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Obszar Programu Interreg Południowy Bałtyk jest wyjątkowy, ponieważ 

obejmuje regiony pięciu państw członkowskich, w większości bez granic 

lądowych – granice między nimi znajdują się na Morzu Bałtyckim.

Centralne położenie morza (mające wpływ na wzorce transportowe i procesy 

społeczno-gospodarcze w ramach Obszaru Południowego Bałtyku), morski 

charakter historycznych relacji handlowych, wspólne dobro w postaci 

rozległych i relatywnie dziewiczych obszarów naturalnych oraz wspólne 

znaczenie sektorów gospodarczych wykorzystujących bogate zasoby naturalne 

(zarówno lądowe, jak i morskie) wpływa na rolę niebieskiej i zielonej 

gospodarki na rzecz zrównoważonego i innowacyjnego wzrostu regionalnego. 

Wstęp
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Klaipėdos apskritis 

Tauragės apskritis 

Telšių apskritis 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Blekinge län 

Skåne län

Vorpommern-Greifswald 

Rostock, Kreisfreie Stadt 

Nordwestmecklenburg

Vorpommern-Rügen

Lankreis Rostock 



INNOWACYJNY
- zwiększanie poziomu innowacji i 

internacjonalizacji podmiotów lokalnych

ZRÓWNOWAŻONY
- promowanie zrównoważonego rozwoju 

środowiska oraz niebieskiej i zielonej 

gospodarki

AKTYWNY
- poprawa zarządzania współpracą

ZJEDNOCZENI PRZEZ MORZE DLA DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEBIESKIEJ I 

ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI

Priorytety programu

ATRAKCYJNY
- aktywizacja potencjału 

turystycznego 



BARDZIEJ INTELIGENTNA 

EUROPA

BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA 

ŚRODOWISKA BEZEMISYJNA EUROPA

• 2.2 Wspieranie energii odnawialnej 
zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w 
tym 
określonymi w niej kryteriami 
zrównoważonego rozwoju

• 2.5 Wspieranie dostępu do wody oraz 
zrównoważonej gospodarki wodnej

• 2.6 Wspieranie transformacji w 
kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 
i gospodarki zasobooszczędnej

EUROPA O SILNIEJSZYM 

WYMIARZE SPOŁECZNYM

• 4.6. Wzmacnianie roli kultury i 
zrównoważonej turystyki w 
rozwoju gospodarczym, włączeniu 
społecznym i innowacjach 
społecznych

• 1.2 Czerpanie korzyści z 
cyfryzacji dla obywateli, 
przedsiębiorstw, organizacji 
badawczych i instytucji 
publicznych

• 1.3 Wzmacnianie trwałego 
wzrostu i konkurencyjności 
MŚP oraz tworzenie miejsc 
pracy w MŚP, w tym poprzez 
inwestycje produkcyjne

Priorytety programu 
a polityka UE i cele szczegółowe

Interreg 

Południowy Bałtyk 2021-

2027

Konsultacje publiczne

8 września - 15 Października 2021
06

Cel Polityki UE

Cel szczegółowy UE

LEPSZE ZARZĄDZANIE 

WSPÓŁPRACĄ

• 6.1. Zwiększanie zdolności 
instytucjonalnych instytucji 
publicznych, w szczególności 
tych, którym powierzono 
zarządzanie konkretnym 
terytorium, i zainteresowanych 
stron

Priorytet 

Południowego 

Bałtyku
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INNOWACYJNY

- Opracowywanie i wdrażanie transgranicznych rozwiązań w zakresie cyfryzacji:

- usług publicznych, np. nowych usług elektronicznych: transport (e-bilet), opieka zdrowotna 

(e-opieka)

- procesów międzysektorowych (np. sektor morski, logistyka w transporcie pasażerskim i 

towarowym)

- metody uczenia się, np. narzędzia internetowe, aplikacje

- wspólne działania:

- stworzenie platformy współpracy dla ośrodków innowacji 

cyfrowej/uniwersytetów/instytucji badawczo-rozwojowych i MŚP w celu 

wsparcia modernizacji i cyfryzacji SBA

- promowanie procesu cyfryzacji i nowych rozwiązań cyfrowych

- wzmacnianie społeczeństwa cyfrowego, w tym rozwój usług 

elektronicznych dla osób starszych lub niepełnosprawnych

- wspieranie rozwoju zdolności cyfrowych pracowników sektora publicznego w

celu nowoczesnej administracji i realizacji polityk publicznych

- przekazywanie wiedzy na temat standardów technicznych i wymiana 

najlepszych praktyk między regionami.

1.1. CYFRYZACJA REGIONU 

• Działania pilotażowe opracowane 

wspólnie i wdrażane w ramach projektów 

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Rozwiązania przyjmowane lub 

ulepszane przez organizacje

Czego oczekujemy?

Wkład UE:

10 964 486,00 EUR

Co możesz zrobić?
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INNOWACYJNY

• promowanie i wspieranie współpracy transgranicznej między MŚP w celu tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań w sektorach niebieskim i zielonym 

• rozwijanie i promowanie:

- rynków międzynarodowych i ich wspólnych 

produktów/rozwiązań/usług 

- sieci/klastrów międzysektorowych i ich ekspansji, których celem jest 

poprawa zdolności innowacyjnych i jakości usług oraz 

internacjonalizacja

- organizacja działań: targów, wystaw, kampanii marketingowych i 

wspólnego budowania marki, promowanie produktów i usług SBA na 

rynkach międzynarodowych.

• wspieranie projektów badawczych opartych na współpracy między 

MŚP/uczelniami/instytucjami badawczo-rozwojowymi, podmiotami publicznymi i 

organizacjami wspierającymi biznes

1.2 BUDOWANIE ŁĄCZNOŚCI REGIONU POPRZEZ 
INTERNACJONALIZACJĘ

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Organizacje współpracujące ponad 

granicami po zakończeniu projektu

• Organizacje współpracujące ponad 

granicami po zakończeniu projektu

Wkład UE:

4 699 066,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?
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ZRÓWNOWAŻONY

• opracowywanie i wdrażanie:

- ekologicznych rozwiązań energetycznych w zakresie produkcji, dystrybucji i 

magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym znalezieniu 

równowagi z wymogami ochrony środowiska i przepisami prawa (np. MSFD),

- innowacyjnych rozwiązań transgranicznych mających na celu poprawę i 

dostosowanie sieci energetycznych do specyfiki energii odnawialnej

• promowanie:

- obszarów wspólnej współpracy w zakresie polityki energetycznej

- wykorzystania zielonej energii i wspierania tworzenia nowych rynków

• opracowywanie 

- strategii i wzorców zielonej polityki w celu przezwyciężenia wyzwań i 

zmobilizowania regionalnych możliwości dla energii odnawialnych

- wspólnych transgranicznych standardów w zakresie energii odnawialnej 

stosowanych przez podmioty publiczne, we współpracy z uniwersytetami, 

ośrodkami badawczymi, firmami i spółdzielniami rolników i mieszkańców

- działania w zakresie budowania potencjału, transferu wiedzy i wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dotyczących zielonej energii i 

zielonych technologii 

2.1 WSPARCIE PRZEJŚCIA NA ZIELONĄ 
ENERGIĘ

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Rozwiązania przyjmowane lub 

ulepszane przez organizacje

• Organizacje współpracujące ponad 

granicami po zakończeniu projektu

Wkład UE:

4 699 066,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?
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ZRÓWNOWAŻONY

• opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla:

- zielonych technologii w gospodarce wodnej i zarządzaniu wodami powodziowymi,

- zmniejszania odpływu substancji biogennych z małych i rozproszonych źródeł w zlewniach

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

biologicznej

- zabezpieczenia sprzecznych ze sobą sposobów korzystania z wody, które służą interesom publicznym, jak również przyszłym 

dostawom wody

- ograniczenia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego amunicją chemiczną i innymi niebezpiecznymi pozostałościami po zatopionych 

statkach ropopochodnych

• promowanie obszarów współpracy w zakresie: 

- wzmocnienia akwakultury

- polityki gospodarki wodnej, np. wspólne opracowywanie strategii, wspólne badania transgraniczne, plany działania 

- opracowywania i testowania wspólnych transgranicznych standardów w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej 

przez jednostki publiczne/ uniwersytety/ centra badawczo-rozwojowe/ przedsiębiorstwa/ spółdzielnie rolników i mieszkańców,

• działania w zakresie budowania potencjału, transferu wiedzy i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie gospodarki wodnej oraz 

odprowadzania i oczyszczania ścieków

2.2 PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA 
WODY

• Działania pilotażowe opracowane 

wspólnie i wdrażane w ramach 

projektów 

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Rozwiązania przyjmowane lub 

ulepszane przez organizacje

Wkład UE:

12 335 047,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?
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ZRÓWNOWAŻONY

• opracowywanie i wdrażanie:

- nowych modeli biznesowych, projektów produktów (zapobieganie powstawaniu odpadów, stosowanie nietoksycznych 

materiałów w celu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu), technologii/rozwiązań/procesów produkcji i dystrybucji w zakresie 

gospodarki odpadami/wodą i efektywnego wykorzystania zasobów, w tym optymalizacji wykorzystania energii i symbiozy przemysłowej

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

recyklingu

- transgranicznych  sieci współpracy mających na celu ponowne wykorzystanie odpadów jako zasobów 

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

- projektów pilotażowych mających na celu budowanie świadomości mieszkańców o konieczności stosowania systemów 

gospodarowania odpadami w gospodarstwach domowych

• promowanie polityki gospodarki odpadami: wspólne opracowywanie strategii/wspólne transgraniczne badania/plany działania

• transgraniczne kampanie promocyjne i uświadamiające skierowane do lokalnych przedsiębiorstw publicznych i MŚP w celu ułatwienia przejścia od 

tradycyjnego zarządzania do zorientowanego na obieg zamknięty

• 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, 

• działania mające na celu budowanie potencjału, transfer wiedzy i wymianę najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dotyczących gospodarki 

odpadami

2.3 WSPIERANIE ROZWOJU W OBIEGU ZAMKNIĘTYM I 
BARDZIEJ ZASOBOOSZCZĘDNEGO

• Działania pilotażowe opracowane 

wspólnie i wdrażane w ramach 

projektów 

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Rozwiązania przyjmowane lub 

ulepszane przez organizacje

Wkład UE:

12 335 047,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?
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ATRAKCYJNY

• opracowanie:

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

narzędzi ICT, marketingu i promowania dóbr kulturowych i przyrodniczych,

- rozwiązań i szkoleń dla sektora turystycznego i kulturalnego 

- nowych ofert turystycznych/rozwiązań transgranicznych na małą skalę, które 

wzmacniają zrównoważoną turystykę i zaspokajają potrzeby turystów/obywateli 

regionu (np. transgraniczne szlaki tematyczne)

- planu ochrony dziedzictwa kulturowego: dziedzictwo kulinarne/historia/język

- marketingu i promocji walorów kulturowych i przyrodniczych/szlaków dziedzictwa 

kulturowego/ekoturystyki/rękodzieła/designu

• działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i dziedzictwa przyrodniczego, w tym obiektów 

dziedzictwa przyrodniczego i obszarów chronionych 

• dostosowanie oferty turystycznej do osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz 

włączenia społecznego 

• dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie utrzymania i rewitalizacji obszarów 

dziedzictwa kulturowego/przyrodniczego oraz tworzenie sieci współpracy 

3.1 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ, ODPORNEJ I 
INNOWACYJNEJ TURYSTYKI

• Działania pilotażowe opracowane 

wspólnie i wdrażane w ramach 

projektów 

• Wspólne opracowywanie rozwiązań

• Rozwiązania przyjmowane lub 

ulepszane przez organizacje

• wspieranie obiektów kulturalnych i 

turystycznych 

Wkład UE:

19 579 440,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?
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AKTYWNY

• realizacja inicjatyw mających na celu wzmocnienie lokalnych zdolności do tworzenia sieci i współpracy 

• działania wspierające administrację/agencje samorządowe i inne instytucje przyczyniające się do

wpływania na politykę regionalną, krajową i unijną 

• opracowanie:

- silniejszych powiązań pomiędzy obywatelami i instytucjami na poziomie transgranicznym 

- sieci skupiających małe instytucje z obszarów wiejskich i peryferyjnych w celu poprawy zdolności 

do współpracy

- transgranicznych działań wspierających usamodzielnianie się młodzieży, zaangażowanie 

młodzieży w społeczeństwo obywatelskie oraz w lokalne i regionalne procesy decyzyjne

• wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości wśród uczniów/absolwentów 

szkół wyższych/średnich/ zawodowych

- działania podnoszące świadomość i promujące wśród grup lokalnych w celu zwiększenia 

zaufania, promowania kultury współpracy i wspólnej tożsamości

4.1 WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI WSPÓŁPRACY  
PODMIOTÓW Z SIEDZIBĄ W OBSZARZE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU 
(W TYM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO) 

• Organizacje współpracujące ponad 

granicami

• Organizacje współpracujące ponad 

granicami po zakończeniu projektu

Wkład UE:

7 831 776,00 EUR

Co możesz zrobić? Czego oczekujemy?



Kto może skorzystać z naszego 

Programu?
BENEFICJENCI (PARTNERZY PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMALI 

ŚRODKI Z UE) 

· MŚP i ich klastry i sieci

· Organizacje pozarządowe

· Agencje rozwoju regionalnego

· Instytucje wpierające 

· Szkoły, szkolnictwo wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe

· Instytucje ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i narodowego

· Przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit) 

zajmujące się gospodarką komunalną i miejską w zakresie środowiska i energii

· MŚP reprezentujące sektor niebieski i zielony 

oraz opracowujące/przenoszące innowacyjne rozwiązania i usługi 

· Instytucje publiczne i równoważne podmioty publiczne

· Użytkownicy usług publicznych

· Publiczne i prywatne przedsiębiorstwa i stowarzyszenia transportowe i energetyczne

· Właściciele gruntów

· Instytucje kulturalne

· Turyści obszarów/obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

· Małe podmioty lokalne (na przykład podmioty publiczne działające na szczeblu lokalnym, gminy 

lokalne, organizacje pozarządowe)
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GRUPY DOCELOWE (OSOBY I INSTYTUCJE KORZYSTAJĄCE Z 

REZULTATÓW PROJEKTU) 



Podsumowanie finansowe 

współfinansowaniaCAŁKOWITY PODZIAŁ 

ŚRODKÓW(BEZ POMOCY 

TECHNICZNEJ)

DZIAŁANIEOŚ PRIORYTETOWA (OP) POZIOM DOFINANSOWANIA
CAŁKOWITY PODZIAŁ ŚRODKÓW 

NA DZIAŁANIE (BEZ POMOCY 

TECHNICZNEJ)

OP 1 Innowacyjny Południowy Bałtyk –

zwiększanie poziomu innowacji i 

internacjonalizacji podmiotów lokalnych
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1.1 Cyfryzacja regionu

1.2 Budowanie łączności regionu 

poprzez intenacjonalizację

OP 2 Zrównoważony Południowy 

Bałtyk – promowanie 

zrównoważonego rozwoju oraz 

niebieskiej i zielonej gospodarki 

2.1 Wsparcie przejścia na zieloną energię

2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania 

wody

2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i 

bardziej zasobooszczędnego

OP 3 Atrakcyjny Południowy Bałtyk –

aktywacja potencjału turystycznego i 

kulturowego Obszaru Południowego 

Bałtyku

OP 4 Aktywny Południowy Bałtyk –

poprawa zarządzania współpracą

3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i 

innowacyjnej turystyki

4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy 

podmiotów z siedzibą w Obszarze 

Południowego Bałtyku, w tym 

społeczeństwa

15 663 552,00

10 964 486,00

4 699 066,00 80%

80%

80%

80%

35 242 992,00

19 579 440,00

7 831 776,00

14 097 197,00

12 335 047,00

8 810 748,00

19 579 440,00

7 831 776,00

OGÓŁEM 78 317 760,00 78 317 760,00



Dziękujemy Państwu za stałe wspieranie naszych działań.
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Biura Programu

• Instytucja Zarządzająca - Departament Współpracy Terytorialnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Polska

• Wspólny sekretariat 

Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk, Polska

w ramach Centrum Projektów Europejskich

Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska 


