaną. 

 

Konsorcjum projektowe powinno opierać się na partnerach regularnego projektu kluczowych 

dla wdrożenia działań w ramach projektu fazy rozszerzenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe 



jest również zaangażowanie organizacji, które nie zostały włączone do partnerstwa regularnego 

projektu, którego dotyczy faza rozszerzenia. 

 

Wnioskodawcy planujący opracowanie projektu etapu rozszerzenia proszeni są o skonsultowanie 

swoich pomysłów z Instytucją Zarządzającą / Wspólnym Sekretariatem. Po uzyskaniu wstępnego 

potwierdzenia, że propozycja platformy jest zgodna z koncepcją tego instrumentu i głównym 

tematem naboru, Wnioskodawcy otrzymają dostęp do internetowego systemu aplikacji BAMOS 

i przygotują pełne wnioski projektowe.  

 

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków, harmonogramu i niezbędnych 

dokumentów znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu www.interreg-baltic.eu.  

 

W szczególności należy zapoznać się z dokumentami zawierającymi najważniejsze informacje 

dot. naboru.: 

1. „Announcement Note The First Call for Applications for Extension Stage Projects Priorities 1-3” 

2. „Fact Sheet on extension stage projects supported by Interreg Baltic Sea Region” 

 

2) Nabór na platformy projektowe – Kolejna szansa na połączenie projektów dla uzyskania 

większego wpływu w regionie Morza Bałtyckiego 

 

Nabór dotyczy tworzenia platform projektów współfinansowanych ze środków Programu Interreg 

Regionu Morza Bałtyckiego oraz innych programów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. Partner Wiodący i Partnerzy projektu dot. tworzenia platformy projektów muszą 

reprezentować co najmniej 3 projekty współfinansowane przez UE: co najmniej 2 projekty 

realizowane w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego i co najmniej 1 projekt 

współfinansowany z innego programu UE. 

 

Platformy projektowe powinny koncentrować się na wybranych działaniach, które przynoszą 

największe korzyści w konkretnej dziedzinie tematycznej. Zachęca się platformy do łączenia wiedzy 

specjalistycznej w zakresie tematycznym różnych priorytetów tematycznych Programu, np. energii 

z innowacją lub transportem. W ramach obecnego naboru platformy powinny realizować działania 

dotyczące 1 z poniższych dziedzin tematycznych: 

 infrastruktura badawczo-innowacyjna; 

 inteligentne specjalizacje; 

 zarządzanie odpadami morskimi; 

 zarządzanie przestrzenią morską; 

 adaptacja do zmian klimatu i łagodzenie zmian klimatu. 

 

Wnioskodawcy planujący stworzenie platformy projektu proszeni są o skonsultowanie swoich 

pomysłów z Instytucją Zarządzającą / Wspólnym Sekretariatem. Po uzyskaniu wstępnego 

potwierdzenia, że propozycja platformy jest zgodna z koncepcją tego instrumentu i głównym 

tematem zaproszenia, Wnioskodawcy otrzymają dostęp do internetowego systemu aplikacji BAMOS 

i przygotują pełne wnioski projektowe.  

https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/extension-stage-calls/firstcallforprojectplatforms.html
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/how-to-apply/ES_call1/Anouncement_Note_1st_call_for_extension_stage_projects.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/how-to-apply/ES_call1/Factsheet_IBSR_Extension_Stage_2018.09.13.pdf


 

Więcej informacji na temat procedury składania wniosków, harmonogramu i niezbędnych 

dokumentów znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu www.interreg-baltic.eu.  

 

W szczególności należy zapoznać się z dokumentami zawierającyminajważniejsze informacje 

dot. naboru: 

1. „Announcement Note The Second Call for Applications for Project Platforms Priorities 1-3” 

2. „Fact sweet. Project platforms: How to apply”  

 

 

Szczegółowych informacji w języku polskim udziela: 

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament 

Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach 

Osoba do kontaktu:  

Monika Strojecka-Gevorgyan 

tel. 32 253 90 08 w.16 

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl 

 

https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/project-platform-calls/second-call-for-project-platform-applications.html
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/how-to-apply/Project_platforms/2nd_call_project_platforms/Announcement_Note_Second_call_for_project_platforms.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/how-to-apply/Project_platforms/2017.09.11-Project_platform_fact_sheet_final.pdf

