
Projekt dotyczy strategii pomiarów i modelowania w celu dokonania oceny bieżących  
i przyszłych kosztów zapewnienia zgodności z prawem, skutków dla zdrowia  
i środowiska naturalnego emisji ze statków.

Partner wiodący projektu: Uniwersytet w Turku, Finlandia.
Partnerzy projektu: 3 (Finlandia), 3 (Szwecja), 1 (Niemcy), 1 (Dania), 1 (Estonia),  
1 (Norwegia), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 3,2 mln euro.

Tytuł projektu: Wpływ na środowisko naturalne 
niskoemisyjnego transport wodnego:  
pomiary i strategie modelowania
ang. Environmental impact of low emission shipping:  
measurements and modelling strategies
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska

Podsumowanie

W mediach toczy się szeroka dyskusja między politykami i organizacjami lobbującymi na  
temat regulacji dotyczących transportu wodnego i inwestycji proekologicznych, brak jest  
jednak szczegółowych informacji na temat efektywności technicznej i konsekwencji społeczno-
gospodarczych różnych rozwiązań w zakresie ekologicznego transport wodnego oraz ich 
zgodności z odpowiednimi regulacjami.
Aby móc podejmować decyzje w oparciu o dostępne dane, władze, decydenci poli-
tyczni, organizacje pozarządowe i przedstawiciele sektora prywatnego powinni podjąć 
ponadsektorową i transgraniczną dyskusję. Decydenci polityczni i władze nie posiadają 
w szczególności wystarczających informacji w celu opracowania kolejnych regulacji 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Sektor transportu wodnego powinien tak 
samo podejmować decyzje o nowych inwestycjach w oparciu o dostępną wiedzę. Ponieważ  
w realizację projektu zaangażowane są władze i przedstawiciele sektora prywatnego, będą 
służyć oni swoją wiedzą i doświadczeniem w celu zdefiniowania określonych celów badań. 
Dzięki zaangażowaniu zarówno władz, jak i przedstawicieli biznesu, możliwe będzie także 
bezpośrednie wykorzystanie wyników projektu. W ramach warsztatów projektowych, w media-
ch społecznościowych, mediach, w trakcie ukierunkowanych dyskusji na konferencjach będą 
szczegółowo omawiane odpowiednie narzędzia i zalecenia. Te działania promocyjne przyczynią 
się do tworzenia zdolności zainteresowanych organizacji także poza konsorcjum projektowym.

W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane, przetestowane i przeanalizowane narzędzia i reko-
mendacje służące zarówno środowisku naturalnemu, jak zdrowiu ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. 
Jednocześnie wyniki projektu będą promować sektor morski i wzmacniać wzrost gospodarczy.
Projekt dotyczy strategii pomiarów i modelowania w celu dokonania oceny bieżących i przyszłych  
kosztów zapewnienia zgodności z prawem, skutków emisji ze statków dla zdrowia ludzi i środowiska  
naturalnego w porównaniu do regulacji dotyczących emisji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). 
Zostaną rozważone pomiary, paliwa i techniki ograniczania emisji, które są dostępne i które mogą spełnić 
docelowe wymagania w zakresie ograniczania emisji, a ich skuteczność i zgodność z prawem zostaną 
poddane ocenie. Dzięki wykorzystaniu wysokich umiejętności technicznych i analitycznych multidyscy-
plinarnego konsorcjum na wybranych obszarach miejskich i w skali regionu Morza Bałtyckiego zostanie 
zbadany wpływ ograniczania emisji na społeczeństwo.
Rozwiązania w zakresie ekologicznej żeglugi stanowią potencjał biznesowy w formie proekologicznych 
innowacji. Region Morza Bałtyckiego jest liderem pod tym względem i służy jako żywe laboratorium dla 
ekologicznej żeglugi. Rozwój technologiczny w zakresie rozwiązań ekologicznej żeglugi wspiera i umożliwia 
powstawanie spółek typu spin-off oraz osiągnięcie czołowej pozycji przez przemysł europejski na rynkach 
globalnych dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i osiągnięciom w technice.
Oprócz promocji rozwoju technologii i udoskonalania przyszłych regulacji, działania projektowe będą 
koncentrować się na integrowaniu wyników w szerszej wspólnocie i społeczeństwie. Celem projektu jest 
promocja zrównoważonego rozwoju w postaci efektywnych pod względem kosztowym środków ekolo-
gicznej żeglugi. Zaspokojenie rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na poprawę jakości powi-
etrza zapewni ostatecznie szanse gospodarcze i dobrobyt dla obywateli w regionie Morza Bałtyckiego.


