
Projekt podejmuje problemy terytorialne związane z przejściem w kierunku ni-
skoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego.

Akronim projektu: BEA-APP.
Partner wiodący: Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Rozwoju kraju związkowego Mek-
lemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Szwecja), 2 (Łotwa), 1 (Dania), 1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Litwa), 
1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 2,7 mln euro.

Tytuł projektu: Bałtyckie obszary energii - perspektywa 
planistyczna
ang. Baltic energy areas - a planning perspective 
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.2 Energia odnawialna

Podsumowanie

Aby sprostać ambitnym celom w zakresie ograniczania zmian klimatu i energetyki odnawial-
nej w regionie, konieczne jest wyznaczenie dodatkowych obszarów (wzrostu) na potrzeby in-
stalacji energetyki odnawialnej, jak farm wiatrowych, jednostek bioenergii i instalacji solarnych. 
Planistom przestrzennym brakuje jednak często odpowiednich instrumentów planistycznych 
w celu zdefiniowania i wyznaczenia najlepszych obszarów przy równoczesnym, optymalnym 
pogodzeniu przeciwstawnych interesów. Natrafiają oni na opór lokalny i nastawienie „nie na moim  
podwórku” do projektów z zakresu energetyki odnawialnej oraz nie zawsze posiadają 
wystarczającą wiedzę na temat lokalnych zasobów i warunków, aby znaleźć inteligentne 
rozwiązania dostosowane do danych obszarów.
W celu rozwiązania takich problemów projekt ma zwiększyć zdolności regionalnych podmiotów 
i planistów energetyki odnawialnej przez opracowanie, testowanie i wdrożenie:

• nowych, dostosowanych przestrzennie, formalnych i nieformalnych instrumentów planowania przestrzen-
nego, które ułatwią kierowanie zrównoważonym rozwojem energetyki odnawialnej i wypracowanie  
optymalnej równowagi między przeciwstawnymi celami i wykorzystaniem terenu (np. ochrony środowiska 
naturalnego, krajobrazów o walorach kulturowych, rolnictwa i turystyki),

• sposobów angażowania innowacyjnych interesariuszy i systemów finansowania w celu zwiększenia  
akceptacji społecznej i lokalnej własności projektów z zakresu energetyki odnawialnej,

• miejscowych działań pilotażowych oceniających warunki lokalne, ustalających optymalny koszyk  
energii odnawialnej dla strategicznie wybranych obszarów i określających miejsce realizacji konkretnych 
projektów z zakresu energetyki odnawialnej w regionie.

Podstawowe wyniki projektu obejmują powszechnie uzgodniony zestaw kryteriów planowania przestrzen-
nego na potrzeby dalszego zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, zaktualizowanych  
i nowych koncepcji energetyki odnawialnej we wszystkich dziewięciu zaangażowanych regionach przy 
uwzględnieniu aspektów związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, podręcznikami 
i wytycznymi dla innowacyjnych sposobów angażowania interesariuszy i finansowego udziału obywateli, 
a także szeregu studiów wykonalności dla konkretnych projektów z zakresu energetyki odnawialnej na 
poziomie gmin. 
Wyniki projektu będą służyć w pierwszej kolejności władzom regionalnym i gminnym oraz agencjom  
energetycznym regionów, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu i będą mieć 
wpływ na wyniki projektu w ramach swojej codziennej działalności. Grupami docelowymi projek-
tu są także producenci energii, instytucje finansowe, eksperci i organizacje pozarządowe działające  
w obszarze planowania przestrzennego i/lub energetyki odnawialnej.
W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane rozwiązania planistyczne, które ułatwią i przyspieszą 
realizację konkretnych projektów z zakresu energetyki odnawialnej w zaangażowanych regionach, 
przyczyniając się istotnie do osiągnięcia celu zakładającego zwiększanie produkcji i wykorzystania energii 
odnawialnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz ograniczania zmian klimatu.


