
W ramach projektu powstaną ramy politycznej koordynacji dla wspólnej polityki szkol-
nictwa wyższego, badań i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego, której podstawowym 
celem będzie wspieranie wdrożenia europejskiej przestrzeni badawczej przez bardziej 
intensywną współpracę w regionie Morza Bałtyckiego, działania w zakresie badań  
i innowacji oraz wzmacniania własności politycznej regionów i państw członkowskich  
w obszarze polityki naukowej.

Akronim projektu: BSN.
Partner wiodący: Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg, Ministerstwo Nauki, Badań  
i Równouprawnienia, Niemcy.
Partnerzy projektu: 2 (Finlandia), 2 (Litwa), 2 (Szwecja), 1 (Niemcy), 1 (Dania),  
1 (Estonia), 1 (Łotwa), 1 (Polska), 3 (zastrzeżone).
Całkowity budżet projektu: 2,9 mln euro.

Tytuł projektu: Bałtycka sieć naukowa
ang. Baltic science network
Priorytet: 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy: 1.1 Infrastruktura badań i innowacji

Podsumowanie

Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych  
regionów naukowych na świecie, dysponującym doskonałą strukturą wiodących uni-
wersytetów i instytutów badawczych. W ramach regionu Morza Bałtyckiego istnieją 
jednak różnice pod względem badań i innowacji oraz rozłożenia i połączeń między 
dostępną infrastrukturą. Przed państwami regionu stoją jednakowe problemy  
i wyzwania w krajowych systemach szkolnictwa wyższego i badań (globalizacja, kryzys  
gospodarczy, demografia, postęp technologiczny, itd.). Jednocześnie społeczeństwo  
oczekuje innowacyjnej polityki i działań w zakresie badań rozwoju, tak aby sprostać wyzwa- 
niom stojącym przed społeczeństwem jako całością, w tym zmianom klimatu, efektywności  
energetycznej i efektywnej gospodarki zasobami, dostawom żywności, zapewnieniu dobrobytu 
i usług medycznych oraz zmianom demograficznym.
Działania podejmowane na poziomie krajowym i regionalnym nie są już wystarczające, 
aby sprostać największym wyzwaniom społecznym. Muszą zostać one zastąpione bliższą 
współpracą transgraniczną i wspólną reprezentacją interesów. Polityka naukowa w regio- 
nie Morza Bałtyckiego jest organizowana i prowadzona głównie na poziomie regionalnym,  
krajowym lub europejskim. Brakuje wymiaru ponadregionalnego. Mimo że istnieje szereg sieci 
sektorowych, brakuje obecnie ram politycznej koordynacji w obszarze szkolnictwa wyższego, 
polityki naukowej i polityki badań, które obejmowałyby cały region Morza Bałtyckiego.

Główne cele projektu obejmują:
• zapewnienie ministerstwom odpowiedzialnym za naukę i badania ogólnych ram koordynacji w celu 
rozwoju i wdrożenia polityki naukowej w wymiarze makroregionalnym i zapewnienia lepszej reprezentacji 
interesów makroregionu na poziomie UE,
• rozwój i wdrożenie transgranicznych strategii, zachęt i programów wspierających szkolnictwo wyższe, 
infrastrukturę badawczą i naukową, tak aby były lepiej połączone między państwami i pozwalały na 
osiągnięcie doskonałości w dziedzinie badań  
i innowacji.
Główne wyniki projektu obejmują:
• utworzenie bałtyckiej sieci naukowej,
• wspólne reprezentowanie interesów makroregionu na poziomie EU i zalecenia dotyczące polityki,
• wspólne transgraniczne strategie skierowane do poszczególnych obszarów doskonałości naukowej,
• zachęty/programy finansowania w celu promowania wdrożenia transgranicznych badań i innowacji  
w regionie Morza Bałtyckiego,
• działania w celu lepszego wykorzystania istniejącej/planowanej infrastruktury w dziedzinie badań  
i innowacji między państwami,
• ustrukturyzowane narzędzia mobilności i instrumenty finansowania mobilności,
• koncepcje i rekomendacje dotyczące zwiększenia partycypacji.


