
Projekt zgromadzi podmioty działające w dziedzinie biotechnologii morskiej w regionie 
Morza Bałtyckiego w celu rozwoju innowacyjnej biotechnologii morskiej w oparciu 
o produkty i usługi, w odpowiedzi na unijną agendę zrównoważonego niebieskiego 
wzrostu dla regionu Morza Bałtyckiego - strategię wykorzystania mocnych stron regionu 
w celu rozwijania innowacyjności i wzmacniania wzrostu gospodarczego na obszarze 
morskim.

Akronim projektu: ALLIANCE.
Partner wiodący: Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii, Niemcy.
Partnerzy projektu: 4 (Niemcy), 4 (Polska), 3 (Litwa), 3 (Łotwa), 2 (Dania), 2 (Szwecja),  
1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Portugalia), 1 (Wielka Brytania), 4 (rezerwowi).
Całkowity budżet projektu: 3,4 mln euro.

Tytuł projektu: Bałtycki sojusz biotechnologii morskiej
ang. Baltic blue biotechnology alliance
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

Podsumowanie

Uznaje się, że niebieska biotechnologia posiada znaczący, lecz wciąż słabo rozwinięty potencjał, 
wobec czego niezbędne jest przyjęcie bardziej strategicznego podejścia do jej rozwoju  
w regionie Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowanych instytucji 
badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów biznesowych w celu osiągnięcia 
przez nie masy krytycznej niezbędnej do działania i osiągnięcia przewagi globalnej przez  
systematyczne mobilizowanie zdolności krajowych. W celu zaspokojenia swoich potrzeb  
partnerzy projektu będą ściśle współpracować z dwoma grupami docelowymi:

1) biznesem,
2) instytutami badawczymi, agencjami wspierającymi innowacje i parkami biznesowymi.

W celu rozpoczęcia realizacji projektu i zapewnienia usług zorientowanych na grupy docelowe 
i powiązanych działań od samego początku do konsorcjum projektu zaangażowano kilka pod-
miotów, które mają duże szanse na skuteczne dostarczenie produktów w dziedzinie niebieskiej 
biotechnologii. 
Wraz z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne działania i dodatkowymi klientami, którzy 
zostaną wyznaczeni na zasadach konkurencyjnych w toku działań angażujących interesariuszy, 
projekt będzie rozwijać i wdrażać optymalne międzynarodowe drogi, skutecznie wykorzystując 
i zapewniając szeroki dostęp do różnego rodzaju infrastruktury, (ekologicznych) zasobów  
i kompetencji wewnątrz i poza regionem Morza Bałtyckiego. Działania i wiedza zdobyta  
w trakcie realizacji zbliżonych inicjatyw w pozostałych regionach europejskich i dziedzinach 
pokażą partnerom, w jaki sposób najlepiej dopracować ich wspólną, zintegrowaną ofertę usług 
i w jaki sposób przezwyciężyć bariery prawne i finansowe w transgranicznej współpracy na osi 
nauka-biznes.

Oferta usług zostanie połączona ze wspólnymi działaniami marketingowymi, badaniami rynku, 
doradztwem prawnym i gospodarczym, a także formułowaniem rekomendacji dotyczących 
przyszłych badań i potrzeb w zakresie infrastruktury w regionie Morza Bałtyckiego. 
 
To ukierunkowane i oparte na potrzebach podejście, przedstawienie konkretnych sukcesów, 
stałe rozszerzanie bazy klientów/partnerów oraz rozwój rentownego finansowo modelu zapewni 
autonomiczne działanie projektu po jego zakończeniu. W ten sposób projekt otworzy bogaty  
w zasoby obszar niebieskiej biotechnologii dla nowych podmiotów oraz przyspieszy rozwój  
biznesu i komercyjne wykorzystanie jego produktów. Projekt zwiększy globalną konkurencyjność 
regionu Morza Bałtyckiego i wzmocni przejście do produkcji przyjaznej dla środowiska natural-
nego.


