
Krajowe spotkanie nt. Strategii UE dla regionu 

Morza Bałtyckiego  

Warszawa, 23 czerwca 2021 r.



Ramy formalne:

• Nowy Plan Działania SUE RMB opublikowany przez KE 15.02.2021 

• Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe 2021 - 2027 

• Konkluzje Rady ws. wdrażania MRS (2 grudnia 2020 r.)

• Sprawozdanie KE ws. wdrażania strategii makroregionalnych (23 

września 2020 r.)

Wyzwania:

• Pandemia – konieczność dostosowania się do nowych okoliczności 

współpracy

• Finansowanie - embedding a nowe WRF

• Zdolności instytucjonalne (nacisk na zwiększone zaangażowanie 

resortów – wzmocnienie Grup Sterujących Obszarów Tematycznych)

• Zaangażowanie polityczne

Strategie makroregionalne – nowe uwarunkowania 

współpracy



Zrewidowany Plan Działania SUERMB 



Zrewidowany Plan Działania SUERMB  

• Bez zmian: 3 główne cele (Save the Sea, Connect the Region, Increase

Prosperity).

• Zlikwidowanie Działań Horyzontalnych. „Klimat” i „Sąsiedzi” włączeni 

w pozostałe Obszary Tematyczne (Policy Areas).

• W ramach Obszarów Tematycznych zredukowano liczbę działań 

(Actions) – obecnie 44. 

• Szerszy katalog form współpracy: projekty flagowe (pojedyncze bądź 

sklastrowane), procesy, sieci i platformy współpracy. 

• Utworzenie Baltic Sea Strategy Point.

• Wzmocnienie Grup Sterujących Obszarów Tematycznych.



Plan Działania SUERMB – 14 Obszarów Tematycznych
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Baltic Sea Strategy Point

Otwarty konkurs, nabór jesienią br., rozpoczęcie działania w II kw. 2022 r. 

Trwają ustalenia dot. procedury konkursowej oraz szczegółowego zakresu 

zadań BSP. Działalność BSP uzyska dofinansowanie z programu Interreg BSR. 

Zgodnie z zapisami Planu Działania do zadań BSP będą należały: 

o budowanie zdolności interesariuszy SUERMB oraz z państw sąsiedzkich;

o wsparcie w zakresie integracji zadań w obszarze klimatu i współpracy z 

sąsiadami;

o koordynacja działań komunikacyjnych; 

o tworzenie „pamięci instytucjonalnej”; 

o wsparcie techniczne dla NK (ew. Koordynatorów OT); 

o wsparcie przy organizacji Dorocznego Forum; 

o koordynacja działań w zakresie monitoringu i ewaluacji. 

Okres tymczasowy (2021 r.) – Let’s Communicate.  



Grupy Sterujące w ramach Obszarów Tematycznych

• W ramach każdego OT musi zostać utworzona Grupa Sterująca. 

• Członkowie: przedstawiciele rządu (focal points).

• Co do zasady, w pracach GS powinni uczestniczyć przedstawiciele 

wszystkich państw członkowskich. 

• GS może doprosić do udziału w swoich spotkaniach przedstawiciela 

nieunijnych państw sąsiedzkich (Norwegii, Islandii, Rosji lub Białorusi) 

– wyłącznie jako obserwatorów + niezbędne zatwierdzenie przez NK.

• Spotkania GS: co najmniej dwa razy w roku (np. w formule 

wirtualnej), przygotowywane przez Prezydencję w SG we współpracy z 

Koordynatorami OT.

• Prezydencja powinna rotować pośród członków GS w cyklach 

rocznych. 



Zadania Grup Sterujących 

Na poziomie Obszaru Tematycznego:

• wspieranie Koordynatorów OT, m.in. poprzez zapewnienie spójności 

z odpowiednimi krajowymi i regionalnymi politykami;

• monitoring i ewaluacja OT (zatwierdzania Work Plans i rocznych 

sprawozdań);

• zatwierdzanie projektów flagowych i innych form współpracy w OT.

Na poziomie krajowym (focal point):

• zapewnienie spójności między działaniami OT a politykami 

krajowymi, makroregionalnymi i regionalnymi;

• propagowanie wiedzy nt. OT wśród podmiotów krajowych;

• współpraca z Instytucjami Zarządzającymi programami 

operacyjnymi;

• Wspieranie Narodowego Koordynatora w promowaniu 

zaangażowania w realizację SUERMB oraz w działania 

komunikacyjne (np. sieciowanie, pomoc w znalezieniu 

partnerów).

Grupy Sterujące będą przyjmowały tzw. Rules of procedure. 



12. Doroczne Forum SUERMB

27 września -1 października 2021 r. 

• Organizator: MSZ Litwy, miasta Kowno i Kłajpeda we współpracy ze 

Związkiem Miast Bałtyckich.

• Temat: GREEN RECOVERY.

• Nacisk na udział podmiotów lokalnych oraz młodzieży.

• Wydarzenie wirtualne.



Kontakt:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Polityki Europejskiej

Joanna Wojtkowska

Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza 

Bałtyckiego

joanna.wojtkowska@msz.gov.pl 

+48 22 523 8843 

Kamila Wojsznis 

kamila.wojsznis@msz.gov.pl

+48 22 523 8074


