
Elbląg, 19 września 2022 r. 

Oferta wsparcia w Programie Interreg Południowy Bałtyk 
oraz w programach transnarodowych w perspektywie UE 2021-2027



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

• Poprzednie edycje: Południowy Bałtyk 2007-2013 i 2014-2020. 

• Większy budżet: 83,80 mln EUR EFRR (w 2014-2020: 82,98 mln EUR EFRR) + 
planowane przekazanie dodatkowych środków EFRR - 10 mln EUR 

• Planowany poziom dofinansowania dla beneficjentów: 80% wydatków 
kwalifikowalnych

• Program na granicy morskiej, obszar o specyficznych uwarunkowaniach 
terytorialnych.  Koncentracja na wymiarze lokalnym 

Trzecia edycja Programu  



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
Obszar:
Nadmorskie regiony 5 państw 
obszaru Południowego Bałtyku

W Polsce:
Miasto Szczecin 

Koszaliński

Szczecinecko-pyrzycki

Szczeciński

Słupski

Chojnicki

Starogardzki

Trójmiejski

Gdański

Elbląski + rozmowy z KE w sprawie Olsztyńskiego



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

MOTTO:    ZJEDNOCZENI PRZEZ MORZE DLA DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEBIESKIEJ I 
ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

Program skupia się na:

• Tworzeniu wspólnych innowacyjnych rozwiązań, strategii etc.

• Działaniach pilotażowych, testowaniu rozwiązań o potencjale do szerszego 
wykorzystania, komplementarności z innymi programami Interreg (np. 
program transnarodowy BSR) lub programami krajowymi (np. FEWIM, 
programy krajowe) lub innymi środkami z UE

• Wzmacnianiu potencjału współpracy i włączaniu w transgraniczne sieci

• Obecnie ograniczona skala działań inwestycyjnych / infrastrukturalnych   



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Priorytety: 

✓ Innowacyjny Południowy Bałtyk – wzmacnianie poziomu innowacyjności i 
umiędzynarodowienia partnerów lokalnych

✓ Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego  rozwoju oraz błękitnej 
i zielonej gospodarki 

✓Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywowanie turystycznego i kulturowego potencjału 
obszaru Południowego Bałtyku

✓Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Priorytety: 

1. Innowacyjny Południowy Bałtyk

1.1 Cyfryzacja regionu

1.2 Budowanie spójności regionu poprzez 
internacjonalizację   



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

1.1 CYFRYZACJA REGIONU 

• Opracowywanie i wdrażanie transgranicznych rozwiązań w zakresie 
cyfryzacji usług publicznych, np.  transport (e-bilet), opieka zdrowotna 
(e-opieka)

• Wspólne działania dotyczące :
- tworzenia platform współpracy dla ośrodków innowacji cyfrowej/ 

uniwersytetów/instytucji badawczo-rozwojowych i MŚP 

- wzmacniania społeczeństwa cyfrowego, w tym rozwoju usług 
elektronicznych dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami

- transferu wiedzy i wymiany najlepszych praktyk między regionami na 
temat standardów technicznych



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

1.2 BUDOWANIE ŁĄCZNOŚCI REGIONU POPRZEZ              
INTERNACJONALIZACJĘ

• Promowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między MŚP w celu tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań 
• Rozwijanie i promowanie:
- wspólnych produktów i usług na rynkach międzynarodowych (targi, kampanie 

marketingowe i wspólne budowanie marki) 
- sieci/klastrów międzysektorowych

• Wspieranie projektów badawczych opartych na współpracy między MŚP/ 
uczelniami/ instytucjami badawczo-rozwojowymi, podmiotami publicznymi i 
instytucjami wsparcia biznesu. 



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Priorytety: 

2. Zrównoważony Południowy Bałtyk

2.1 Wspieranie przejścia na zieloną energię 

2.2 Promowanie zrównoważonego 
wykorzystania wody 

2.3 Wspieranie rozwoju w oparciu o 
gospodarkę obiegu zamkniętego oraz 

zrównoważone wykorzystanie zasobów



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

2.1 WSPARCIE PRZEJŚCIA NA ZIELONĄ ENERGIĘ• 

Opracowywanie i wdrażanie:

- ekologicznych rozwiązań energetycznych w zakresie produkcji, dystrybucji 
i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych

- innowacyjnych rozwiązań transgranicznych mających na celu poprawę i 
dostosowanie sieci energetycznych do specyfiki energii odnawialnej

- wspólnych transgranicznych standardów w zakresie energii odnawialnej 
stosowanych przez podmioty publiczne, we współpracy z uniwersytetami, 
ośrodkami badawczymi, firmami i spółdzielniami rolników i mieszkańców



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

2.2 PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA WODY

• Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla:
- zielonych technologii w gospodarce wodnej i zarządzaniu wodami powodziowymi,

- zmniejszania odpływu substancji biogennych z małych i rozproszonych źródeł 

- zrównoważonego gospodarowania wodami, mającego na celu wzmocnienie ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej

• Działania w zakresie budowania potencjału, transferu wiedzy i wymiany najlepszych 
praktyk w dziedzinie gospodarki wodnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

2.3 WSPIERANIE ROZWOJU W OBIEGU ZAMKNIĘTYM I BARDZIEJ 
ZASOBOOSZCZĘDNEGO

- Opracowywanie i testowanie wspólnych transgranicznych standardów w zakresie 
gospodarki odpadami przez podmioty publiczne, we współpracy z uniwersytetami, 
ośrodkami badawczo-rozwojowymi, firmami i spółdzielniami rolników i mieszkańców 
oraz organizacjami pozarządowymi, 

- Optymalizacji łańcuchów wartości dla materiałów z recyklingu, bioproduktów leśnych i 
rolnych

- Rozwiązania/inwestycje minimalizujące wykorzystanie nowych surowców, 
w tym promocja materiałów pochodzących z recyklingu



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Priorytety: 

3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk

3.1 Rozwijanie zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki  



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

3.1 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ, ODPORNEJ I INNOWACYJNEJ 

TURYSTYKI

• Opracowywanie: 
- nowych narzędzi wspierających produkty i usługi sieci turystycznych, w tym  

narzędzi ICT, marketingu i promowania dóbr kulturowych i przyrodniczych,

- nowych ofert turystycznych/rozwiązań transgranicznych na małą skalę, które 
wzmacniają zrównoważoną turystykę i zaspokajają potrzeby 
turystów/obywateli  regionu (np. transgraniczne szlaki tematyczne)

- Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie utrzymania i 
rewitalizacji obszarów dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego oraz 
tworzenie sieci współpracy 



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Priorytety: 

4. Aktywny Południowy Bałtyk

4.1 Wzmacnianie zdolności do współpracy instytucji w obszarze 
Południowego Bałtyku    



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

4.1 WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI WSPÓŁPRACY  

INSTYTUCJI W OBSZARZE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

- Inicjatywy wzmacniające zdolności podmiotów lokalnych do działania 

sieciowego i współpracy 

- Działania wspierające lokalne JST i inne instytucje(np. NGOs) przyczyniające 

się do wpływania na politykę regionalną, krajową i unijną mającą wpływ na 

rozwój lokalny

- Działania wspierające usamodzielnianie się młodzieży, zaangażowanie 

młodzieży w społeczeństwo obywatelskie oraz w lokalne i regionalne 

procesy decyzyjne



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
Harmonogram: 

✓ 30 sierpnia br. - program złożony do KE

✓ 20-21 września –Doroczne wydarzenie Programu 2022 i „kick-off event” 
nowego Programu na lata 2021-2027

✓ 27 września – 21 listopada – 4 nabór projektów „Seed money” w 
programie Południowy Bałtyk 2014-2020 

✓ 29 listopada 2022 – 6 lutego 2023 – proponowany termin I naboru 
wniosków Programu Południowy Bałtyk 2021-2027



Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
Subregion Olsztyński  

Niezależnie od ostatecznej decyzji KE w sprawie 
obszaru Programu:

✓Program pozostaje otwarty na projekty 
wzmacniające i rozwijające powiązania funkcjonalne 
z udziałem  partnerów  z obszarów o dużym 
potencjale współpracy i komplementarności takich 
jak np. Olsztyński 

✓Zniesienie limitu wydatkowania 20 % EFRR poza 
obszarem

✓Szczegółowe zasady udziału  będzie regulować 
Podręcznik programu. 



Programy współpracy transnarodowej Interreg:
✓ Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
✓ Interreg Europa Środkowa 2021-2027



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Ogólny cel programu 

„Wdrażanie - przez współpracę transnarodową - korzystnych dla

mieszkańców całego regionu Morza Bałtyckiego rozwiązań w

zakresie innowacji, inteligentnego gospodarowania wodą i

neutralności klimatycznej”.



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

Priorytety:

1. Innowacyjne społeczeństwa

2. Społeczeństwa korzystające z wody

3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

4. Zarządzanie współpracą 

Budżet EFRR  
ponad 250 mln 
euro



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 :

Priorytety: 

Innowacyjne 
społeczeństwa

SO 1.1 -Odporne 
gospodarki i 
społeczności

SO 1.2 -
Responsywne usługi 

publiczne



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

Priorytety: 

Społeczeństwa 
korzystające z 

wody

SO 2.1 -
Zrównoważone 

wody

SO 2.2 -Niebieska 
gospodarka



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

Priorytety: 

Społeczeństwa 
neutralne dla 

klimatu

SO 3.1 -
Gospodarka o 

obiegu 
zamkniętym

SO 3.2 -
Transformacja 
energetyczna

SO 3.3 -
Inteligentna 

zielona mobilność



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

Priorytety:

Zarządzanie 
współpracą

SO 4.1 -Platformy 
projektów

SO 4.2 -Zarządzanie 
makroregionalne



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

Projekt transnarodowy - Kilka wskazówek

✓ Wyzwanie, na które odpowiada projekt, musi wymagać transnarodowego partnerstwa!

✓ Zanalizuj sytuację: Określ wyzwanie, na które projekt ma odpowiadać. Jaka jest 
sytuacja w tym obszarze w regionie Morza Bałtyckiego? 

✓ Dlaczego współpraca transnarodowa jest konieczna dla realizacji działań? Jak 
uzasadniony jest skład partnerstwa ? 

✓ W jaki sposób projekt może poprawić sytuację? Jakie luki wypełni projekt?

✓ Szukaj synergii i współpracy z innymi projektami, unikaj powielania



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

II nabór wniosków

✓ 20 Października 2022 – 26 Stycznia 2023 – nabór na projekty małe (budżet całkowity do 
500 tys. EUR)

✓ 20 Października 2022 – 14 Marca 2023 – nabór na projekty główne 



Interreg Europa Środkowa 2021-2027

✓ 9 państw członkowskich

✓ 81 regionów

✓ 4 priorytety programu

✓ 9 celów szczegółowych

✓ 224 miliony euro z EFRR



Interreg Europa Środkowa 2021-2027:

Priorytety: 

1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej 

4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej  



Interreg Europa Środkowa 2021-2027 :

Priorytety: 

Współpraca na rzecz 
inteligentnej Europy 

Środkowej

SO 1.1 -Wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych

SO 1.2 -Rozwijanie 
umiejętności w zakresie 

inteligentnej specjalizacji, 
transformacji przemysłowej 

i przedsiębiorczości



Interreg Europa Środkowa 2021-2027 :

Priorytety: 

2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy 
Środkowej

SO 2.1 -Wspieranie 
transformacji 

energetycznej dla 
neutralności 
klimatycznej

SO 2.2 -
Zwiększenie 

odporności na 
zmiany klimatu

SO 2.3 -Rozwój 
gospodarki o 

obiegu 
zamkniętym

SO 2.4 -Ochrona 
środowiska

SO 2.5 -Zielona 
mobilność 

miejska



Interreg Europa Środkowa 2021-2027 :

Priorytety: 

3.Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy 
Środkowej 

SO 3.1 –Poprawa połączeń 
transportowych obszarów 
wiejskich i peryferyjnych



Interreg Europa Środkowa 2021-2027 :

Priorytety: 

4.Poprawa systemu zarządzania 
współpracą w Europie Środkowej 

SO 4.1 –Wzmocnienie 
systemu zarządzania na rzecz 

zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego w Europie 

Środkowej



Interreg Europa Środkowa 2021-2027 :

Kilka słów o inwestycjach  

➢ Powiązane z akcjami pilotażowymi – konieczność inwestycji dla udanego 
wdrożenia pilotażu musi być dobrze uzasadniona

➢ Wyraźnie przyczyniają się do celu ogólnego i szczegółowego projektu

➢ Pilotażowy, modelowy charakter oraz widoczny wymiar transnarodowy

➢ W idealnym przypadku otwiera drogę do inwestycji na większą skalę



Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Harmonogram:

✓ 15-16 grudnia 2022 Komitet Monitorujący w Bratysławie (decyzja o II naborze 
wniosków)

✓ 22 marca 2023 r  - otwarcie II naboru wniosków. 



Dziękuję za uwagę !

Karol Ostrowski | Departament Polityki Regionalnej | 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

k.ostrowski@warmia.mazury.pl


