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Zakres tematyczny Programu Interreg BSR

Priorytet 1: Innowacyjne społeczeństwa

Priorytet 2: Społeczeństwa rozważnie korzystające 
z wody

Priorytet 3: Społeczeństwa neutralne dla klimatu



Innowacyjne społeczeństwa

Agnieszka Lipińska, Opiekun Projektów
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Innowacyjne społeczeństwa
Cel programu 1.1 Odporne gospodarki i społeczności

Cel programu 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców
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Innowacyjne 
społeczeństwa

Cel Programu 1.1 
Odporne gospodarki i 
społeczności
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○ Jesteśmy zależni od wydarzeń na świecie

○ Sytuacja jest dynamiczna (pandemia, fala migracji, kryzys energetyczny…)

○ Chcemy być przygotowani na niespodziewane wydarzenia

○ Chcemy szybko odnaleźć się w nowej sytuacji

Dlaczego chcemy budować 
odporny region?
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Co można zrobić?

Mobilizować kreatywność

Reagować na nowe wyzwania społeczne 

Zmieniać zachowania konsumenckie

Wspierać słabsze grupy społeczne

Wzmocnić pozycję społeczności

Testować nowe modele współpracy ze światowymi rynkami

Zapewnić dostęp do kluczowych towarów

Pomagać firmom w reagowaniu na zmiany
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Innowacyjne 
społeczeństwa

Cel Programu 1.2 
Usługi publiczne 
odpowiadające na 
potrzeby mieszkańców
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○ Rosnące potrzeby przy jedoczesnych ograniczeniach budżetowych 

○ Lepsze ukierunkowanie i dostosowanie usług do potrzeb

○ Chcemy poprawić sposoby świadczenia usług publicznych

○ Uwzględniając specyfikę różnych regionów i grup społecznych

Dlaczego wpieramy ukierunkowanie 
na potrzeby usługi publiczne? 
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Co można zrobić?

Wspierać samoorganizację mieszkańców

Ujednolicać systemy i standardy

Tworzyć mechanizmy usług lepiej dostosowanych do potrzeb 

Stosować nowe technologie cyfrowe

Testować rozwiązania zmniejszające koszty i biurokrację

Angażować społeczność w przekształcanie usług publicznych 
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Społeczeństwa rozważnie korzystające 

z wody 

Marta Ślężak-Warszycka, Kierownik Zespołu Projektowego
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Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

Cel Programu 2.1 Zrównoważone wody

Cel Programu 2.2 Niebieska gospodarka
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Społeczeństwa 
rozważnie 
korzystające z wody

Cel Programu 2.1 
Zrównoważone wody
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○ Zły stan wód obszaru Morza Bałtyckiego

○ Wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy wodne

○ Potrzeba wypracowania wspólnych standardów w zakresie gospodarki 

wodnej

○ Potrzeba przejścia od poszukiwania dobrych rozwiązań  służących 

poprawie jakości wody do ich wdrażania

Dlaczego zajmujemy się 
zrównoważonymi wodami?
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Co można zrobić?

Wdrażanie dobrych praktyk w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu wody

Zmiany sposobu produkcji i konsumpcji

Poprawa procedur i metod usuwania zanieczyszczeń

Wdrażanie działań ochrony wody międzysektorowo

Dostosowanie procesów planowania w celu złagodzenia 
skutków zmian klimatu
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Społeczeństwa 
rozważnie 
korzystające z wody

Cel Programu 2.2 
Niebieska gospodarka
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○ Duża dostępność zasobów morskich i wodnych mogących posłużyć do 
budowy zrównoważonej gospodarki regionu

○ Potrzeba wsparcia “niebieskich firm”

○ Potrzeba poszukiwania rozwiązań neutralnych dla klimatu

○ Możliwości rozwijania czystej żeglugi

○ Potrzeba ułatwień we wspólnym korzystaniu z przestrzeni morskiej 
i pomocy w łagodzeniu potencjalnych konfliktów

Dlaczego wspieramy
niebieską gospodarkę?
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Co można zrobić?

Wspiernie wspólnego użytkowania wód i lądu

Dywersyfikacja produktów niebieskiej ekonomii

Promocja czystej żeglugi

Poprawa zarządzania ruchem na morzu i drogach śródlądowych

Rozwijanie łańcuchów wartości dla zrównoważonych 
produktów i usług

Testowanie modeli zapobiegania konfliktom

Wdrażanie wspólnych standardów środowiskowych

Wspieranie turystyki morskiej związanej z kulturą
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Mateusz Ropiak, opiekun projektów

Społeczeństwa neutralne dla klimatu
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Społeczeństwa neutralne dla klimatu
Cel Programu 3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Cel Programu 3.2 Transformacja energetyczna

Cel Programu 3.3 Inteligentna zielona mobilność
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Społeczeństwa
neutralne
dla klimatu

Cel Programu 3.1             
Gospodarka o obiegu zamkniętym
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Dlaczego wspieramy        
gospodarkę o obiegu zamkniętym?

○ Rosnący ślad ekologiczny regionu i produkcja odpadów

○ Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych

○ Luka w tworzeniu norm i standardów wykorzystania zasobów         
w obiegu zamkniętym

○ Brak wiedzy i rozwiązań wspomagających rozwój strategii          
obiegu zamkniętego w różnych sektorach
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Co można zrobić?
Opracowanie narzędzi do tworzenia symbioz przemysłowych

Zmiana zachowań społeczeństwa i przedsiębiorców

Testowanie modeli zielonych zamówień publicznych

Współpraca międzysektorowa w celu lepszego zintegrowania procesów planowania 

Wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania inicjatyw 
z zakresu ekonomii współdzielenia
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Cel Programu 3.2
Transformacja energetyczna

Społeczeństwa
neutralne
dla klimatu
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○ Przeprowadzenie zielonej transformacji

○ Dekarbonizacja, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i 
wspieranie energii odnawialnej 

○ Reakcja na kryzys energetyczny

○ Różne poziomy produkcji i zużycia energii

Dlaczego wspieramy 
transformację energetyczną?



| 26

Co można zrobić?

Wspieranie efektywności energetycznej

Nowe podejścia i polityki na drodze do neutralności klimatycznej

Integracja i magazynowanie energii na poziomie lokalnym

Wspieranie produkcji bardziej ekologicznej energii

Wzmocnienie wykorzystania lokalnej energii
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Cel Programu 3.3
Inteligentna zielona mobilność

Społeczeństwa
neutralne
dla klimatu
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○ Potrzeba złagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń wynikających z rosnącej mobilności pasażerów 
i towarów

○ Konieczność dalszego wspierania obszarów miejskich i ich zaplecza
○ Potrzeba przejścia na paliwa ekologiczne i alternatywne oraz 

mobilność multimodalną
○ Konieczność lepszego wykorzystania informacji 

w systemach mobilności

Dlaczego wspieramy 
mobilność?
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Co można zrobić?

Tworzenie i testowanie narzędzi cyfrowych (ponadnarodowo!) integrujących
i optymalizujących usługi

Koordynacja planowania infrastruktury i technologii dla paliw odnawialnych

Opracowanie wspólnych standardów na rzecz kompatybilności 
zielonych rozwiązań

Zmiana zachowań i wymagań związanych z mobilnością

Przestrzennie efektywna lub niskoemisyjna mobilność 
wszystkich środków transportu
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Czego NIE można zrobić?

Kompendium “dobrych praktyk” lub

Kilka niepowiązanych ze sobą lokalnych pilotaży, w których 
"rozwiązaniem" jest zbiór rezultatów projektu

zalecenia dotyczące obszarów polityki, których nikt nie stosuje

Rozbudowa infrastruktury lokalnej bez korzyści 
dla rozwoju transnarodowego
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interreg-baltic.eu

matchmaking.interreg-baltic.eu

facebook.com/InterregBSR

twitter.com/InterregBSR

linkedin.com/in/interregbsr

instagram.com/interreg.bsr

youtube.com/user/BSRprogramme

The Programme is managed by Investitionsbank
Schleswig-Holstein (IB.SH) in Kiel, Germany.

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Interreg Baltic Sea Region  
Managing Authority/Joint Secretariat
Grubenstraße 20, 18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 454 84 5281
E-mail: info@interreg-baltic.eu
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This presentation has been developed exclusively for the purposes of the EU funding Programme
Interreg Baltic Sea Region managed by Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). 

You are allowed to use the texts, diagrams and flow charts for developing, managing and 
promoting Interreg Baltic Sea Region and its projects.  

Please note that the images and photographs contained in this presentation are copyrighted and 
subject to the rights of third parties as mentioned in the respective reference below the image. 
If you plan to use these images/photographs you have the sole responsibility for obtaining 
appropriate licenses from the respective right holder. 

Terms of use


