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Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (1)
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Kalendarium prac Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Czerwiec 2021 – akceptacja programu przez Wspólny Komitet 

Programujący

Czerwiec 2021 – przekazanie programu do zatwierdzenia przez państwa 

członkowskie

Wrzesień 2021 – wysłanie programu do KE

Koniec 2021 - otwarcie pierwszego naboru projektów

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (2)



Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (3)

Krajowy Dzień Informacyjny 1.12.2021 (po polsku), seminaria tematyczne dla wnioskodawców 17.11, 25.11, 

8.12 (po angielsku)

1. nabór projektów - zapowiedź w listopadzie br. oficjalne otwarcie w lutym 2022 r.

 priorytety 1-3 i ich cele szczegółowe
 projekty główne (core): bez ograniczeń budżetowych, do 35 partnerów, do 36 miesięcy
 projekty małe: do 500 tys. euro, min. 3 partnerów, do 24 miesięcy
 pakiet wnioskodawcy: podręcznik, warunki naboru, wzory umów – planowane zatwierdzenie w połowie 

listopada
 konsultacja pomysłów na projekt - tylko jedna – obowiązkowa – możliwa od grudnia br.
 możliwość składania projektów przez BAMOS: - dla projektów głównych: luty – kwiecień 2022 - dla 

projektów małych: luty – marzec 2022
 dostępne pomoce: tutoriale/wideo/platforma poszukiwania partnerów https://matchmaking.interreg-

baltic.eu/landingpage/ /helpdeski

Projekt programu https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-

programow/interreg-region-morza-baltyckiego/
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Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (2)
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Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (3)

1. nabór projektów: 15.11.2021 – 23.02.2022 

• •wszystkie priorytety i cele szczegółowe 

• •projekty standardowe: - rekomendowana liczba partnerów: 5-12 - rekomendowany 
budżet 1,2 - 2,4 mln euro z EFRR - rekomendowany czas trwania do 36 miesięcy 

• •pakiet wnioskodawcy: podręcznik, ogłoszenie naboru, deklaracje partnerów, narzędzie 
do samooceny z kryteriami oceny, formularz JEMS offline 

• •konsultacja pomysłów na projekt - tylko jedna - przez platformę dla wnioskodawców 
(zalecana, nieobowiązkowa) 

• •możliwość składania projektów przez JEMS styczeń/luty 2022 

• •dwuetapowa ocena wniosków - pełna ocena tylko po pozytywnej ocenie relavance
(istotności/adekwatności) 

• •Dostępne pomoce: tutoriale/wideo/platforma dla wnioskodawców/ helpdeski/FAQs

15.11.2021 Otwarcie naboru (seminarium w języku angielskim) 
23.11.2021 Krajowy Dzień Informacyjny 
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Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – internetowe narzędzie do 
poszukiwania partnerów 
https://community.interreg-central.eu/ 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej



Priorytet

Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego dla skutecznej polityki rozwoju regionalnego

Cel szczegółowy

Lepsze zarządzanie – potencjał instytucjonalny

Interreg Europa 2021-2027 (1))
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• Inauguracja programu INTERREG EUROPA 2021-2027 (uwaga, nowość w 
okresie 2021-2027) - możliwe działania pilotażowe/ testowe w zakresie 
inwestycyjnym, infrastrukturalnym): Europe, let's cooperate!2021 

24-25 listopada 2021

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/

• Discover project results and benefits of interregional cooperation 

• Experience policy learning in action 

• Get an overview of the key features and novelties of the new Interreg Europe 
programme

• Meet peers and potential project partners to share ideas for new projects 

Interreg Europa 2021-2027 (2))

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/


Tytuł slajdu (8)

www.interreg-baltic.eu

www.interreg-central.eu

www.interregeurope.eu

www.ewt.gov.pl

www.europasrodkowa.gov.pl

www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Strony programów INTERREG/ Kontakt

Kontakt w Pomorskiem

programymiedzynarodowe@pomorskie.eu
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