
Region Morza Bałtyckiego przecinają trzy korytarze transportowej sieci bazowej, które 
łącznie mają potencjał do stymulowania korzystnych efektów poza samym sektorem 
transportowym i poza obszarami przecinanymi przez korytarze. Otwarcie regionu 
dla większej grupy interesariuszy i na większy obszar geograficzny wymaga podjęcia 
wyzwań związanych z niewystarczającą świadomością, zaangażowaniem, wiedzą  
i umiejętnościami prowadzenia interakcji między odpowiednimi podmiotami publicz-
nymi i rynkowymi.

Akronim projektu: TENTacle.
Partner wiodący: region Blekinge, Szwecja.
Partnerzy projektu: 7 (Szwecja), 3 (Niemcy), 3 (Polska), 2 (Dania), 2 (Finlandia),  
2 (Norwegia), 1 (Estonia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa).
Całkowity budżet projektu: 4,5 mln euro.

Tytuł projektu: Wykorzystywanie korytarzy transportowej 
sieci bazowej TEN-T na rzecz dobrobytu, wzrostu  
i spójności
ang. Capitalising on TEN-T core transport network corridors 
 for prosperity, growth and cohesion
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.1 Interoperacyjność transportu

Podsumowanie

Korytarze transportowej sieci bazowej stanowią nowy instrument polityki transportowej UE, 
którego celem jest usunięcie wąskich gardeł na głównych osiach transportowych w Europie. 
Region Morza Bałtyckiego przecinają trzy korytarze transportowej sieci bazowej (Skandynawia-
Morze Śródziemne, Morze Północne-Morze Bałtyckie i Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie),  
a w ich wspólne wdrożenie zostanie zaangażowane szerokie grono interesariuszy.
Podejście oparte na korytarzach sieci bazowej ma duży potencjał do stymulowania rozwoju nie 
tylko w samym sektorze transportowym i na samym obszarze korytarzy, lecz także w odległych 
geograficznie regionach, co przyniesie korzyści dla całego regionu Morza Bałtyckiego. 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności interesariuszy do wykorzystania korzyści związanych z urucho-
mieniem korytarzy sieci bazowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Partnerstwo projektowe, które obejmuje 
organizacje ze wszystkich 11 państw regionu Morza Bałtyckiego, stanowi wspólną odpowiedź na ziden-
tyfikowane problemy w zakresie zdolności oraz dostarcza podmiotom publicznym i rynkowym w regionie 
Morza Bałtyckiego rozwiązania zwiększające ich zdolności do wykorzystywania korytarzy sieci bazowej 
bez względu na położenie geograficzne.
Ponieważ potrzeby i oczekiwania określonych grup docelowych różnią się między sobą, w ramach pro-
jektu będą prowadzone działania zwiększające zdolności na dwóch poziomach:

• lokalnym/regionalnym (w celu lepszego połączenia interesariuszy z różnych części regionu Morza 
Bałtyckiego z korytarzami sieci bazowej), i

• makroregionalnym (w celu zwiększenia efektywności współpracy strategicznej w transporcie  
na poziomie regionu Morza Bałtyckiego, z korzyściami dla planistów transportu, zarządców i spółek  
w państwach regionu Morza Bałtyckiego).

Na poziomie lokalnym/regionalnym projekt pokazuje, w jaki sposób wzmocnić pozytywny wpływ kory-
tarzy sieci bazowej przez środki miejscowe w różnych kontekstach rozwojowych. Przez interakcje ze ziden-
tyfikowanymi podmiotami publicznymi i rynkowymi w ramach projektu zostaną opracowane plany  
i strategie obejmujące rozwiązania zorientowane na politykę i biznes. 

Na poziomie makroregionalnym projekt wchłonie wyniki projektów pilotażowych, a przez intensywny 
dialog z interesariuszami i dodatkowe analizy zostaną wypracowane rozwiązania korzystne dla wszystkich 
stron na wszystkich obszarach regionu Morza Bałtyckiego bez względu na odległość od korytarzy sieci 
bazowej.


