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Na Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020 składają się 

 3 typy programów operacyjnych: 
współpraca transgraniczna, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw 

lokalnych i regionalnych na przygranicznych obszarach sąsiadujących państw: 
1. Interreg Meklemburgia/Brandenburgia/Zachodniopomorskie 

2. Interreg Południowy Bałtyk  
współpraca transnarodowa, ukierunkowana na integrację terytorialną Unii 

Europejskiej sąsiadujące regiony z kilku lub kilkunastu państw 
1. Interreg Region Morza Bałtyckiego 

2. Interreg Europa Środkowa  
współpraca międzyregionalna, umożliwiająca wymianę doświadczeń i najlepszych 

praktyk w zakresie cała UE + Norwegia i Szwajcaria 
1. INTERREG EUROPA 

http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transnarodowe/
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/miedzyregionalne/
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/miedzyregionalne/


• dofinansowanie w formie refundacji 
• międzynarodowe partnerstwo w projektach 
• międzynarodowe struktury programów 
• wspólny budżet 

Wspólne zasady programów Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej 
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Południowy Bałtyk 2014-2020 

Budżet programu 83,1 M €,  

z czego 77,1 M € na projekty 
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Zwiększenie potencjału niebieskiego 
 i zielonego rozwoju obszaru Południowego 
Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną 

 

 

 
Program Południowy Bałtyk 

Główny cel Programu 



 

  

Osie priorytetowe 

Poziom dofinansowania: maks. 75% dla SE, DK oraz maks. 85% dla PL, LT, DE 

Oś 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru 

Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 

Oś 3. Poprawa transgranicznej dostępności transportowej na rzecz 

funkcjonalnego niebieskiego i zielonego obszaru 

Oś 4. Wzrost wydajności zasobów ludzkich w dziedzinie niebieskiej i zielonej 

gospodarki 

Oś 5. Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze 

Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 

Oś 6. Pomoc Techniczna 

Oś 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności 

innowacyjnej niebieskiego i zielonego sektora gospodarki 
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Cel Szczegółowy 2.2  
Większy stopień wykorzystania zielonych technologii w celu 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego 
Bałtyku.   
Przykładowe działania 
 
opracowanie, zademonstrowanie i wdrożenie inwestycji obejmujących 
technologie zielone na niewielką skalę (projekty pilotażowe) w zakresie 
gospodarki odpadami (np. ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk 
itp.), gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych (np. energia fal morskich, 
energia wiatrowa, słoneczna, biomasa, energia geotermalna, itp.) oraz 
magazynowania energii odnawialnej;  
Usprawnienie i koordynacja sieci zrównoważonej energii (np. 
opracowanie i reorganizacja inteligentnych sieci  elektrycznych, 
wirtualne elektrownie, dostawy ciepła, zintegrowane magazynowanie);  
 



Przykłady zrealizowanych projektów 

Cross-border offshore wind energy supply chain Project SB OFF.E.R 

www.southbaltic-offshore.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt South Baltic Offshore Wind Energy Regions (SB OFF.E.R.) promuje 

energię wiatrową w regionie Morza Bałtyckiego, jednocześnie partnerzy 

zidentyfikowali ten sektor, jako najbardziej obiecujący dla przyszłych 

zatrudnionych.  



Przykłady zrealizowanych projektów 

 

Mec Kołobrzeg 

 
Inno Heat - Idea projektu InnoHeat (skrót od Innovations in DistrictHeating, 
„Innowacje w sieciach ciepłowniczych”) polegała na tym, że uczestniczący w 
tym projekcie partnerzy z Polski, Litwy, Niemiec i Szwecji wspólnie 
przeprowadzili analizy bieżącego stanu sieci przesyłowych i zakładów 
energetycznych. 
 
Efektem tych wspólnych prac było określenie kierunków i sposobów 
modernizacji systemów energetycznych pod kontem spełnienia wymogów 
nowoczesnych i coraz bardziej rygorystycznych norm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmioty uprawnione do wnioskowania 

Potencjalni partnerzy programu to przede wszystkim: 

• jednostki rządowe i samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli i ich stowarzyszenia;  

• podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub 
tworzone przez państwo, wojewodów lub w celu 
świadczenia usług publicznych; 

• pozarządowe organizacje non-profit;  

 



Zasady współpracy 

- Minimum dwóch partnerów  z obszaru wsparcia z dwóch różnych 
krajów; 

 

- Szersze partnerstwo jest mile widziane jeśli pozwala ono na 
bardziej efektywne rozwiązanie problemu, który stoi u podstaw 
złożenia projektu (np. Potrójna helisa - model współpracy pomiędzy 
jednostkami biznesu, instytucjami edukacji oraz administracji) ; 

 

- Międzysektorowe partnerstwo (samorząd, NGO, nauka, 
stowarzyszenia, MŚP-jako AO); 



Najważniejsze zasady  
realizowania projektów 

Wspólne przygotowanie Wspólna realizacja 

Wspólne finansowanie Wspólny personel 

Kryteria współpracy 



www.southbaltic.eu 



4 Nabór wniosków 
22.05 – 30.06.2017 

 
 
 



•

Zasięg terytorialny 

Austria, Chorwacja, Czechy, 

Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, 

Niemcy i Włochy– wybrane regiony  

Budżet EFRR 

246 milionów euro - Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego 

231,8 MEUR na projekty 

Instytucja Zarządzająca 

Miasto Wiedeń 

Wspólny Sekretariat  

Wiedeń  

Krajowy Punkt Kontaktowy 

Ministerstwo Infrastruktury                  

i Rozwoju, DWT 

 



Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych  

Rozwój i wdrażanie 

rozwiązań dla po-

prawy efektywności 

energetycznej 

i wykorzystania energii 

odnawialnej w 

infrastrukturze 

publicznej 

Poprawa strategii 

energetycznych         

o wymiarze 

terytorialnym            

i polityk mających 

wpływ na łagodzenie 

zmian klimatu  

Poprawa potencjału 

dla planowania 

mobilności w 

miejskich obszarach 

funkcjonalnych w 

celu obniżenia emisji 

CO2 

- rozwijanie i wykorzysty-

wanie potencjału energii 

odnawialnej  

- poprawa efektywności 

energetycznej w MŚP 

- identyfikacja nowych 

metod zmniejszenia 

zużycia energii  

 

 

 

 

- koncepcje zintegrowanej 

mobilności   

- innowacyjne modele 

finansowania wdrażania 

zielonych technologii  

- wspieranie inteligentnej i 

niskoemisyjnej mobilności  

- poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

publicznych  

- testowanie nowych 

energooszczędnych 

technologii  

- wzmacnianie potencjału 

sektora publicznego             

w tym obszarze  

Priorytet 2 

Cele 
szczegółowe 

Przykłady 
działań 



Przykłady projektów 
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Cechy dobrych projektów 

• Znaczenie transnarodowe i terytorialne 

• Charakter partnerstwa 

• Konkretne i mierzalne rezultaty 

• Trwałość produktów i rezultatów 

• Spójność podejścia (plan pracy) 

• Skuteczne działania promujące projekt 

• Efektywne zarządzanie projektem 

• Rozsądny budżet  

 Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź 
badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń 
sensu stricto, jak również takie, w których „miękkie” produkty (np. 
studia) nie przekładają się na konkretne i trwałe rezultaty nie będą 
finansowane 



www. europasrodkowa.gov.pl 



www. central2020.eu 

Strona programu w języku angielskim 



Program Region Morza Bałtyckiego 
2014-2020

 

 
Wysokość dofinansowania: 
• 75% (Niemcy, Dania, Szwecja, 
Finlandia) 
• 85% (Estonia, Litwa, Łotwa, 
Polska, Rosja, Białoruś), 
• 50% (Norwegia) 



1. Potencjał dla innowacji  
84 MEUR 
1.1 Infrastruktura badań i 
innowacji  
1.2 Inteligentna 
specjalizacja  
1.3 Innowacje 
nietechnologiczne   

2. Efektywne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi  

84 MEUR 

2.1 Czystość wód  

2.2 Energia odnawialna  

2.3 Efektywność energetyczna  

2.4 Zasobooszczędny niebieski 

wzrost  

3. Zrównoważony transport 
65 MEUR  
3.1 Interoperacyjność 
transportu  
3.2 Dostępność obszarów 
oddalonych i dotkniętych 
zmianami demograficznymi  
3.3 Bezpieczeństwo 
morskie  
3.4 Żegluga przyjazna 
środowisku  
3.5 Przyjazna środowisku 
mobilność miejska  

 
Zdolność instytucjonalna w zakresie 
współpracy makroregionalnej  13 MEUR 
4.1 Seed money  
4.2 Koordynacja współpracy 
makroregionalnej  



Zasady naboru 

• Budżet: około 2,6 mln euro 

• Podejście: Wspólne rozwiązanie transnarodowych wyzwań obejmujących 
cały/znaczący obszar Regionu Morza Bałtyckiego 

• Oczekiwane produkty: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia 

• wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i 

• praktyków w danej dziedzinie itd. 

• Partnerstwo: władze publiczne, instytucje badawcze, specjalistyczne agencje, 

• NGO, przedsiębiorstwa (nowość!) 

 



Główne cechy projektu 

Rekomendowany budżet:  
•1 – 5 mln euro budżet całkowity  
 
Rekomendowany czas trwania:  
•23 – 41 miesięcy (maks. 48 miesięcy)  
 
Partnerstwo musi się składać z:  
 Przynajmniej 3 partnerów finansujących z 3 krajów, z 

których przynajmniej 2 jest zlokalizowanych na obszarze 
programu (maksimum 35 partnerów)  

 



Kwalifikowalność partnerów 

•Instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i 
lokalnego  
•Instytucje prywatne, w tym firmy prywatne mające 
osobowość prawną  
•Instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytuty 
naukowe, organizacje pozarządowe  
Instytucje prywatne nie mogą być partnerami wiodącymi  

 



Strona internetowa:  

 
http://www.interreg-baltic.eu/how-to-apply.html  

Konsultacje pomysłów na projekty:  

project idea form (ideas@eu.baltic.net)  

Poszukiwanie partnerów do projektu – Grupa na LinkedIn  

http://www.linkedin.com/groups?gid=6754612  

 



  Wybór przedmiotu projektu 
• rzeczywisty problem do rozwiązania 
• działania przewidziane w lokalnych strategiach 
• wsparcie polityczne 
• zagadnienia wymagające: wiedzy specjalnej, doświadczenia, 

wsparcia finansowego 
• możliwość pozyskania wiedzy i doświadczenia – kraje UE, 

instytucje 
• działania mogące przyciągać inne środki inwestycyjne 
• działania innowacyjne, które inaczej nie byłyby podjęte 
• działania wspierane przez środowiska lokalne (NGO – 

współpraca, sygnały, czaty, strony internetowe – to 
wszystko może inspirować) 



Przygotowanie aplikacji: 6 miesięcy 
Realizacja: 2-3 lata 
Zamykanie: 6 miesięcy 
 
Budżet/partner: 200 – 600 tys. EUR 
Kilku partnerów (6-15), min. 3 kraje 
Angielski – język projektu 
Refundacja 

Założenia do realizacji projektu 



Nabory wniosków 

Nabór dwuetapowy 

W pierwszym etapie składa się koncepcję projektu (tzw. Concept Note)  

W drugim pełną aplikację. 

Rozstrzygnięcie 2 naboru 23-24maja 2017 r. 

Najbliższy 3 nabór –jesień 2017  



 

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT : 

 

•Konsultacje oraz pomoc w generowaniu projektów  

•Pomoc w nawiązywaniu partnerstw międzynarodowych  

•Działania informacyjne i promocyjne Programów w regionie  

•Pomoc w zakresie wniosku aplikacyjnego  

 



Strona www.ewt.wzp.pl 

 

 

http://www.ewt.wzp.pl/
http://www.ewt.wzp.pl/


Dziękuję za uwagę! 

Paweł Jędruszczak 

Wydział Współpracy Terytorialnej 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

tel.  094 317 74 08 

pjedruszczak@wzp.pl 

www.ewt.wzp.pl 

 


