
1 

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 
 
Ogłoszone nabory: 
1. Projekty małe 
2. Projekty główne. 
 
Projekty małe mają na celu łatwiejszy dostęp do Programu, w szczególności dla tych 
partnerów, którzy wcześniej w nim nie uczestniczyli. Plan działań składa się z jednego pakietu 
roboczego (WP) i może być realizowany przez małe partnerstwa. W ramach projektów małych, 
partnerzy są zachęcani do tworzenia praktycznych i trwałych wyników/produktów i rozwiązań 
dla wyzwań występujących w regionie. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów 
Programu.  
Projekty małe muszą być ukierunkowane na co najmniej jeden z następujących celów 
szczegółowych: 

 budowanie zaufania, które może prowadzić do dalszych inicjatyw w zakresie 
współpracy, 

 inicjowanie i utrzymywanie sieci kontaktów, które są ważne dla regionu Morza 
Bałtyckiego (RMB), 

 przybliżenie Programu mieszkańcom, 
 umożliwienie szybkiej reakcji na nieprzewidywalne i pilne wyzwania. 

 
Projekty główne są najważniejszym narzędziem służącym do wprowadzania zmian, do 
których dąży Interreg Region Morza Bałtyckiego. Wszystkie projekty główne mają za zadanie 
przygotowanie, pilotowanie oraz wdrażanie praktycznych i trwałych rozwiązań dla wybranych 
przez siebie wyzwań. Wyzwania te muszą odpowiadać jednemu z celów Programu. 
Podstawowym efektem projektu głównego jest zwiększenie zdolności grup docelowych do 
radzenia sobie z określonymi wyzwaniami. Grupy docelowe to organizacje, które mają 
kompetencje do wpływania na wyzwania i są zainteresowane rozwiązaniami. Dlatego też 
dotarcie do grup docelowych i zaangażowanie ich w przygotowanie rozwiązania, pilotaż i 
transfer są kluczowe dla sukcesu projektów głównych. 
 

Termin naboru: 
1) Projekty małe do 26.01.2023 r. 
2) Projekty główne do 14.03.2022 r. 
 

Katalog Beneficjentów: 
1) władze publiczne krajowe (rządowe), regionalne i lokalne; 
2) „podmioty prawa publicznego”, tj. podmioty, które posiadają wszystkie poniższe cechy: 

 zostały utworzone w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w ramach interesu 
ogólnego, nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego; oraz 

 posiadają osobowość prawną; oraz 
 są finansowane w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub 

lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź ich zarząd podlega nadzorowi 
ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków ich organu 
administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez 
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państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa 
publicznego; 

3) stowarzyszenia utworzone przez jedną lub więcej władz krajowych (rządowych), 
regionalnych lub lokalnych, jeden lub więcej „podmiot prawa publicznego”; 

4) podmioty posiadające osobowość prawną, które spełniają kryterium iii) 
charakterystyczne dla „podmiotów prawa publicznego” i świadczą, między innymi, 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym; 

5) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 
6) Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) 
7) inne podmioty prywatne nie należące do żadnej z wyżej wymienionych kategorii. 

 
Partnerstwo w ramach projektu musi obejmować co najmniej trzech partnerów z trzech różnych 
krajów obszaru objętego Programem: tzw. partnera wiodącego i co najmniej dwóch partnerów 
projektu. Przynajmniej jeden z partnerów projektu musi być zlokalizowany na terytorium 
państwa członkowskiego UE w obszarze objętym Programem. 
 

Poziom dofinansowania: 
Partnerzy z Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski są uprawnieni 
do otrzymania z EFRR do 80% dofinansowania. 
 

Maksymalny okres realizacji projektu: 
1. Projekty małe do 24 miesięcy. 
2. Projekty główne do 36 miesięcy. 
 

Budżet: 
1.Projekty małe do 500 000 EUR. 
2. Projekty główne - Brak ograniczeń (musi być proporcjonalny do działań). 
 

Priorytety i przykładowe działania Programu 

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa  

1.1 Odporne gospodarki i społeczności  

1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców   
 
Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody 
 

2.1 Zrównoważone wody  
 
2.2 Niebieska gospodarka  

 
Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu 
 

3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym  
 
3.2  Transformacja energetyczna  
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3.3  Inteligentna zielona mobilność 

 
 
Więcej informacji na stronach internetowych: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2021-2027 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl) oraz Gateway for 
applicants - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu) 


