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Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Projekty główne

Zasady drugiego naboru wniosków 

12 stycznia 2023r.
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Drugi nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów głównych

o Wprowadzenie do programu

o Proces wnioskowania z perspektywy partnera wiodącego

o Zakres tematyczny drugiego naboru wniosków

o Charakterystyka projektów głównych

o Budżet i uproszczenia w rozliczaniu wydatków

o Harmonogram i procedura składania wniosków

o Wskazówki dla wnioskodawców

o Pytania i odpowiedzi

Program spotkania
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Nowy w programie? 

Od czego zacząć? 

interreg-baltic.eu/funding

➢ O programie w języku polskim

https://interreg-baltic.eu/funding/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
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✓ Dania

✓ Estonia

✓ Finlandia

✓ Łotwa

✓ Litwa

✓ Niemcy

✓ Polska

✓ Szwecja

✓ Norwegia

Współpraca 
transnarodowa

Rozwiązania korzystne 
dla mieszkańców

Rozwój innowacyjnego, inteligentnie 
gospodarującego wodą i neutralnego 

klimatycznie społeczeństwa
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Projekty główne

Projekty małe

• do 14 lutego br. należy złożyć koncepcję projektu (PIF)

• do 14 marca br. należy złożyć wniosek projektowy
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Przynajmniej
3 partnerów z
3 krajów Programu

80 %
dofinansowania
dla partnerów 

z UE

Wymagane partnerstwo 
i poziom dofinansowania z EFRR
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Partner 
Organizacja 

stowarzyszona 
wspierająca 
partnerów

Partner 
Wiodący

Rola partnerów w projekcie 

Ważne !

Tylko instytucje publiczne mogą być 
partnerem wiodącym

Więcej informacji - Podręcznik Programu (rozdział C)

https://interreg-baltic.eu/toolkit/online-programme-manual/c-obligations-of-partnership/


| 8

Potencjalni partnerzy

Władze publiczne

Uniwersytety

Przedsiębiorstwa

Instytucje lokalne, regionalne i krajowe

Instytucje otoczenia biznesu

Ośrodki edukacyjne

EUWT

NGO

Agencje sektorowe

Izby gospodarcze

Instytuty badawcze
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Zakres tematyczny projektów

*Więcej informacji na stronie programu oraz w zakładce programu na stronie www.ewt.gov.pl

https://interreg-baltic.eu/get-funding/priorities-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
http://www.ewt.gov.pl/


| 10

Tutoriale z polskimi 
napisami 
interreg-baltic.eu/gateway/tutorials

o O celach szczegółowych

o Jak przygotować projekt?

✓ rodzaje projektów

✓ planowanie budżetu

✓ koszty uproszczone

✓ platforma matchmakingowa

o Jak aplikować?

https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/
interreg-baltic.eu/gateway/tutorials
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Cel projektu: zamknięcie lokalnych obiegów wody przez 
recyrkulację składników odżywczych i wody 

oraz ich wykorzystanie w środowisku

Projekt „ReNutriWater”

Partner wiodący: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Warszawie

• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

• Politechnika Warszawska

• Schwander Sp. z o.o. Sp. k.

14 partnerów, w tym 5 partnerów z Polski 
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Zakres tematyczny projektów

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów głównych
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Innowacyjne 
społeczeństwa

Cel Programu 1.1 
Odporne gospodarki 
i społeczności

https://www.youtube.com/watch?v=AfS41kLlEYk&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=2
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Co można zrobić?

Reagować na nowe wyzwania społeczne 

Zmieniać zachowania konsumenckie

Testować nowe modele współpracy ze światowymi rynkami

Pomagać firmom w reagowaniu na zmiany
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Innowacyjne 
społeczeństwa

Cel Programu 1.2 
Usługi publiczne 
odpowiadające na 
potrzeby mieszkańców

https://www.youtube.com/watch?v=2VPhQLbpRnw&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=3
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Co można zrobić?

Tworzyć mechanizmy usług 
lepiej dostosowanych do potrzeb 

Stosować nowe technologie cyfrowe

Testować rozwiązania zmniejszające koszty i biurokrację

Angażować społeczność w przekształcanie usług publicznych 
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Społeczeństwa 
rozważnie 
korzystające z wody

Cel Programu 2.1 
Zrównoważone wody

https://www.youtube.com/watch?v=oCanBZip0yY&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=3
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Co można zrobić?

Wdrażanie dobrych praktyk w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu wody

Zmiany sposobu produkcji i konsumpcji

Poprawa procedur i metod usuwania zanieczyszczeń
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Społeczeństwa 
rozważnie 
korzystające z wody

Cel Programu 2.2 
Niebieska gospodarka

https://www.youtube.com/watch?v=Eq5JtEOJkEc&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=4
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Co można zrobić?

Dywersyfikacja produktów niebieskiej ekonomii

Promocja czystej żeglugi

Wdrażanie wspólnych standardów środowiskowych

Wspieranie turystyki morskiej związanej z kulturą
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Cel Programu 3.1             
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Społeczeństwa
neutralne dla klimatu

https://www.youtube.com/watch?v=PP2HPlzAwQ8&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=5
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Co można zrobić?

Zmiana zachowań społeczeństwa i przedsiębiorców

Testowanie modeli zielonych zamówień publicznych

Wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania inicjatyw 
z zakresu ekonomii współdzielenia

Testowanie symbiozy przemysłowej
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Cel Programu 3.2
Transformacja energetyczna

Społeczeństwa
neutralne dla klimatu

https://www.youtube.com/watch?v=5HyJ27qIBNM&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=6


| 24

Co można zrobić?

Nowe podejścia i polityki na drodze do neutralności klimatycznej

Integracja i magazynowanie energii na poziomie lokalnym

Wspieranie produkcji bardziej ekologicznej energii

Wzmocnienie wykorzystania lokalnej energii
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Cel Programu 3.3
Inteligentna zielona mobilność

Społeczeństwa
neutralne dla klimatu

https://www.youtube.com/watch?v=84de3wdtTI0&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=7
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Co można zrobić?

Koordynacja planowania infrastruktury i technologii dla paliw odnawialnych

Opracowanie wspólnych standardów na rzecz kompatybilności 
zielonych rozwiązań

Zmiana zachowań i wymagań związanych z mobilnością
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Czego NIE można robić?

Kompendium „dobrych praktyk” lub

Kilka niepowiązanych ze sobą lokalnych pilotaży, w których 
„rozwiązaniem" jest zbiór rezultatów projektu

zalecenia dotyczące obszarów polityki, których nikt nie stosuje

Rozbudowa infrastruktury lokalnej bez korzyści 
dla rozwoju transnarodowego
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Biblioteka projektów                
https://interreg-baltic.eu/projects/

Opis projektów wybranych do 
dofinansowania w I naborze 

wniosków (w j. polskim)

https://interreg-baltic.eu/projects/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
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Charakterystyka projektów 
głównych 

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów głównych
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Główny projekt

Cel

• praktyczne i trwałe rozwiązania 
odpowiadające na zdefiniowane wyzwania

• rozwiązania testowane w ramach projektu 
i przekazane do użytku grupom 
docelowym

Partnerzy
• co najmniej 3 organizacje z 3 różnych 

państw Programu 

• zasada partnera wiodącego 

• władze publiczne szczególnie zachęcane 
do udziału w projekcie

Budżet
• bez limitu

(proporcjonalny do 
zaplanowanych działań)

Okres trwania

• do 36 miesięcy

Więcej informacji: interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual

https://interreg-baltic.eu/gateway/programme-manual
https://www.youtube.com/watch?v=gTOLa3sFPJY
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Programme Manual 
interreg-baltic.eu/toolkit/programme-manual-
2021-2027

D. Projekty główne (core)

o Reguły programu 

o Zasady realizacji projektów

o Kryteria oceny wniosku

Dostępne w wersji PDF oraz w wersji online

Pomocnicza polska wersja podręcznika

https://interreg-baltic.eu/toolkit/programme-manual-2021-2027/
https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/


Jak przygotować projekt ?

1. Analiza sytuacji: określenie wyzwania, na które projekt ma odpowiadać. Jaka jest 

sytuacja w tym obszarze w regionie Morza Bałtyckiego?

2. Co i jak trzeba zmienić: w jaki sposób projekt może poprawić sytuację i jakie luki 

wypełni?

3. Szanse wynikające z podjęcia tematu. Dlaczego współpraca transnarodowa jest 

istotna dla zmierzenia się z wyzwaniem? 



Główny projekt: plany działań
W

P
1

W
P

2

W
P

3

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
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Wyraźnie określ cel i zastosowanie produktu (output)

Cel projektu : wyjaśnij, co i jak planujesz zrobić

Opisz zaangażowanie grup docelowych

Wskaż, jakie organizacje będą korzystać z 
wypracowanych rozwiązań

Realistycznie zaplanuj działania w czasie

Nie powtarzaj projektów
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Produkty (Outputs)

trwałe i widoczne produkty

używane przez grupy docelowe

po zakończeniu projektu
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PRZERWA

15 minut
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Budżet i zasady rozliczania wydatków

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów głównych
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Podstawowe zasady zwrotu kosztów

o Zasada refundacji 80% kosztów kwalifikowalnych

o Budżet partnera = dofinansowanie programu + wkład własny

o Raportowanie oraz zwrot kosztów w euro

Więcej informacji o wydatkach kwalifikowalnych znajduje się w Podręczniku Programu (rozdział D.3.)

+ 20% wkład własny
80% 

dofinansowania
EFRR

https://interreg-baltic.eu/toolkit/online-programme-manual/d-core-projects/d-3eligibility-rules/
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UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA

(koszty jednostkowe, stawki ryczałtowe i kwoty ryczałtowe)

- weryfikacja przez MA/JS

- partnerzy nie muszą korzystać z usług kontrolera krajowego

Wydatki muszą być:
• niezbędne do realizacji projektu

• zgodne z zasadami oszczędności, efektywności i skuteczności

• poniesione i opłacane przez partnera projektu 
podczas kwalifikowalnej fazy projektu

https://www.youtube.com/watch?v=Jao0fzt_muQ&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=11
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Kategorie kosztów (CAT):

CAT 1 

CAT 2

CAT 3

CAT 4

CAT 5

CAT 6

Koszty personelu

Biuro i administracja

Podróże i zakwaterowanie

Usługi zewnętrzne

Wyposażenie

Infrastruktura i roboty

CAT 0 Koszty przygotowawcze

Metody
uproszczone

Koszty
rzeczywiste

EUR 24 000
CAT = kategoria kosztów
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Budżet projektu - przykład

Partner 4 EUR 150 000

Partner 3 EUR 180 000

Partner 2 EUR 220 000

Łączny 
budżet

EUR
1 104 000

Partner 1 EUR 250 000

Koszty przygotowawcze EUR 24 000

Partner 5 EUR 200 000

Partner 6 EUR 80 000

https://www.youtube.com/watch?v=VhmdISgdtnI&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=9
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Warunki zwrotu kosztów przygotowawczych:
• Zaznaczenie we wniosku

• Projekt nie otrzymał żadnych innych funduszy UE na przygotowanie danego wniosku

Kwota ryczałtowa: EUR 24 000 = EUR 19 200 dofinansowania z Programu

CAT 0 Koszty przygotowawcze
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CAT 1 Koszty personelu

• personel = umowy o pracę lub równoważne 

• ustalona dla kraju stawka godzinowa

• niezależnie od funkcji/roli pracownika 

• zasada 1720 h

• produktywne godziny

• dokumenty do rozliczenia: 

• potwierdzenie zatrudnienia

• karta czasu pracy

Zasady planowania/rozliczania

PLN

92



| 44

Stawka ryczałtowa

15 % kwalifikowalnych
kosztów personelu

CAT 2 Biuro i administracja

CAT 3 Wyjazdy służbowe i zakwaterowanie

• Automatyczna kalkulacja
w systemie BAMOS+

• Bez dokumentacji potwierdzającej

• Możliwa nadpłata lub niedopłata 
(+/-) w stosunku do faktycznie 
poniesionych kosztów



| 45

Dokumentacja:

• dokumentacja przetargowa

• faktury

• protokoły wykonania usługi

• dowody płatności

• ewidencja księgowa

CAT 4 Usługi zewnętrzne

CAT 5 Wyposażenie

CAT 6 Infrastruktura i roboty
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Dofinansowanie wkładu własnego 
polskich partnerów z rezerwy 

celowej budżetu państwa

-> do 15% zatwierdzonych 
wydatków

Uwaga: specjalne zasady dotyczą partnerów 
uzyskujących pomoc publiczną w ramach projektu

Więcej informacji

System prefinansowania (zaliczkowania)
dla NGO

-> beneficjenci wszystkich programów 
Interreg

Więcej informacji

Wsparcie dla polskich beneficjentów

Podręcznik dla polskich beneficjentów w 
zakresie uproszczonego rozliczania kosztów

(link)

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rezerwa-celowa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos---beneficjentow-interreg
https://www.ewt.gov.pl/media/111658/PORADNIK_INTERREG21-27_SCO.pdf
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Harmonogram i procedura 
składania wniosków

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów głównych
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2

Główne projekty – ważne daty 

Złóż wniosek o dostęp do BAMOS+

3
Złóż wniosek o dofinansowanie 
i inne wymagane dokumenty
w BAMOS+

1
Prześlij 
formularz pomysłu na projekt (PIF) 
i zawnioskuj o konsultacje z WS

14 lutego2023 r. 14 marca 2023 r. 
godz. 16.00

Konsultacje

https://interreg-baltic.eu/wp-content/uploads/2022/10/ProjectIdeaCoreProjects-2.0.2_RE.pdf
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Obowiązkowe kroki przed złożeniem wniosku – drugi nabór

System BAMOS+ - jak uzyskać dostęp i złożyć 
wniosek za pośrednictwem systemu

Filmy instruktażowe

https://www.youtube.com/watch?v=FbbYcBcyTvc&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=xt8--kmv7WE&list=PLPzVfc8BGfbgL6Jz3_uPnItN7h32d6xlI&index=14
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Gateway: informacyjny 
punkt startowy dla 
wnioskodawców

interreg-baltic.eu/gateway

✓ Informacje o konsultacjach i o systemie BAMOS+

✓ Project Idea Form (PIF)

✓ Podręcznik programu

✓ Tutoriale

✓ Link do platformy matchmakingowej

✓ Ważne daty i informacje o webinarach

https://interreg-baltic.eu/gateway/
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Wskazówki dla wnioskodawców

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów głównych
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Jaki jest problem w regionie?

Jakie są problemy w regionie?

Jakim konkretnym aspektem się zajmiesz?

Kto może na nie wpłynąć?Wyzwanie
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o Bądź z nimi w kontakcie

o Bądź świadomy ich potrzeb (już na etapie aplikacji!)

o Włącz ich do działania

o Odpowiadaj na ich potrzeby 

Trzeba zrozumieć swoje grupy docelowe

Organizacje, jednostki, które zmagają się z danym problemem i mają kompetencje, 
aby wpłynąć na dany problem i go rozwiązać

GRUPY 
DOCELOWE

Celem projektu jest pomoc grupom docelowym w rozwiązaniu problemu
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Transnarodowość

Uzasadnij, dlaczego projekt jest istotny dla wybranych przez Ciebie 
partnerów z innych krajów! 

Dlaczego współpraca transnarodowa jest niezbędna do rozwiązania problemu?
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Partnerstwo

• Władze publiczne są ważnym partnerem ze względu na posiadane 

kompetencje

• Podział ról i zaangażowanie każdego z partnerów powinno być jasno 

określone 

• Jeśli to możliwe, grupy docelowe powinny być włączone 

w partnerstwo projektowe
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Platforma wspierająca 
kojarzenie partnerów

matchmaking.interreg-baltic.eu

o Dołącz do społeczności programu

o Szukaj projektu odpowiadającego 
problemom regionu

o Opisz swój pomysł na projekt i rozwijaj 
go razem z członkami społeczności

https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
https://www.youtube.com/watch?v=-w_76avw-20
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

1. Wejdź na www.ewt.gov.pl
- Program IBSR 
2021 – 2027.

2. Pobierz, wypełnij, 
wydrukuj i podpisz 
formularz.

3. Prześlij skan na adres 
BSR@mfipr.gov.pl

Formularz poszukiwania partnerów

http://www.ewt.gov.pl/
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Jakie błędy popełniano najczęściej?
Po pierwszym naborze wniosków…

• Zbyt ogólnie opisane wyzwanie, bez doprecyzowania kto i dlaczego potrzebuje rozwiązania

• Kontynuacja poprzednich projektów bez wyraźnej wartości dodanej

• Niejasna potrzeba współpracy transnarodowej

• Brak zaangażowania władz lokalnych w opracowanie rozwiązania

• Partnerstwo złożone w większości z uczelni wyższych i jednostek badawczych

• Wyłącznie działania o charakterze lokalnym (np. przynoszące korzyści jednemu miastu)

• Rozwiązanie bez zaplanowanego pilotażu lub koncentracja na rozwiązanie czysto technologiczne

• Brak informacji o wykorzystaniu rozwiązania w przyszłości (trwałość rozwiązania)
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14 lutego 2023 r. 

formularz pomysłu na projekt 
i dostęp do systemu BAMOS+

28 lutego 2023 r. 

konsultacje pomysłu z WS

14 marca 2023 r. 

wniosek projektowy – złożenie w 
systemie BAMOS+

Ważne daty!



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Pytania
i odpowiedzi 



Drugi nabór projektów 
w Interreg Europa Środkowa

Czas trwania: 22 marca – 17 maja 2023
Typ projektów: standardowe 
Zakres tematyczny: bez ograniczeń
Budżet przeznaczony na nabór: 60 mln euro z EFRR

O programie 

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/


@MFIPR_GOV_P

L

@MinisterstwoFundus

zy

iPolitykiRegionalnej

#wspolna2przez4

www.gov.pl/web/

fundusze-regiony

MINISTERSTWO FUNDUSZY 
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Krajowy Punkt Kontaktowy

Interreg Region Morza Bałtyckiego 

Paulina Muchla

BSR@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 87

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/
https://interreg-baltic.eu/

