
W ciągu kolejnych dziesięcioleci oczekuje się istotnego wzrostu natężenia transportu  
w regionie Morza Bałtyckiego. W dalszym ciągu transport drogowy jest jednak najs-
zybciej rozwijającym się segmentem sprawiającym coraz większe problemy, w tym 
ze względu na niewystarczającą przepustowość dróg, większe natężenie ruchu, za-
nieczyszczenie, wypadki i hałas. Projekt ma stanowić przeciwwagę dla tego trendu, 
koncentrując się na zwiększaniu potencjałów żeglugi śródlądowej i transportu rzeczno-
morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.
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Podsumowanie

W większej części regionu Morza Bałtyckiego sektor transportu rzeczno-morskiego nie 
jest rozwinięty w wystarczającym stopniu, tak aby sprostać większemu natężeniu ruchu.  
W przeciwieństwie do pozostałych regionów w Europie specyfika śródlądowych dróg wodnych 
w regionie Morza Bałtyckiego nie pozwala na wykorzystanie standardowych statków żeglugi 
śródlądowej, tj. statków klasy „europejskiej”. Przeszkodę stanowią także dodatkowe ogranicze-
nia żeglugowe i warunki pogodowe, w tym zamarzanie wód w okresie zimowym skracające 
sezon żeglowności tras wodnych. Transport śródlądowymi drogami wodnymi i rzeczno-morski 
ma obecnie niewielki udział w całkowitym wolumenie transportu w regionie Morza Bałtyckiego  
w porównaniu do transportu drogowego i kolejowego.
W celu przezwyciężenia tych przeszkód i wprowadzenia zrównoważonej zmiany w realizację  
projektu zaangażowani zostaną interesariusze z sektora polityki, administracji, żeglugi śródlądowej  
i stowarzyszeń transportu drogami śródlądowymi.

W ramach projektu zostaną podjęte polityki regionu Morza Bałtyckiego, których celem jest pozyskanie 
większego politycznego (i finansowego) wsparcia dla transportu wodami śródlądowymi i rzeczno-morsk-
iego. Projekt przyczyni się do zmiany sposobu myślenia polityków w regionie Morza Bałtyckiego i Europ-
ie. Organizowane będą regularne spotkania w celu przedstawiania im potencjału i korzyści związanych  
z transportem wodami śródlądowymi. Struktury lobby transportu wodami śródlądowymi zostaną wzmoc-
nione przez poprawę współpracy na poziomie krajowym i regionu Morza Bałtyckiego. W celu kształtowania 
opinii na temat transportu wodami śródlądowymi i rzeczno-morskiego zostaną zaangażowane media.
Największym wyzwaniem jest jednak pogłębienie wiedzy uczestników rynku na temat transportu woda-
mi śródlądowymi i rzeczno-morskiego oraz przekonanie klientów i przedstawicieli przemysłu, że integrac-
ja transportu wodami śródlądowymi i rzeczno-morskiego w ich łańcuchy logistyczne przyniesie korzyści.  
W celu zainicjowania strategii długoterminowej zostaną wykorzystane projekty pilotażowe, których 
celem będzie przedstawienie potencjału żeglugi śródlądowej i otwarcie nowych segmentów rynku.  
Na potrzeby projektów pilotażowych zostaną przygotowane plany biznesowe i ramy organizacyjne,  
aby dowieść, że żegluga śródlądowa stanowi wiarygodne i skuteczne rozwiązanie transportowe także  
w międzynarodowych łańcuchach transportowych w ramach regionu Morza Bałtyckiego.
Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności transportu wodami śródlądowymi i rzeczno-mor-
skiego przez zmniejszenie jednostkowego kosztu transportu. W ramach projektu zostaną zidentyfikow-
ane możliwości udoskonalenia małej infrastruktury przy zachowaniu korzystnego stosunku efekt-koszt, co  
przyczyni się do promocji istniejących typów barek i/lub prototypów możliwych do wykorzystania  
w warunkach żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego. 


