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Cel programu 2.2 Niebieska gospodarka
Wprowadzenie do działań
Region Morza Bałtyckiego posiada obfite zasoby wodne i know-how dla rozwoju błękitnej gospodarki,
jak również wykazuje troskę o ochronę środowiska w zakresie zdrowych ekosystemów w morzu
i śródlądowych zbiornikach wodnych.
Program wspiera działania w zakresie zrównoważonego wykorzystania wód słodkich i morskich, jak
również zasobów morskich w innowacyjnym rozwoju biznesu w całym regionie w sektorach
wschodzących i ustabilizowanych. Należą do nich akwakultura, niebieska biotechnologia, żegluga,
rybołówstwo oraz turystyka przybrzeżna i morska.
Ponieważ różne sektory mogą korzystać z tych samych zasobów, działania powinny pomóc w
łagodzeniu potencjalnych konfliktów między użytkownikami przestrzeni morskiej i ułatwić jej
wspólne wykorzystanie. Ponadto w ramach programu zachęca się do podejmowania działań na rzecz
niebieskich przedsiębiorstw, które zwiększają ich odporność na zmianę klimatu i łagodzą jej skutki.

Niewyczerpujący wykaz przykładowych działań:
- Tworzenie nowych możliwości biznesowych poprzez rozwijanie łańcuchów wartości dla
zrównoważonych produktów i usług opartych na wodzie słodkiej i morzu zgodnie ze strategiami
inteligentnej specjalizacji oraz wprowadzanie ich do obrotu;
- Opracowanie modeli zarządzania, komunikacji i współpracy między organami publicznymi i
przemysłem w celu złagodzenia konfliktów i promowania wspólnego korzystania z przestrzeni
morskiej i lądowej poprzez planowanie przestrzenne obszarów morskich i interakcję między lądem
a morzem;
- Włączenie środków łagodzenia zmian klimatu do planów rozwoju niebieskiej gospodarki;
- Wprowadzenie wspólnych norm środowiskowych oraz czystych, cyfrowych, ekoefektywnych
rozwiązań na statkach i w portach w celu ograniczenia emisji, przetwarzania i recyklingu odpadów
i ścieków, zapobiegania przedostawaniu się gatunków do zbiorników wodnych;
- Usprawnienie zarządzania ruchem na morzu i wodach śródlądowych oraz wprowadzenie rozwiązań
w zakresie zdalnego wsparcia nawigacyjnego, automatyzacji na statkach i w portach, w tym
cyfrowych rozwiązań w zakresie certyfikacji i szkoleń zawodowych dla marynarzy;
- Dywersyfikacja produktów turystyki przybrzeżnej, morskiej i wodnej śródlądowej oraz łączenie ich
z innymi sektorami, np. spożywczym, zdrowotnym, w celu przeciwdziałania sezonowości;
- Testowanie modeli biznesowych w zakresie usług ekosystemowych świadczonych przez niebieskie
przedsiębiorstwa.
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Oczekiwane rezultaty i ich wkład w realizację wybranego celu szczegółowego
Główne grupy docelowe programu zwiększają swoje zdolności do rozwijania niebieskiej gospodarki
w bardziej kompetentny, zrównoważony i skuteczny sposób, biorąc pod uwagę zmieniający się klimat
i troskę o środowisko w celu zachowania zdrowych wód morskich i śródlądowych. Te wspierane
działania prowadzą do szerszego stosowania sprawdzonych rozwiązań, które ułatwiają
przedsiębiorstwom dostęp do wód morskich i słodkich oraz powiązanych z nimi zasobów morskich,
a także ich zrównoważone wykorzystanie. Pomagają one również zapobiegać zanieczyszczeniu wody,
które może być spowodowane przez niebieską gospodarkę, poprzez sprawdzone i szeroko stosowane
rozwiązania w zakresie czystej żeglugi lub waloryzacji usług ekosystemowych związanych z czystą
wodą.
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