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Omówienie Seed Money  
dla Programu Południowy Bałtyk 

 

• Terminy: 

Ogłoszenie o naborze- 1 kwietnia 2015 na stronie http://2014-
2020.southbaltic.eu/index/ 

Termin nadsyłania propozycji- 30 kwietnia 2015 

Ocena propozycji – do połowy maja 2015 

Decyzja o przyznaniu środków- 1 czerwca 2015 

Podpisanie umów o realizację – do końca czerwca 2015 

Wdrażanie projektu Seed Money- 01 lipca- 30 października 2015 

Raport końcowy- do 31 grudnia 2015 

Zwrot kosztów- możliwy nawet do 2018 r. 
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Omówienie Seed Money  
dla Programu Południowy Bałtyk 

 

   Istota Seed Money  
Oszczędności wygenerowane w programie 2007-2013 

Fundusz zalążkowy na przygotowanie koncepcji projektowych do nowych 
naborów 2014-2020 

Zachęta dla lokalnych decydentów, by spróbować swych sił w aplikowaniu o 
następne środki z EFRR 

Seed Money adresowane do nowych wyzwań , które oferuje okres 
programowy 2014-2020 

                         

 



Omówienie Seed Money  
dla Programu Południowy Bałtyk 

 

• Rezultaty i działania: 

Projekt zalążkowy powinien zawierać wszystkie działania konieczne do 
przygotowania dobrego projektu , tj. spotkania, warsztaty, prace koncepcyjne, 
etc. 

Konieczny jeden widoczny rezultat w formie project concept paper, 
zawierający:  

• raport o stanie aktualnym adresowanej w projekcie dziedziny 

• plan dla głównego projektu (plan pracy, skład potencjalnego partnerstwa, 
indykatywny plan budżetu) 

 

 

 

 

 

 



Omówienie Seed Money  
dla Programu Południowy Bałtyk 

 

• Partnerstwo: 

Konsorcjum składające się z przynajmniej z 2 partnerów z dwóch MS; 

Lokalizacja na obszarze Programu południowy Bałtyk; 

Zasada Partnera Wiodącego; 

Zdolność prefinansowania kosztów; 

• Czas trwania i kwalifikowalność kosztów 

Projekt do 4 miesięcy; 

Kwalifikowalność – dzień po zatwierdzeniu projektu przez Komitet;  

Całkowity budżet- NIE WIĘKSZY niż 40 tys EURO TOTAL, czyli (30-34 tys EURO 
EFRR) 

 

 

 



Jak poszukiwać partnera do projektu 
konsultacje z JS 

 
 

• Konsultacje wstępne idei projektów (mailowo); 
• Baza idei projektowych; 
• Baza partnerów (instytucji) zainteresowanych udziałem; 
• konsultacje indywidualne pomysłów projektowych; 
 

!!!!!! Forum poszukiwania partnerów /Konferencja otwierająca- 8-9 czerwca 
2015 Ystad-Świnoujście oraz Szczecin 
  Konsultacje pomysłów w JS-  
• 15 kwietnia – deadline składania propozycji projektów do konsultacji 

regionalnych (dotyczy chętnych na I nabór) 
• Po 15 kwietnia Sekretariat poinformuje o liście projektów do konsultacji 

oraz przedstawi agendę spotkań z beneficjentami; 
• 27 kwietnia – KONSULTACJE REGIONALNE dla beneficjentów z Polski w 

GDAŃSKU . 
 

 



Jak poszukiwać partnera do projektu 
 



Rola RPK w programie  
na lata 2014-2020 

Korzyści dla beneficjenta wynikające z kontaktu z 
RPK: 
•  Odpowiedź na pytania dotyczące dokumentów programowych oraz 

        podręczników dla beneficjenta 

•  Wsparcie partnerskie – pomoc w poszukiwaniu parterów 

•  Pomoc w wypełnianiu aplikacji 

•  Pomoc merytoryczno-dydaktyczna – skierujemy do odpowiednich          
dokumentów, materiałów 

•  Informacje wynikające z doświadczenia – sugestie działania w programie 

•  Skierowanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego 

Pu 



Rola RPK w programie  
na lata 2014-2020 

 

      Możliwość konsultacji pomysłów projektowych 
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