
Celem projektu jest zwiększenie transgranicznej spójności tras żeglugi i korytarzy  
energetycznych w planach zagospodarowania przestrzennego morza w regionie  
Morza Bałtyckiego. W ten sposób możliwe będzie uniknięcie niedopasowania tras 
między granicami i zapewnienie łączności transnarodowej, a także efektywne  
wykorzystanie przestrzeni Morza Bałtyckiego.

Akronim projektu: Baltic LINes.
Partner wiodący: Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Finlandia), 3 (Polska), 2 (Łotwa), 1 (Niemcy), 1 (Dania), 1 (Estonia), 
1 (Litwa), 1 (Holandia), 1 (Szwecja).
Całkowity budżet projektu: 3,4 mln euro.

Tytuł projektu: Spójna linearna infrastruktura w planach zagospodarowania 
przestrzennego Morza Bałtyckiego
ang. Coherent linear infrastructures in Baltic maritime  
spatial plans 
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

Podsumowanie

Projekt przyczynia się do wypracowania najbardziej odpowiednich warunków ramowych dla 
działań z zakresu niebieskiego wzrostu (np. transportu morskiego, wykorzystania energii na 
morzu, turystyki nadmorskiej, itd.) na kolejne 15 lat, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo  
inwestorów.
Niezbędnym warunkiem jest stworzenie instytucjonalnych zdolności organów w dziedzinie 
przestrzennego zagospodarowania morza. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń i strate-
gii zaangażowania sektora zostanie przeprowadzony w sposób ustrukturyzowany i skoordyno-
wany proces partycypacji, z uwzględnieniem odpowiednich krajowych i międzynarodowych 
forów interesariuszy w bliskiej współpracy z interesariuszami z sektora przemysłu morskiego  
i energetycznego. Partnerzy projektu poznają wymagania z zakresu przestrzennego  
zagospodarowania morza dla sektora przemysłu morskiego i energetycznego (w oparciu  
o przewidywane zmiany gospodarcze, środowiskowe, technologiczne i dotyczące stosunku 
ląd-morze) oraz ich implikacje przestrzenne. Zebrane informacje zostaną zwizualizowane  
w scenariuszach przy wykorzystaniu „MSP Challenge”, wspomaganej komputerowo gry  
symulacyjnej wykorzystującej prawidłowe dane i informacje zwrotne dające morskim planistom 
przestrzennym wgląd w różnego rodzaju wyzwania związane ze zrównoważonym planowaniem 
działalności człowieka w ekosystemie morskim i nadmorskim.
Projekt zwiększy dostęp do odpowiednich, transnarodowych danych z zakresu przestrzennego 
zagospodarowania morza, które są niezbędne w celu podziału przestrzeni między użytkowników 
żeglugi i energii w ramach przestrzennego zagospodarowania morza przez wprowadzenie 
pilotażowej infrastruktury danych przestrzennego zagospodarowania Morza Bałtyckiego. Infra-
struktura ta umożliwi zdecentralizowane gromadzenie i dostęp do danych z zakresu przestrzen-
nego zagospodarowania morza po zakończeniu projektu i będzie mogła być rozszerzona na 
pozostałe sektory. W celu wypracowania planowanych rozwiązań morscy planiści przestrzenni 
określą transnarodowe kwestie związane z planowaniem międzysektorowym.

Planiści wspólnie uzgodnią kryteria planowania, biorąc pod uwagę wymagania sektorowe dla przestrzen-
nego zagospodarowania morza i podejścia ekosystemowego. Określą opcje rozwiązań planisty- 
cznych dla tras żeglugi i infrastruktury energetycznej, które zostaną skonsultowane z sektorami przez „MSP  
Challenge”. Ostateczne sugerowane rozwiązania planistyczne uzupełnią krajowy proces przestrzennego 
zagospodarowania morza i zostaną uwzględnione w krajowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego morza na etapie ich opracowywania lub przeglądu.
W celu ustalenia warunków dla ciągłej koordynacji przestrzennego zagospodarowania morza na linearnej 
infrastrukturze zostaną sformułowane zalecenia dla umowy w sprawie międzynarodowych konsultacji  
w zakresie linearnej infrastruktury w procesie zagospodarowania Morza Bałtyckiego. W konsekwencji 
uzyskana zostanie większa spójność linearnej infrastruktury między granicami w zakresie zagospodaro-
wania przestrzennego morza.


