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Obszary tematyczne i priorytety 

T.O. Dziedzictwo (promocja lokalnej kultury i 

zachowanie dziedzictwa historycznego)  

*Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i 

transgranicznego rozwoju dziedzictwa 

historycznego, przyrodniczego i kulturowego 

T.O. Środowisko (Ochrona środowiska, łagodzenie 

zmian klimatycznych i adaptacja)  

*Priorytet 2: Współpraca na rzecz czystego 

środowiska naturalnego w obszarze 

transgranicznym 

 

 

 



Obszary tematyczne i priorytety 

T.O. Dostępność (poprawa dostępności regionów, 

rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu 

oraz sieci i systemów komunikacyjnych) 

*Priorytet3: Dostępne regiony oraz trwały 

transgraniczny transport i komunikacja  

T.O. Granice (wspieranie zarządzania granicami 

oraz bezpieczeństwem na granicach; zarządzanie 

mobilnością i migracjami) 

*Priorytet 4: Wspólne działania na rzecz 

efektywności i bezpieczeństwa na granicach  

 

 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

* kwalifikowalność partnerów / partnerstwa 

(spełnienie 3 z 4 warunków: obowiązkowe: 

wspólne przygotowanie, wspólna realizacja; 

opcjonalnie- wspólne finansowanie, wspólny 

personel) 

*Kwalifikowalność geograficzna – partnerzy 

muszą mieć siedzibę na obszarze wsparcia 

programu; działania powinny być prowadzone 

na obszarze wsparcia; udział partnerów spoza 

obszaru może być potraktowany jako wyjątek i 

musi być bardzo uzasadniony; 

 

 



Warunki ubiegania się o wsparcie 

*Kwalifikowalność beneficjenta – wszyscy 

partnerzy muszą mieć osobowość prawną 

*Kwalifikowalność działań i projektów: czas 

trwania projektu – maksymalnie 24 miesiące 

(wszystkie działania muszą zakończyć się do 31 

grudnia 2022 r.; możliwe projekty to: 

zintegrowane, symetryczne oraz pojedyncze 

(single-country project) 

*Dotacje: minimalny grant 100 000,00 €, 

maksymalny 2 500 000,00 €; Wysokość 

dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowalnych 

 

 



Możliwe projekty 

*Projekty infrastrukturalne – projekty 

wymagające pozwolenia na budowę  / 

zgłoszenia robót budowlanych o wartości 

komponentu infrastrukturalnego od 50 000 do 

2 500 000 € 

* Projekty inwestycyjne – projekty, które w linii 

budżetowej „wyposażenie” mają zaplanowane 

kwoty powyżej 50 000 € 

* Projekty miękkie – kwota na dostawy i 

wyposażenie poniżej 50 000 € 

 

 



Inne zasady 

*Ilość projektów:  jeden partner może złożyć 

więcej niż jeden projekt i uczestniczyć w 

więcej niż jednym partnerstwie 

* pomoc publiczna – projekty, w których 

występuje pomoc publiczna są niedozwolone 

* Zgodność z politykami horyzontalnymi – 

obowiązkowo 

 

 



Aplikowanie o środki 

*Wnioski będą składane tylko elektronicznie 

(łącznie z załącznikami) 

*Wniosek w języku angielskim 

*Wszystkie wymagane załączniki muszą być 

dostarczone; wyjątek – pozwolenie na budowę, 

które musi być dostarczone nie później niż 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

*Ocena wniosków: przez pracowników JST oraz 

Punktów Informacyjnych (Branch Offices) 

 

 



Ocena projektu 

*Ocena Administracyjna – zgodnie z siatką 

oceny; możliwe jest udzielanie wyjaśnień – 14 

dni od otrzymania stosownego e-maila 

*Ocena strategiczna zawiera: 

*Strategiczne kryteria (Kontekst – znaczenie i 

strategię; charakter współpracy (wartość 

dodana jaką buduje współpraca; wkład 

projektu w osiągnięcie rezultatów i produktów 

Programu; ocena partnerstwa) 

*Ocena operacyjna (zarządzanie, komunikacja, 

plan pracy, budżet, czas rwania działań) 

 

 



Realizacja 

*Co do zasady – działania powinny rozpocząć się 

po podpisaniu Umowy 

*Beneficjentowi przysługują płatności zaliczkowe: 

35% + 50%; 15% płatność po rozliczeniu projektu 

*Każda płatność (poza pierwszą) wymaga raportu 

potwierdzonego przez zewnętrznych audytorów  

*Istnieje możliwość realizacji całego projektu za 

własne środki i refundacji 90% kosztów po 

zrealizowaniu całości 

*Koszty rzeczowe są niekwalifikowalne  

 

 



Koszty 

*Możliwe jest uwzględnienie kosztów 

przygotowania projektu (dotyczą tylko personelu 

i budowania partnerstw) i nie mogą przekroczyć 

5 000 € na projekt 

*Koszty administracyjne: 7% kosztów 

kwalifikowalnych za włączeniem kosztów 

infrastruktury  

 

 



Aplikacja projektowa 

1.Identyfikacja projektu (cel 

tematyczny, Priorytet programu; 

Nazwa projektu; Skrót nazwy; 

Partner wiodący – dane; partnerzy w 

projekcie, czas trwania projektu, 

budżet, typ projektu, lokalizacja 

działań, streszczenie) 

 

 

 



Aplikacja projektowa 

2. Znaczenie projektu: krótka analiza problemu i 

uzasadnienie projektu; znaczenie problemu w 

szerszym kontekście strategii i planów; znaczenie 

projektu dla realizacji celów tematycznych i 

priorytetu programu; wpływ transgraniczny 

projektu; znaczenie projektu dla zagadnień 

horyzontalnych (trwałość środowiskowa, prawa 

człowieka, równość płci, HIV/EIDS, demokracja, 

równe traktowanie osób niepełnosprawnych 

 

 

 



Aplikacja projektowa 

3. Projekt: cele ogólne projektu, cele szczegółowe 

projektu, działania projektowe; Wyniki projektu – 

wskaźniki produktów i rezultatów; matryca 

logiczna; krótkie studium wykonalności (dotyczy 

projektów z Komponentem infrastrukturalnym od 

50 000 do 1 000 000 €); plan działań 

4. Powiązania z innymi projektami / programami 

5. Zarządzanie projektem i komunikacja 

6. Trwałość projektu i jego rezultatów (opis 

trwałego wpływu i oczekiwanych rezultatów; 

trwałość instytucjonalna, środowiskowa, 

finansowa) 

 

 

 



Aplikacja projektowa 

7. Partnerstwo (budowa partnerstwa, role 

partnerów, wymiar współpracy) 

8. Budżet projektu 

9. Opis partnera wiodącego 

10. Opis beneficjentów (pozostali partnerzy) 

 

 

 

 



Dziękuję za 

uwagę ! 

Stowarzyszenie Gmin RP  

Euroregion Bałtyk 

Ul. Stary Rynek 25 

82-300 Elbląg 

Tel.  +48 55 611 20 00 

Fax. +48 55 611 20 01 

Email. sekel@eurobalt.org.pl 

www.eurobalt.org.pl 


