Rozwijamy Region Morza Bałtyckiego,
gdzie wzrost ekonomiczny idzie w parze
z integralnością środowiska
i sprawiedliwością społeczną

EcoRegion
Projekt zrealizowany w ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007–
2013 Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet
Gdański był partnerem w tym projekcie i odpowiadał za
problematykę planowania przestrzennego w zrównoważonym
rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego.

www.baltic-ecoregion.eu

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM
W projekcie odbyliśmy w latach 2009–2011 siedem spotkań międzynarodowych, których
plonem było zgromadzenie 200 dobrych praktyk do wykorzystania w 10 modelowych
subregionach (dla sfery współcześnie dość szeroko rozumianego planowania
przestrzennego udało się zebrać ponad 40 takich praktyk).
Struktura działań w projekcie

Efektem projektu było przedstawienie dobrych praktyk i wytycznych dla wdrożenia
Zintegrowanego Systemu Zrównoważonego Zarządzania. Praktyki zostały opisane
są
na
stronie
http://www.baltic-ecoregion.eu/index.php/Good-PracticeOverview;139/1

www.baltic-ecoregion.eu

Zespół naukowców z Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił badania
i studia nad rozwojem zrównoważonym. Szczególnym zadaniem było przedstawienie
współczesnych wyzwań w zakresie promowania i monitorowania europejskiej polityki
spójności terytorialnej w perspektywie rozwoju zrównoważonego w regionie Morza
Bałtyckiego. Ważnym zadaniem było też zbadanie możliwości kształtowania strategii i polityki
zrównoważonego i spójnego terytorialnie rozwoju BSR w oparciu o wdrażanie Dobrych
Praktyk w modelowych regionach oraz ich sieciowej współpracy. Dla polskich planistów
przygotowane zostały dwie publikacje.
Pierwsza publikacja, Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym – inspiracje projektu
EcoRegion. Przedstawiliśmy poglądy polskich planistów przestrzennych, zarówno teoretyków, jak
i praktyków. Zasadniczym zamiarem było stworzenie zestawu refleksji i rekomendacji dla planistów,
aby dać argumenty do dyskusji i przekonania władz politycznych i innych partnerów w procesie
planowania do zrównoważonego i spójnego terytorialnie rozwoju. Ten cel został omówiony w 17
artykułach i wraz z Deklaracją Gdyńską – manifest polityczny projektu.
Druga publikacja, Planowanie przestrzenne w rozwoju zrównoważonym – dobre praktyki
projektu EcoRegion. Jest katalogiem dobrych praktyk, które zostały opisane w języku polskim,
jako przykłady zastosowanych konkretnych rozwiązań sytuacji problemowych w określonym
regionie w perspektywie zrównoważonego i spójnego terytorialnie rozwoju.
1.

Dobre praktyki służące promocji rozwoju gospodarczego i zapewnieniu usług publicznych

2.

Dobre praktyki z zakresu zarządzania i harmonijnego wykorzystania strefy przybrzeżnej
i wód morskich

3.

Dobre praktyki wspierania zrównoważonej mobilności i dostępności przestrzennej
w regionach miejskich

4.

Dobre praktyki planowania partycypacyjnego obszarów o szczególnej wartości
środowiska

5.

Dobre praktyki z zakresu adaptacji do zmian klimatycznych, w tym przez zrównoważone
korzystanie z energii

6.

Dobre praktyki z zakresu planowania obszarów wiejskich i podmiejskich, w tym
ekologicznych osiedli itp. inicjatyw

Obie publikacje są dostępne
w formie elektronicznej na stronie

http://ekonom.ug.edu.pl/makro/
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Deklaracja Gdyńska1
fragmenty

My, partnerzy projektu „EcoRegion” – podjętego przez Baltic 21 reprezentujący sektory
działań, regiony i władze polityczne w Regionie Morza Bałtyckiego, pragniemy podkreślić
znaczenie zrównoważonego rozwoju, który łączy wzrost gospodarczy z integralnością
środowiska i społeczną sprawiedliwością. Aby to osiągnąć, kluczowym jest włączenie w proces
decyzyjny i realizację polityki partnerów z wszystkich poziomów działań. Zrównoważony
rozwój musi być budowany w oparciu o wspólny wysiłek władz lokalnych, regionalnych
i krajowych, przedstawicieli sektorów i sieci współpracy, a także Komisji Europejskiej
i organizacji makro-regionalnych.
(…) Zalecamy, aby władze lokalne i regionalne w całym Regionie Morza Bałtyckiego stosowały
model zintegrowanego zarządzania, jako skuteczny sposób wdrażania zrównoważonego
rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na
kluczowe dla jego sukcesu elementy: jak zaangażowanie zainteresowanych stron, inicjatywy
oddolne, tworzenie sieci, wymiana doświadczeń i wiedzy między sektorami, jak również
koncentrowanie się tylko na wybranych celach.
Jako istotne dla zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego w ramach projektu
EcoRegion zostały zidentyfikowane takie zagadnienia jak: zintegrowane zarządzanie zasobami
naturalnymi, zrównoważony system żywienia, zrównoważony rozwój w turystyce, energia
odnawialna, dostępność i mobilność, a wreszcie – kultura, młodzież i demokracja. Z natury
posiadają one charakter międzysektorowy i w znacznej mierze znajdują się pod wpływem
polityki regionalnej. Toteż powinny stać się priorytetami Strategii Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego oraz przyszłych programów wsparcia na lata 2014–2020 na
poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym.
(…) W warunkach dotychczasowych poszukiwania rozwiązań zrównoważonych koncentrowały
się na jednym sektorze lub w jednym określonym regionie. Zintegrowane podejście często nie
było możliwe. W ramach projektu EcoRegion szukaliśmy rozwiązań, mających na celu
pokonanie tych barier i wypracowanie metod i narzędzi prowadzących ku integracji. Jesteśmy
przekonani, że w przypadku kontynuacji tych wysiłków w przyszłości, Region Morza
Bałtyckiego może zbliżyć się do osiągnięcia celu, jakim jest stanie się pierwszym EcoRegionem
na świecie.
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Deklaracja została przyjęta na międzynarodowej konferencji „Region Morza Bałtyckiego – w kierunku
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