
Budowane na zamówienie statki wycieczkowe mają znacznie większe rozmiary niż 
przeciętnie. Oczekuje się, że do 2025 r. region Morza Bałtyckiego odwiedzi 7,6 mln 
pasażerów na statkach wycieczkowych, a liczba statków pasażerskich zawijających 
do portów będzie równa 4 000. Ponadto, w regionie Morza Bałtyckiego zostaną 
wprowadzone nowe regulacje dotyczące emisji ze statków w ramach tak zwanych 
obszarów kontroli emisji. Dyrektywa UE (2005/33/WE) ogranicza emisje siarki na wodach 
śródlądowych, a także dla statków zakotwiczonych w portach śródlądowych lub mors-
kich w UE. Konieczne jest podjęcie strategicznych i trwałych działań w zakresie planow-
ania, zaspokojenia szybko rosnącego zapotrzebowania i spełnienia odpowiednich 
wymagań w zakresie ochrony środowiska w sektorze rejsów wycieczkowych.  
Ze względu na transgraniczny charakter „produktu rejsów wycieczkowych”, trwałe 
wyniki może zapewnić wyłącznie proces wspólnego planowania władz portów  
w regionie Morza Bałtyckiego.

Akronim projektu: Green Cruise Port.
Partner Projektu: Zarząd Portu w Hamburgu, Niemcy.
Partnerzy projektu: 2 (Niemcy), 1 (Dania), 1 (Estonia), 1 (Finlandia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa), 
1 (Norwegia), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 2,8 mln euro.

Tytuł projektu: Zrównoważony rozwój portów statków 
wycieczkowych
ang. Sustainable development of cruise port locations
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska

Podsumowanie

W ciągu ostatniego dziesięciolecia w regionie Morza Bałtyckiego odnotowano znaczący  
rozwój sektora rejsów wycieczkowych. W latach 2001-2013 liczba statków zawijających do 
portów wzrośnie łącznie o 59% (ze 1 601 do 2 552), a liczba wizyt pasażerów wzrośnie łącznie  
o ponad 260% (z 1 227 000 do 4 434 000). Turystyka wycieczkowa ma charakter globalny  
i oczekuje się dalszego jego wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego przy jednoczesnym  
wzroście dostępnych zdolności przewozowych (determinowanych przez istniejącą flotę).
Podczas gdy na morzu prywatne spółki żeglugowe i organy międzynarodowe, np. 
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), są głównymi aktorami, na lądzie odpowiedzialność 
przejmują władze portów krajowych i operatorzy terminali. W celu promowania inwestycji  
w ekologiczną infrastrukturę i zabudowę w portach dla statków wycieczkowych niezbędna 
jest ekologiczna żegluga, a także lepsze, inteligentne połączenia komunikacyjne  
z systemami transportu publicznego i dostaw.

Projekt, w którym uczestniczy dziesięciu partnerów i dziesięć organizacji wsparcia ze wszystkich państw 
regionu Morza Bałtyckiego, będzie się z tego względu koncentrować w pierwszej kolejności na głównych, 
publicznych i prywatnych interesariuszach w regionie (i poza jego granicami), w tym portach i władzach 
portów, operatorach terminali, spółkach żeglugowych, politykach, itd. Celem projektu jest wypraco-
wanie inteligentnych rozwiązań w celu budowania bardziej ekologicznych portów dla statków wyciec-
zkowych w regionie Morza Bałtyckiego w ramach trzech obszarów działań: zrównoważonego systemu 
dostaw energii i innowacyjnych metod ograniczania emisji, budowli terminali statków wycieczkowych  
i innowacyjnego wyposażenia do przyjmowania statków oraz połączeń w żegludze morskiej i śródlądowej 
(terminali). Poparte konsekwentnym zarządzaniem projektem, takie zintegrowane podejście tematyczne 
będzie stanowić mocną podstawę dla skutecznej realizacji projektu w latach 2016-2019.
Narzędzia projektu oraz główne jego produkty i wyniki będą obejmować konferencje, warsztaty  
i trasy najlepszych praktyk (we wszystkich państwach regionu Morza Bałtyckiego), dokumentacje polityki, 
badania, badania techniczne i koncepcyjne, a także studia przypadków, trwałe zwiększenie zdolności 
pracowników partnerów (i pozostałych interesariuszy działających w sektorze rejsów wycieczkowych)  
i wdrożenie planu działań ekologicznych portów statków wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego 
2030, zapewnianie strategicznej orientacji i praktycznych wytycznych dla rozwoju inteligentnych, ekolo-
gicznych portów dla statków wycieczkowych w nadchodzącym dziesięcioleciu.


