
Celem projektu jest poprawa efektywności w zakresie gospodarki ściekowej w regionie 
Morza Bałtyckiego przez zwiększanie zdolności przedsiębiorstw zajmujących się oczyszc-
zaniem ścieków i realizację pilotażowych inwestycji, które przyczynią się do ogranicze-
nia wymywania substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego.

Akronim projektu: IWAMA.
Partner wiodący: Unia Miast Bałtyckich, Komisja Zrównoważonych Miast, Miasto Turku, 
Finlandia.
Partnerzy projektu: 4 (Niemcy), 4 (Estonia), 2 (Litwa), 2 (Polska), 1 (Finlandia), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 4,6 mln euro.

Tytuł projektu: Interaktywna gospodarka wodna
ang. Interactive water management
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Miejskie oczyszczalnie ścieków odgrywają ważną rolę w ochronie zasobów wodnych. Sku-
teczne i przyjazne dla środowiska naturalnego działanie oczyszczalni ścieków wywiera wpływ  
na stan morza i klimatu. Oczyszczając ścieki komunalne i przemysłowe, oczyszczalnie ścieków 
usuwają składniki odżywcze z wody (fosfor (P), azot (N)). Wracając do zbiorników wodnych, 
składniki odżywcze powodują eutrofizację, która stanowi jeden z największych problemów  
Morza Bałtyckiego.
Zalecenia HELCOM dotyczące stężenia wymywanych składników odżywczych są bardziej  
restrykcyjne niż odpowiednie wymagania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komu-
nalnych UE. W konsekwencji oczyszczalnie ścieków stosują różne wymagania w poszczególnych 
częściach regionu Morza Bałtyckiego. Aby spełnić zalecenia HELCOM, większość oczyszczalni 
ścieków musi jeszcze udoskonalić swoje procedury usuwania składników odżywczych. Spełnienie 
zaleceń HELCOM jest związane także z wyższymi kosztami operacyjnymi dla oczyszczalni ścieków. 
Możliwe jest jednak, aby stosować zalecenia HELCOM i jednocześnie oszczędzać koszty przez  
inteligentne optymalizowanie procesów i inwestycje. Otwiera to nowe możliwości biznesowe  
i daje szansę na innowacyjny, efektywny pod względem kosztów i zużycia energii rozwój tech-
nologii.

Działania realizowane w ramach projektu koncentrują się na trzech głównych obszarach  
sektora oczyszczania ścieków komunalnych: rozwoju zdolności, zarządzaniu energią i wykorzys-
taniu osadów ściekowych. Działania w zakresie rozwoju zdolności ułatwią wykorzystanie na-
jnowszej wiedzy w zakresie gospodarki osadami ściekowymi i zarządzaniu energią w regionie,  
a także wykorzystanie doświadczeń z realizacji inwestycji pilotażowych.
Partnerzy projektu wezmą udział w warsztatach w terenie, seminariach internetowych oraz 
będą tworzyć krajowe, oparte na wiedzy wspólnoty uczenia się przez całe życie w poszczegól-
nych państwach partnerskich. Na arenie międzynarodowej wspólnoty te będzie reprezentować 
Bałtyckie Centrum Inteligentnej Wody, które będzie wykorzystywać materiały szkoleniowe 
i pozostałe narzędzia opracowane w toku realizacji projektu, a także będzie organizować 
możliwości dostosowania nowych informacji i ciągłej wymiany wiedzy z pozostałymi inter-
esariuszami z sektora gospodarki wodnej w regionie Morza Bałtyckiego. Koncepcje inteli-
gentnego zarządzania energią i gospodarowania osadami ściekowymi będą dalej rozwijane  
i testowane w celu zwiększania skuteczności oczyszczania ścieków. Koncepcje będą 
obejmować pierwszy tego typu wspólny system oceny sprawności energetycznej i gospo-
darowania osadami ściekowymi w oparciu o szeroki zakres danych zebranych w region-
ie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu będą realizowane pilotażowe inwestycje w celu 
zwiększania skuteczności energetycznej i lepszej kontroli azotu, a także podnoszenia jakości  
gospodarki osadami ściekowymi oraz usuwania składników odżywczych w ramach oczyszc-
zenia wody szlamowej, a także wypracowania nowych rozwiązań na potrzeby higienizacji  
osadów, stabilizacji i osuszania.


