
Projekt będzie koncentrować się na zwiększaniu zapotrzebowania i dostępności  
skroplonego gazu ziemnego (LNG) w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu 
zostanie wypracowane strategiczne podejście do rozwoju LNG i podejście technolo-
giczne do konsolidacji łańcucha wartości LNG, a także powstaną umiejętności i part-
nerstwa biznesowe w celu rozwoju infrastruktury.

Akronim projektu: Go LNG.
Partner wiodący: Park naukowo-technologiczny w Kłajpedzie, Litwa.
Partnerzy projektu: 5 (Niemcy), 3 (Dania), 3 (Litwa), 3 (Szwecja), 2 (Polska), 1 (Estonia),  
1 (Norwegia).
Całkowity budżet projektu: 3,3 mln euro.

Tytuł projektu: Łańcuch wartości skroplonego gazu 
ziemnego na rzecz ekologicznego transportu wodnego,  
ekologicznych portów i niebieskiego wzrostu w regionie  
Morza Bałtyckiego 
ang. Liquefied Natural Gas value chain for clean shipping, green ports and blue 
growth in the Baltic Sea Region
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska

Podsumowanie

Projekt będzie koncentrować się na zwiększaniu zapotrzebowania i dostępności skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) w regionie Morza Bałtyckiego. Podczas gdy dostępne są już łańcuch 
wartości i studia przypadków w zakresie LNG, wąskim gardłem wymagającym dalszego rozwoju 
są dostępność i koszt LNG jako paliwa morskiego.
Wysokie koszty infrastrukturalne i ograniczone zapotrzebowanie skutkują tym, że koszty infrastru-
kturalne stanowią od 30 do 50% całkowitych kosztów LNG dla użytkowników końcowych. Jeśli 
chcemy obniżyć maksymalną cenę gazu, musimy skonsolidować szerszy łańcuch wartości przez 
zwiększenie liczby nowych użytkowników, co przyczyni się do obniżenia kosztów infrastruktury 
LNG i ograniczenia ryzyka związanego z inwestycjami w tym zakresie.
Projekt będzie stanowić strategiczne podejście do rozwoju LNG przez wypracowanie koncepcji 
niebieskiego korytarza w regionie Morza Bałtyckiego, podejścia technologicznego do konsoli-
dacji łańcucha wartości LNG oraz stworzenie umiejętności i partnerstw biznesowych (klastra LNG 
w regionie Morza Bałtyckiego) w celu rozwoju infrastruktury LNG w regionie Morza Bałtyckiego. W 
ramach projektu zostanie opracowana koncepcja płynnego biogazu (LBG) w celu zapewnienia 
zrównoważonego charakteru infrastruktury LNG.

Zintegrowany łańcuch wartości zwiększy konkurencyjność paliwa LNG przez poprawę efektywności  
gospodarczej i środowiskowej oraz zwiększenie zapotrzebowania na paliwo i infrastrukturę.
Ambicją projektu jest stworzenie centrum wiedzy o LNG, które będzie w stanie konkurować na arenie 
światowej i wspierać regiony wdrażające technologie morskie LNG w regionie Morza Bałtyckiego i na 
całym świecie przez dostarczanie wiedzy, specjalistów, usług w zakresie zarządzania projektami, tech-
nologii i modeli biznesowych. Centrum będzie gromadzić kompetencje, wiedzę, wyposażenie szkoleniowe 
i infrastrukturę badawczą, zapewniając modele współpracy i zarządzania w celu umożliwienia wspólnego 
świadczenia usług i rozwoju projektów.

W celu wdrożenia zintegrowanego łańcucha wartości LNG i stworzenia korytarzy transportowych 
napędzanych LNG w regionie Morza Bałtyckiego w trakcie realizacji projektu zostanie utworzony klaster 
biznesowy LNG regionu Morza Bałtyckiego. Klaster będzie służyć gromadzeniu i stworzeniu masy krytycznej 
biznesu w celu świadczenia usług, finansowania rozwoju technologii i innowacji związanych z uruchom-
ieniem infrastruktury LNG, wykorzystania LNG jako paliwa, przekształcając problemy regionów w dziedzinie 
ochrony środowiska na szanse biznesowe.

Wykorzystaniu infrastruktury LNG jako czynnika wzrostu i trwałości w regionie Morza Bałtyckiego będzie 
służyć produkcja i dystrybucja LBG. Celem projektu jest stworzenie łańcucha wartości, koncepcji techno-
logicznych i modeli biznesowych dla płynnego biogazu. Zapewni to zrównoważony charakter infrastruk-
tury LNG i wzrostu gospodarczego we wspólnotach nadmorskich.


