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Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Obszar: 8 państw UE (PL, DE, DK, EE, SE, FI, LT, LV)
Cel: zacieśnienie współpracy w regionie; wykorzystanie
potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE;
lepsze wykorzystanie istniejących polityk, funduszy,
instytucji i prawodawstwa

Trzy filary tematyczne:
•

Ochrona morza (Save the Sea),

•

Integracja regionu (Connect the Region)

•

Wzrost dobrobytu (Increase Prosperity)

https://www.balticsea-region-strategy.eu/

Interreg Region Morza Bałtyckiego dla SUERMB – projekty flagowe

Zakres tematyczny programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Zakres wsparcia
PRIORYTET 1
POTENCJAŁ DLA
INNOWACJI

PRIORYTET 2
Efektywne
gospodarowanie
zasobami naturalnymi

PRIORYTET 3
Zrównoważony
transport

PRIORYTET 4
Zdolność
instytucjonalna
w zakresie współpracy
makroregionalnej

1.1 Infrastruktura badań i innowacji
1.2 Inteligentna specjalizacja
1.3 Innowacje nietechnologiczne
2.1 Czyste wody
2.2 Energia odnawialna
2.3. Efektywność energetyczna
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
3.1 Interoperacyjność transportu
3.2 Dostępność obszarów odległych
i dotkniętych zmianami demograficznymi

Projekty
standardowe,
w tym flagowe
SUERMB

3.3 Bezpieczeństwo morskie
3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska

4.1 Seed money
4.2 Koordynacja współpracy
makroregionalnej

Rozdział „J”
Podręcznika
programu

Cel instrumentu seed money

Projekt seed money
Wsparcie etapu przygotowawczego głównego projektu zgodnie z planem działań Strategii
Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Oczekuje się, że projekty seed
money doprowadzą do przygotowania propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla
jednego z obszarów tematycznych lub działań horyzontalnych SUERMB.
Projekty opracowane dzięki wsparciu
z seed money mogą ubiegać się
o finansowanie z jakichkolwiek źródeł
unijnych, krajowych i innych.

Wnioskodawcy i wymagane partnerstwo

Kto może otrzymać finansowanie
Wniosek złożyć mogą lokalne, regionalne lub krajowe instytucje
publiczne, organizacje prowadzące badania naukowe i szkolenia,
organizacje pozarządowe, agencje sektorowe i stowarzyszenia
działające na obszarze objętym Programem.
Prywatne organizacje nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania
dofinansowania z seed money.

Partnerzy projektu seed money
W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów
z trzech różnych państw z obszaru objętego Programem: partner
wiodący i minimum dwóch partnerów projektu. Partnerzy wiodący
muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na
obszarze objętym Programem lub w Norwegii.

Zasada partnera wiodącego

Projekty seed money należy realizować zgodnie z zasadą partnera
wiodącego.
Partner wiodący pośredniczy pomiędzy projektem a Instytucją Zarządzającą
/ Wspólnym Sekretariatem Programu.
Na partnerze wiodącym spoczywa obowiązek:
- złożenia formularza wniosku;
- zarządzania projektem;
- komunikacji dotyczącej realizacji projektu;
- koordynacji działań między zaangażowanymi partnerami,
- przekazywanie refundacji partnerom po otrzymaniu z IZ.

Wymagane produkty projektu

Produkty projektu seed money
Produkt 1: Sprawozdanie z aktualnej sytuacji w dziedzinie, której dotyczy projekt, obejmujące:
 opis sytuacji w dziedzinie oraz państwie, których dotyczy projekt, w tym:
- przegląd działań prowadzonych w przeszłości i obecnie w danej dziedzinie
oraz identyfikacja powiązanych projektów, o ile były/są realizowane;
- opis istniejących luk, których dotyczyła będzie nowa inicjatywa.
 opis grup docelowych, których dotyczył będzie przygotowywany projekt oraz ich potrzeb.
Produkt 2: Główny plan pracy w ramach projektu obejmujący:
 plan pracy opisujący działania oraz produkty głównego projektu;
 potencjalny skład partnerstwa planowanego projektu;
 orientacyjny plan budżetowy głównego projektu.
Produkt 3: Sprawozdanie w zakresie możliwości finansowania, zawierające:
 analizę źródeł finansowania głównego projektu;
 plan postępowania określający kroki, które należy podjąć po zakończeniu projektu seed
money.

Harmonogram realizacji

Czas trwania projektu seed money
Okres realizacji projektu obejmuje trzy etapy:
I etap zawierania umowy – minimum dwa miesiące od wybrania projektu
II etap realizacji - maksymalnie 12 miesięcy (nie dłużej niż do 30 września 2021)
III etap zamknięcia projektu - maksymalnie trzy miesiące (dostarczenie
produktów wraz ze sprawozdaniem)
2-3 miesiące
podpisanie
umowy

12 miesięcy

3 miesiące

Budżet projektu seed money

Budżet projektu
• Łączny budżet projektu seed money wynosi 50 000 EUR.
• Dofinansowanie programu nie może przekraczać 85% łącznego
budżetu. Ten poziom dofinansowania ma zastosowanie do
wszystkich partnerów projektów seed money.
• Własny wkład finansowy partnera wynoszący co najmniej 15%
łącznego budżetu nie może pochodzić z innych źródeł unijnych.

• We wniosku partnerzy projektu muszą wskazać swój planowany
udział w budżecie w podziale na każdego partnera i na każdy
produkt.

Rozliczenie projektu seed money

Budżet opiera się na kwotach ryczałtowych i wiąże się z dostarczeniem trzech
produktów. Poniesione wydatki nie są przedmiotem kontroli.

Projekt może otrzymać 85% niżej wskazanych kwot ryczałtowych
za każdy z produktów:
1. 18 000 EUR za dostarczenie produktu nr 1
2. 28 000 EUR za dostarczenie produktu nr 2
3. 4 000 EUR za dostarczenie produktu nr 3
Płatności zostaną zrealizowane, o ile dostarczone produkty będą spełniały
określone wymogi jakościowe.

Zasady składania wniosków w 2. naborze – etap pierwszy

Etap pierwszy:
Projekt koncepcji głównego projektu (seed money draft application) należy złożyć do
odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego/Działania Horyzontalnego do
9 grudnia 2019 r.
Formularz projektu wniosku jest dostępny na stronie internetowej http://www.interreg-baltic.eu/.
Dane kontaktowe koordynatorów są dostępne na stronie internetowej
http://www.balticsearegion-strategy.eu/contacts.

Pierwszy etap - formularz wniosku seed money
Formularz projektu wniosku, który po wypełnieniu należy przesłać do KOT/KDH
(ang. PAC/HAC)
do 9 grudnia 2019 r.

Kryteria oceny stosowane przez koordynatorów SUERMB

Kryteria oceny projektu wniosku przez KOT/KDH (podręcznik programu rozdział J)
Wstępna selekcja przeprowadzona przez KOT/KDH bazuje na następujących kryteriach:
 projekt wniosku przedstawia potencjalny wpływ makroregionalny;
 projekt wniosku przyczynia się do realizacji założeń, wskaźników skuteczności oraz
celów SUERMB;
 projekt wniosku wiąże się z realizacją jednego lub większej ilości zadań obszarów
tematycznych/działań horyzontalnych, których dotyczy;
 projekt wniosku ma wyraźny wymiar transnarodowy;
 projekt wniosku wykazuje wartość dodaną do działań/inicjatyw wcześniej
zrealizowanych w regionie.
Oprócz wymienionych podstawowych kryteriów, KOT/KDH może ustalić dodatkowe
kryteria selekcji wstępnej, które odzwierciedlają potrzeby i cele poszczególnych
obszarów tematycznych/działań horyzontalnych – informacje dostępne są na stronie
programu:

www.interreg-baltic.eu

Zasady składania wniosków w 2. naborze – etap drugi

Etap II
Do 20 stycznia 2020 r. KOT/KDH przekażą wykaz wstępnie wybranych projektów
do Instytucji Zarządzającej/Wspólnego Sekretariatu Programu IBSR, które
skontaktują się z wnioskodawcami.

Na początku lutego 2020 r. wnioskodawcy otrzymają dostęp do systemu BAMOS,
za pomocą którego będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie z seed money.
Termin składania kompletnych wniosków (wersja elektroniczna i papierowa)
upływa 23 marca 2020 r.

Gdzie szukać informacji
Informacje o naborze
https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/seed-money-calls/2nd-call-for-applications-open.html

Strona SUERMB
http://balticsea-region-strategy.eu/

Plan Działań SUERMB
https://balticsea-region-strategy.eu/action-plan

Ogłoszenie o naborze
https://www.interregbaltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.11_all/SM_call_2/____2nd_seed_money_call_Announcement_
Note.pdf

Formularz aplikacyjny
https://www.interregbaltic.eu/fileadmin/user_upload/News/2019_all_news/2019.11_all/SM_call_2/____2nd_seed_money_call_draft_application
_form.pdf

Informacje po polsku:

www.ewt.gov.pl

Dziękuję za uwagę
Monika Strojecka-Gevorgyan
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
tel. 22 273 81 75
Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

