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Budżet Projektu

Obszarowo

•	Budżet	EFRR		 =		 2.151.667	EUR

•	Budżet	Norweski	 =	 104.250	EUR

•	Wkład	własny	Partnerów		 =	 727.139	EUR

Według typu organizacji partnerskich

•	Polityka		 =		 600.000	EUR

•	Sektory	 =	 929.000	EUR

•	Regiony	 =	 1.454.056	EUR

Całkowity budżet  = 2.983.056 EUR

 
Kontakt

Partner Wiodący

Niemieckie	Federalne	Ministerstwo	Środowiska,	Ochrony	
Przyrody	i	Bezpieczeństwa	Jądrowego,	BMU

Osoba	kontaktowa:	Pani	Dörte	Ratzmann		
+49	30	285502372	
doerte.ratzmann@bmu.bund.de

Zarządzanie Projektem

Niemiecka	Agencja	Technicznej	Współpracy,	GTZ

Osoba	kontaktowa:	Pan	André	Schnuhr	
+49	30	408190160	
andre.schnuhr@gtz.de

Komunikacja/Gromadzenie Dobrych Praktyk

sustainable-projects,	s.Pro

Osoba	kontaktowa:	Pani	Angela	Schultz-Zehden		
+49	30	32667460	
asz@sustainable-projects.eu

Doradcy Zarządzania dla Zrównoważonego Rozwoju

Lokalny	Samorząd	ds.	Zrównoważonego	Rozwoju,	ICLEI

Osoba	kontaktowa:	Pan	Holger	Robrecht		
+49	761	368920		
holger.robrecht@iclei.org 
www.baltic-ecoregion.eu

Region Morza Bałtyckiego	
pierwszym	EkoRegionem	na	
świecie

Projekt	współfinansowany	ze	
środków	Unii	Europejskiej	
(Europejski	Fundusz	Rozwoju	
Regionalnego)

Partnerzy Projektu

Polityka

•	Niemieckie	Federalne	Ministerstwo	Środowiska,		
Ochrony	Przyrody	i	Bezpieczeństwa	Jądrowego

•	Sekretariat	Bałtyku	21	

Sektory

•	  Leśnictwo:	Szwedzka	Agencja	Leśnictwa

•	  Turystyka: Uniwersytet	w	Greifswaldzie

•	 	Przemysł: Sekretariat	Programu	Uniwersytet	Bałtycki

•	 	Rolnictwo:	Instytut	im.	Juliusa	Kühna

•	  Energetyka:	Instytut	Morski	w	Gdańsku

•	  Planowanie przestrzenne:	Uniwersytet	Gdański	
(upoważniony	przez	VASAB)

•	  Transport:	Uniwersytet	w	Göteborgu

•	 	Edukacja:	Norweska	Dyrekcja	ds.	Edukacji
i	Szkoleń	

Regiony

•	Usługi	Środowiskowe	Miasto	Lahti/FI

•	Region	Zealand/DK

•	Gmina	Wieck/Darss/DE

•	Hrabstwo	Soltau-Fallingbostel	z	LWK	Niedersachsen/DE

•	Hrabstwo	Ludwigslust/DE

•	Hrabstwo	Kronoberg	z	miastem	Växjö/SE

•	Miasto	Talin/EE

•	Miasto	Ryga/LV

•	Miasto	Kowno/LT

•	Prowincja	Akershus/NO	

Partnerzy Stowarzyszeni

•	Miasto	Petrozavodsk/RU

•	Państwowy	Uniwersytet	im.	Immanuela	Kanta/RU



Tło

Rozwój	regionu	Morza	Bałtyckiego	jest	daleki	od	zrównowa-
żonego.	Nadmierne	wykorzystanie	gruntów,	rosnący	popyt	na	
energię	oraz	zanieczyszczenie	środowiska	to	tylko	kilka	z	
dzisiejszych	wyzwań.	Jednak	istnieją	dobre	praktyki,	w	
oparciu	o	które	Region	Morza	Bałtyckiego	ma	szansę	stać	się	
pierwszym	na	świecie	EkoRegioniem.	

Licząca	wielu	członków	sieć	Bałtyk 21	posiada	duże	doświad-
czenie	we	wspieraniu	zrównoważonych	rozwiązań	w	regionie	
Morza	Bałtyckiego.	Zainicjowany	przez	premierów	państw	
nadbałtyckich	w	1996	r.	Bałtyk	21	stanowi	regionalne	
odzwierciedlenie	ogólnoświatowej	Agendy	21	przyjętej	na	
Światowym	Szczycie	ONZ.	Bałtyk	21	łączy	ludzi	z	różnych	
dziedzin	w	celu	wdrażania	wspólnych	inicjatyw	i	międzysekto-
rowych	działań.	

Ponadto,	lokalne		samorządy	na	terenie	całej	UE	od	2004	r.	
umacniają	swoje	działania	Lokalnych	Agend	21,	poprzez	
podpisywanie	Aalborg Commitment	(Zobowiązania	z	
Aalborg).	Władze,	które	podpisały	zobowiązanie	zgadzają	się	
na	określenie	jasnych	celów	i	wdrożenie	konkretnych	działań	
w	10	różnych	dziedzinach	istotnych	dla	zrównoważonego	
rozwoju.

Projekt	EcoRegion	opiera	się	na	doświadczeniach	tych	
niezależnych,	ale	powiązanych	ze	sobą	działań	w	celu	promo-
wania	zrównoważonego	rozwoju.

Działania

•	 Liczne	warsztaty	będą	sprzyjać	międzyregionalnemu,	
międzysektorowemu	oraz	regionalno-sektorowemu	
dialogowi	i	porozumieniu	w	sprawie	zrównoważonego	
rozwoju	regionu	Morza	Bałtyckiego.	

•	 10	doświadczonych,	modelowych	EkoRegionów	przygotuje	
plany	strategiczne	pokazujące	cele	zrównoważonego	
rozwoju	w	ich	regionie	oraz	zrealizuje	wybrany	zestaw	
konkretnych	działań.

•	Dobre praktyki wspierania	zrównoważonego	rozwoju	
zostaną	zebrane,	ocenione	i	udokumentowane.	

•	Badania, raporty i zebrania przyczynią się	do	aktualizacji	
działań	Bałtyku	21,	Aalborg	Commitment	(Zobowiązania	
Aalborg)	i	innych	polityk	istotnych	dla	przemiany	regionu	
Morza	Bałtyckiego	w	EkoRegion.

•	Program rozwoju „możliwości” dotyczący	Zintegrowanego	
Systemu	Zrównoważonego	Zarządzania	(wspólne	
warsztaty	i	indywidualne		szkolenia)	

Rezultaty

Informacja

•	Ogólnodostępna	internetowa	baza	dobrych	praktyk	
wraz	z	punktami	kontaktowymi	

•	Czasopisma	tematyczne	podkreślające	szczególne	
aspekty	zrównoważonego	zarządzania	

•	Biuletyn	EkoRegionu	i	dokumentacje	warsztatowe
 
Rekomendacje Polityczne 

•	Plan	Działań	organizacji	Bałtyk	21	(2010–2015)

•	 Zobowiązania	z	Aalborg	dla	obszarów	wiejskich	

Modelowe EkoRegiony

•	Program	Zrównoważonego	Rozwoju	przygotowany	dla	
każdego	regionu

•	Co	najmniej	jedno	konkretne	działanie	dla	zrównowa-
żonego	rozwoju	zrealizowane	w	każdym	regionie

Rozwijamy Region Morza Bałtyckiego w kierunku pierwszego 
w świecie EkoRegionu, gdzie wzrost ekonomiczny idzie w parze 

z integralnością środowiska i sprawiedliwością społeczną. 

Struktura Projektu
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Zarzą
dzanie projektem · rozpowszechnianie

CBSS	|	Baltic	21	|	Aalborg	Commitments	|	BLA	21	F	|	VASAB	|	BASREC	
|	Strategia	U

E	d
la	

re
gio

nu
	M

or
za
	B

ał
ty

ck
ie

go

Partner	wiodący	BMU		|		GTZ		|		s.Pro		|		ICLEI	|
	Sekr

etaria
t	B

ałt
yk

u	
21
	

Działania regionalne

G
ro
m

ad
ze

ni
e	
Do

bryc
h	P

raktyk	·	
wsparcie	dla	10	modelowych	EkoRegionów

O
pracow

anie	i	wdrożenie	Zintegrowanego	System
u	Zrównoważ

oneg
o	
Za

rz
ąd
za

ni
a

Realizacja	dzia
łań	

dla	Z
równoważ

on
eg

o	
Ro

zw
oj

u

W
ym

ia
na

 d

ośw
iadczeń i budowanie potencjału

7	m
iędzynarodowych	spotkań	E

co
Re

gio
nu

Opracowanie polityki 

Działania sektoralne

Stan	bieżący

Ustalenie	celów	

Zaangażowanie		
polityczne

Wdrożenie	i	
monitoring

Ocena	i	
raportowanie
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