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DZIAŁANIE 2.2.
ZIELONE TECHNOLOGIE
1. LESS IS MORE - Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and
other contaminants of emerging concern.
LP

Uniwersytet w Lund (SE)
1 PL
2 SE

PP

2 DK
1 LT

Gdańska Fundacja Wody
Sweden Water Research AB
Uniwersytet w Kristianstad
Slagelse Utility
Miasto Slagelse
JSC "Kretinga Water"

Budżet CAŁY [EUR]:

2 299 325,00

Budżet EFRR [EUR]:

1 752 399,751

Projekt LESS IS MORE skierowany jest do małych i średnich oczyszczalni ścieków w celu
podniesienia standardu ich usług. Inicjatywa zakłada wypróbowanie nowych rozwiązań
technologicznych

zmniejszających

zanieczyszczenia

farmakologiczne,

odpady

z koncernów oraz obecność bakterii odpornych na antybiotyki w basenie Morza
Bałtyckiego. Wytypowane technologie koncentrujące się na wykorzystaniu węgla aktywnego,
zostaną przetestowane w trzech oczyszczalniach w Szwecji, Danii i na Litwie. Dla
testowanych rozwiązań powstaną szeroko dostępne analizy i raporty eksperckie.
Główne grupy docelowe: oczyszczalnie ścieków w małych i średnich miejscowościach,
decydenci krajowi, organizacje i stowarzyszenia w obszarze B+R i MŚP, instytucje sektora
wodnego, organizacje pozarządowe.
2. STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality and reuse of
sewage sludge
LP

PP

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL)
1 PL

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

1 DK

Bornholms Energy & Supply

1 SE

Gmina Höör

1 LT

Uniwersytet w Kłajpedzie

Budżet CAŁY [EUR]:

1 159 655,00

Budżet EFRR [EUR]:

945 024,251

Inicjatywa STEP wychodzi naprzeciw problemom małych oczyszczalni ścieków, dotyczących
poprawy jakości osadu ściekowego oraz możliwości ponownego wykorzystania
substancji odżywczych zawartych w osadzie. W projekcie analizie poddane zostaną
możliwości technologiczne i rozwiązania dotyczące wstępnego oczyszczania osadów,
efektywności energetycznej procesu oraz ponownego użycie składników odżywczych. Wyniki
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badań

będą

udostępnione

grupom

docelowym.

Ponadto

zostaną

przeprowadzone

2 inwestycje pilotażowe.
Główne grupy docelowe: małe i średnie zakłady uzdatniania wody, gminy i firmy prywatne
zajmujące się problemem ponownego wykorzystania osadu, stowarzyszenia oraz sieci
skupiające oczyszczalnie ścieków.

DZIAŁANIE 3.1.
ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
3. CAR - Creating Automotive Renewal
LP

Industrial Development Centre South (SE)
3 PL

PP

2 DE
2 DK
2 SE

Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku
Miasto Szczecin
Politechnika Gdańska
PVA-MV AG
ROSTOCK PORT GmbH
Elektroniczno-Techniczny Uniwersytet DTU
Region Bornholm
Miasto Lund
RISE

Budżet CAŁY [EUR]:

1 950 200,00

Budżet EFRR [EUR]:

1 549 675,001

Ideą projektu jest opracowanie rozwiązań systemowych dla ekologicznych technologii
w pojazdach napędzanych silnikiem elektrycznym. CAR zainicjuje współpracę podmiotów
mających wpływ na rozwój transportu elektrycznego: inwestorów, władz krajowych,
producentów pojazdów. Wspólne działania pozwolą na lepszą identyfikację potrzeb w regionie
oraz zintegrowane podejście w kwestii technologii i finansowania. W efekcie zostanie
ustanowiona sieć współpracy oparta na strategii rozwoju. Partnerzy przeprowadzą również
działania pilotażowe testujące technologie i systemy pojazdów elektrycznych w różnych
regionach.
Główne grupy docelowe: władze krajowe, regionalne i lokalne, spółki komunalne, producenci
samochodów i ich stowarzyszenia, MŚP.

4. CoBiUM - Cargo bikes in urban mobility
LP

Miasto Växjö (SE)

1 SE

Miasto Słupsk
Miasto Gdynia
Energy Agency for Southeast Sweden

1 DK

Danish Cycling Tourism

1 DE

Uniwersytet w Greifswaldzie

2 PL
PP

Budżet CAŁY [EUR]:

1 823 470,00

Budżet EFRR [EUR]:

1 452 602,501
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Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie ruchu samochodowego i hałasu na obszarach
miejskich poprzez poprawę zrównoważonych usług transportowych. Partnerzy projektu
opracują ofertę innowacyjnych i trwałych rozwiązań zachęcających gminy na obszarze
Południowego Bałtyku do włączania rowerów cargo do miejskich koncepcji mobilności.
W planach CoBiUM jest przeprowadzenie inwestycji pilotażowych skoncentrowanych
na korzystaniu z rowerów cargo w trzech obszarach (prywatnym, komunalnym i biznesowym).
Główne grupy docelowe: władze krajowe, regionalne

i lokalne, rowerzyści

i ich

stowarzyszenia, MŚP, organizacje prywatne, lokalne stowarzyszenia handlowe.

DZIAŁANIE 4.1.
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKÓW
5. SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine
governance
Uniwersytet Gdański (PL)

LP

PP

1 PL

Instytut Morski w Gdańsku

2 SE
1 DE

World Maritime University
Region Kalmar
EUCC Germany

1 LT

EUCC BALTIC OFFICE

2 DK

Aalborg University Copenhagen
Centre for Regional and Tourism Research

Budżet CAŁY [EUR]:

1 684 656,95

Budżet EFRR [EUR]:

1 360 932,561

Ideą SEAPLANSPACE
w

morskie

jest podniesienie jakości pracy jednostek

planowanie

przestrzenne

(MSP)

oraz

rozwój

zaangażowanych

wykorzystania

wiedzy

na temat zarządzania morskiego w branżach związanych z niebieską gospodarką. W tym
celu powstanie sieć skupiająca specjalistów oraz interesariuszy, pakiet szkoleniowy dla
praktyków i studentów oraz strona internetowa z bazą danych o ekspertach, szkoleniach
i ofertach pracy.Główne grupy docelowe: instytucje wdrażające i zarządzające polityką MŚP,
interesariusze sektorów branżowych, absolwenci i studenci, eksperci oraz dostawcy szkoleń.

6. SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary
coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local
Guides
LP

Uniwersytet w Kłajpedzie (LT)
2 PL

PP

2 DE
1 LT

Stepnicka Organizacja Turystyczna
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
Environmental Action Germany (DUH)
HOP Transnational Network Oder Delta e.V. (HOP)
Park Narodowy Mierzei Kurońskiej (CSNPA)

Budżet CAŁY [EUR]:

1 333 615,50

Budżet EFRR [EUR]:

1 133 573,181
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SB Nature Guide Network wzbogaci ofertę turystyczną obszaru Południowego Bałtyku
o przewodników natury. Opracowanie nowego profilu zawodowego będzie oparte
na programie szkoleń, włączeniu opisu zawodu do legislacji krajowych oraz przeprowadzeniu
pilotażowego kursu szkoleniowego. Międzynarodowa współpraca beneficjentów będzie
możliwa dzięki wspólnej sieci przewodników natury w regionie.
Główna grupa docelowa: eksperci w dziedzinie edukacji dot. środowiska naturalnego, osoby
bezrobotne,

dotychczasowi

przewodnicy-wolontariusze,

przyszli

uczestnicy

kursu

szkoleniowego, reprezentanci sektora turystycznego, regionalne instytucje promocji, turyści
i mieszkańcy regionów partnerskich.

DZIAŁANIE 5.1.
WZROST POTENCJAŁU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI
7. UMBRELLA - Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South
Baltic Sea
LP

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)
1 PL

Stowarzyszenie "Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i
Regionalnych"

1 SE

Region Kalmar

1 DK

Gmina Guldborgsund

1 LT

Uniwersytet w Kłajpedzie

PP

Budżet CAŁY [EUR]:

986 566,00

Budżet EFRR [EUR]:

797 392,001

UMBRELLA wychodzi naprzeciw problemom małych lokalnych i regionalnych instytucji
w nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi jednostkami na obszarze Południowego
Bałtyku. Działania będą skupiały się na mapowaniu potencjalnych interesariuszy, określeniu
ich potrzeb i barier, kojarzeniu partnerów oraz wsparciu przy budowaniu partnerstw
dla przyszłych projektów. W efekcie powstanie 5 wniosków aplikacyjnych w ramach programu
Południowy Bałtyk 2014-2020.
Główne grupy docelowe: małe lokalne i regionalne instytucje, które nie brały do tej pory
udziału w programie Południowy Bałtyk 2014-2020.
8. FilmNet - South Baltic Film and Culture Network
LP

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (PL)
2 PL

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
Nadbałtyckie Centrum Kutlury w Gdańsku

1 DE

Institute for New Media

1 SE

Reaktor Sydost

1 LT

Centrum Kultury w Gorżdzie

PP
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Budżet CAŁY [EUR]:

501 125,00

Budżet EFRR [EUR]:

415 996,251

Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy instytucji działających
w dziedzinie filmu i edukacji filmowej. FilmNet ustanowi międzynarodową sieć skupiającą
niekomercyjne kina, samorządowe i pozarządowe instytucje kultury oraz podmioty promujące
kinematografię i działalność kulturalną. Sieć posłuży do wymiany doświadczeń i praktyk
oraz przyczyni się do tworzenia wspólnych inicjatyw kulturalnych w przyszłości.
Główne grupy docelowe: władze lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące
się filmem, edukacją filmową i kulturą; kina, lokalne instytucje kultury, użytkownicy kin,
profesjonaliści i amatorzy filmowi oraz producenci.
9. SB FICA - South Baltic Food Culture Innovation Actors
LP

Krinova AB (SE)
2 PL

Gmina Czarna Dąbrówka
Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

1 LT

Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Retowie

PP

Budżet CAŁY [EUR]:

410 367,00

Budżet EFRR [EUR]:

328 394,451

Ideą projektu SB FICA jest wzmocnienie potencjału do współpracy transgranicznej
instytucji działających w branży żywieniowej. Działania służą kształtowaniu wspólnego
rynku spożywczego o bogatej kulturze żywieniowej. W projekcie przewidziano wydarzenia
transgraniczne, wizyty studyjne, warsztaty tematyczne, wymiany pilotażowe. Planowane
inicjatywy będą podnosić wartość komunikacji międzykulturowej, co wpłynie korzystnie
na przyszłą współpracę.
Główne grupy docelowe: władze lokalne, organizacje pozarządowe, decydenci polityczni,
politycy, koordynatorzy UE.
10. SB YCGN - south baltic youth core groups network
LP

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (PL)
2 PL

Politechnika Gdańska
Fundacja Civis Polonus

1 SE

Gmina Vimmerby

1 DK

Gmina Køge

2 LT

Public Establishment Samogitia Community Foundation
Rejon telszański

PP

Budżet CAŁY [EUR]:

565 642 00

Budżet EFRR [EUR]:

468 640,701

Intencją SB YCGN jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w podejmowaniu decyzji
na poziomie lokalnym. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału władz lokalnych
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i regionalnych w kreowaniu polityki wobec młodzieży, a także zrównoważonego rozwoju.
W projekcie zostanie utworzona sieć współpracy transgranicznej, która wspólnie będzie
organizować transgraniczne wydarzenia.
Główne grupy docelowe: gminne rady młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe
i gminne, organizacje pozarządowe, młodzież i osoby zajmujące się problemami młodzieży.
11. CICPA - common Initiatives in Conserved and Protected Areas
Nadmorski Park Regionalny (LT)

LP

2 PL

Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

1 LT

EUCC Baltc Office

PP
Budżet CAŁY [EUR]:

421 027,50

Budżet EFRR [EUR]:

357 873,381

Inicjatywa

CICPA

wspiera

podmioty

zlokalizowane

na

obszarach

Natura

2000

w budowaniu współpracy transgranicznej opartej na wykorzystywaniu i zachowaniu obszarów
chronionych. W projekcie powstanie sieć współpracy podmiotów lokalnych z obszarów
rybołówstwa, leśnictwa, rolnictwa, rzemiosła i sztuki. Platforma umożliwi instytucjom transfer
wiedzy i doświadczeń w obszarze korzystania z zalet obszarów chronionych. Ponadto,
powstanie plan wspólnych wydarzeń oraz strategia rozwoju.
Główne grupy docelowe: władze lokalne, instytucje, MŚP, grupy zawodowe, stowarzyszenia,
inni interesariusze zainteresowani potencjałem obszarów chronionych.

1

Ostateczne kwoty dofinansowania mogą ulec zmniejszeniu w wyniku procesu klaryfikacji warunków nałożonych przez KM.
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