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   9 krajów … 

 

… jeden region 



DLACZEGO NOWA STRATEGIA? 

• Na wniosek Rady Europejskiej 

– wsparcie w sprostaniu pilnym wyzwaniom środowiskowym 

–  potrzeba przyspieszenia realizacji pewnych ważnych piorytetów UE,  

– niezbędne bardziej zintegrowane podejście do identyfikacji potrzeb, 
rozwiązania i ich dostosowania ich do posiadanych  zasobów 

 

• 4 Filary: środowisko, gospodarka,                                                       
energia i transport oraz bezpieczeństwo 

•  15 Obszarów Priorytetowych -                                                    
wpisanych w 4 filary 

• Ponad 70 Projektów Flagowych  -                                                    
wpisanych w 15 Obszarów Priorytetowych 

 

 

 



• Cel główny Strategii: 
– aktywizacja i wykorzystanie potencjału regionu Morza Bałtyckiego 

powstałego w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. 

– tworzy ramy strategiczne umożliwiające UE zintegrowane działania na rzecz 
wspierania zrównoważonego środowiska i społeczno-gospodarczych 
procesów rozwojowych na tym obszarze. 

• Podstawowym wyzwaniem strategii jest uczynienie  
regionu  bardziej: 
– przyjaznym dla środowiska – zrównoważonego ekologicznie 

– zamożnym – regionem dobrobytu 

– dostępnym i atrakcyjnym 

–  bezpiecznym 

CELE I WYZWANIA STRATEGICZNE 



OBSZARY PRIORYTETOWE 

Region zrównoważony 
ekologicznie 

• 1. zmniejszenie ilości 
związków odżywczych w 
morzu do dopuszczalnych 
poziomów 

• 2. zachowanie naturalnych 
stref oraz różnorodności 
biologicznej, również w 
łowiskach 

• 3. ograniczenie stosowania i 
oddziaływania substancji 
niebezpiecznych 

• 4. stworzenie wzorcowych 
warunków ekologicznej 
żeglugi w Regionie 

• 5. łagodzenie skutków zmiany 
klimatu i adaptacja do niej 

Region dobrobytu 

• 6. usunięcie utrudnień dla 
rynku wewnętrznego w 
Regionie 

• 7. wykorzystanie pełnego 
potencjału Regionu w zakresie 
badań i innowacji 

• 8. wdrażanie Karty małych 
przedsiębiorstw: wspieranie 
przedsiębiorczości, 
wzmacnianie MŚP i 
zwiększenie efektywnego 
wykorzystywania zasobów 
ludzkich 

• 9. wzmocnienie 
zrównoważonego rolnictwa, 
leśnictwa i rybołówstwa 

Region dostępny i atrakcyjny 

• 10. poprawa dostępu do 
rynków energii, ich 
wydajności i bezpieczeństwa 

• 11. wzmocnienie 
wewnętrznych i zewnętrznych 
połączeń transportowych 

• 12. utrzymanie i wzmocnienie 
atrakcyjności Regionu, w 
szczególności poprzez 
edukację, turystykę i poziom 
zdrowotności 

Region bezpieczny 

• 13. osiągnięcie przez 
Region czołowej pozycji 
w dziedzinie 
bezpieczeństwa i 
ochrony na morzu 

• 14. wzmocnienie 
ochrony przed 
poważnymi sytuacjami 
kryzysowymi na morzu i 
lądzie 

• 15. zmniejszenie skali 
przestępczości 
transgranicznej i jej 
skutków 



PROJEKTY FLAGOWE 

Polska jest liderem w dwóch Obszarach Priorytetowych:  

 a) Redukcja związków fosforu i azotu w morzu (z Finlandią) 

 b) Wykorzystanie regionalnego potencjału w zakresie badań i innowacji  (ze Szwecją) 

oraz w 7 Projektach Flagowych:  

 a) Ocena potrzeb w zakresie usuwania zanieczyszczonych wraków oraz broni chemicznej - GIOŚ 

 b) Usunięcie barier na wspólnym rynku  – MG 

 c) Opracowanie regionalnego programu foresight  – MNiSW (PL+SE) 

 d) Współpraca w zakresie technologii środowiskowych dla nowych rozwiązań biznesowych – MNiSW  

 e) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich – MRiRW (PL+SE) 

 f) Zarządzanie regionalnym ruchem lotniczym – MI (PL+LT) 

 g) Stworzenie sieci centrów doskonalenia i kształcenia morskiego – MI 

 

NOWA INICJATYWA W RAMACH SIECI PAŃSTW MORZA BAŁTYCKIEGO – NEET (Not in 
Education, Employment or Training) 



 

• Strategia nie dysponuje własnym dodatkowym źródłem 
finansowania 

• Jej cele i priorytety są realizowane z wykorzystaniem środków 
dostępnych w ramach istniejących instrumentów 
finansowych UE, środków pochodzących z budżetów 
narodowych oraz z międzynarodowych instytucji finansowych 

• KE – na postawie własnych danych oraz informacji uzyskanych 
z państw członkowskich UE – określiła zakładane ramy 
finansowe Strategii, rozumiane jako skala prognozowanego 
zaangażowania finansowego 

 

  

FINANSOWANIE STRATEGII 



Wstępne rezultaty i wnioski z 
dotychczasowej realizacji Strategii 

• Co osiągnięto do tej pory: 

– Wiele projektów odzwierciedlających  potrzeby zidentyfikowanie w 
tzw. Action Plan 

– Usprawnienie procesu zarządzania poprzez lepsze wykorzystanie 
istniejących zasobów  i struktur 

– Stworzenie/rozszerzenie  wielu nowych makro – regionalnych sieci 
zdominowanych dotychczas przez podejście krajowe 

– Wzmocnienie współpracy z Rosją 

– Intensyfikacja dyskusji na poziomie makro - regionalnym 

• Co dalej: 

– Konieczność zintensyfikowania współpracy 

– Potrzeba jasnej wspólnej wizji przy ograniczeniu ilości kluczowych 
tematów i priorytetów 

– Rozwój kolejnych strategii (np. Strategia Dunaju, Adriatyku, itp.) 
będzie uzależniony od rezultatów Strategii Morza Bałtyckiego 


