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Dlaczego BISER?
•
•

•

Działamy od 2001 roku
Zrealizowaliśmy ponad 15
projektów
międzynarodowych
aktualnie działamy w 6
Doświadczenie w
programach: Interreg BSR,
Płd. Bałtyk, Nordycka Rada
Ministrów, Europa dla
Obywateli, Erasmus +,
H2020 i inne

• Gdynia → Trójmiasto → Pomorze →
Region Bałtycki
• Przedstawiciele uczelni wyższych,
samorządu, społecznicy lokalni, ok
20 osób, 7 na stałe zaangażowanych
w aktualne projekty
• prof. Witold Toczyski, Prezes
Honorowy BISER Przewodniczącym
Rady Programowej Pomorskiej
Pracowni Badań Obywatelskich
Nasze kierunki działania:
•

•
•

•

Ekonomia społeczna, a zwłaszcza
przedsiębiorczość społeczna młodzieży;
Promowanie współpracy bałtyckiej;
Wzmacnianie społeczności lokalnych i
włączanie ich w dialog na rzecz
promowania celów zrównoważonego
rozwoju;
Strategie makroregionalne i
wzmacnianie dialogu i debaty
europejskiej;

Projekt ENGAGE!
Nasz cel:
✓ Zwiększenie
umiędzynarodowienia
pomorskich i warmińskomazurskich organizacji
pozarządowych

✓ Nowe partnerstwa współpracy
w Regionie Morza Bałtyckiego
z podmiotami z Pomorza i
Warmii i Mazur

•

3 partnerów:
➢ BISER (Gdynia)
➢ Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
(Elbląg)
➢ South
Norway
European
Office
(Kristiansand, Norwegia) → Region Agder

•
•

27 miesięcy działań do lipca 2023
9 działań projektowych (m.in. 8 warsztatów
międzynarodowych, wizyty studyjne do NO, IS,
PL, Biuro Porad Współpracy Międzynarodowej,
Playbook
–
Skuteczna
współpraca
międzynarodowa
NGOs,
nowe
koncepcje
projektowe)
Promocja EEA Grants
Wsparcie sektorowe dla BISER

•
•

Jak możemy pomóc?

Bałtycka Sieć NGOs

Strategia UE dla
Regionu Morza
Bałtyckiego(SUE RMB)

Cele Zrównoważonego
Rozwoju w RMB
Zielony Ład w RMB

Fundusze

• Łączymy partnerów, polecamy sprawdzone
organizacje i instytucje;
• Przekazujemy kontakty na Koordynatorów
Obszarów Tematycznych, Grupy Robocze
SUE RMB;
• Dzielimy się wiedzą o SUE RMB,
przykładach wdrażania polityki Zielonego
Ładu i SDGs w Regionie Bałtyckim;
• Przekazujemy informacje o aktualnych
wydarzeniach, naborach projektowych i
szkoleniach, poszukiwaniu partnerów do
projektów i współpracy;
• Podpowiemy do jakiego Programu warto
aplikować, jaki priorytet odpowiada
Waszym potrzebom, gdzie szukać dalszej
informacji.

Bałtycka Sieć Organizacji Pozarządowych Baltic Sea NGO Network

Cel Sieci:
wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego państw
leżących wokół Morza

Bałtyckiego

Polski punkt kontaktowy

Aktualna Prezydencja

➢zwiększanie profesjonalizmu i efektywności działania sektora
obywatelskiego;
➢wzmacnianie tożsamości bałtyckich organizacji pozarządowych;
➢ wymianę wiedzy i doświadczeń nt. III sektora w poszczególnych
krajach;
➢ nawiązanie międzynarodowych kontaktów i realizację partnerskich
projektów.

Przedstawiciele pomorskich organizacji
pozarządowych: Regionalnego Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych i Stowarzyszenia BISER
2022 – Norwegia

http://www.balticseango.net/

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) była pierwszą
makroregionalną strategią UE, która została przyjęta przez Komisję Europejską i
zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 roku.
Strategia zrzesza 8 państw członkowskich UE: Estonia, Dania, Finlandia, Niemcy
(Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, SzlezwikHolsztyn), Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja.

Strategia jest otwarta na współpracę z państwami spoza UE z tego regionu, a
mianowicie z Białorusią, Islandią, Norwegią i Rosją, w zakresie działań i projektów
służących obopólnemu interesowi.
Zasada 3 x NIE → NIE dla nowych, instytucji, NIE dla nowego finansowania, NIE dla
nowych regulacji

W zrewidowanym Planie Działania (2021r.) utrzymano dotychczasowe trzy główne cele SUERMB:
1. poprawa jakości ekosystemu Bałtyku (Save the Sea);
2. poprawa spójności regionu (Connect the Region);
3. wzrost dobrobytu (Increase Prosperity).

Cele główne uzupełniają cele szczegółowe:
1. czysta woda w morzu (Clear water in the sea);
2. bogata i zdrowa przyroda (Rich and healthy wildlife);
3. czysta i bezpieczna żegluga (Clean and safe shipping);
4. niezawodne rynki energii (Reliable energy markets);
5. dobre warunki transportowe (Good transport conditions);
6. łączenie ludzi w regionie (Connecting people in the region);
7. lepsza współpraca w zwalczaniu przestępczości transgranicznej (Better cooperation in fighting cross-border
crime);
8. poprawa globalnej konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego (Improved global competitiveness of the
Baltic Sea Region);
9. adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem (Climate change adaptation, risk prevention
and management).

Doroczne Forum SUERMB
12 Forum - 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.
www.eusbsr2021.eu

13 Forum – wrzesień 2022, City of
Lappeenranta (online/hybryd)

Strategie makroregionalne –nowe uwarunkowania współpracy
Ramy formalne:
•Nowy Plan Działania SUE RMB opublikowany przez KE 15.02.2021 (m.in.
zmiany zasady 3xNIE)
•Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe 2021 -2027
•Sprawozdanie KE ws. wdrażania strategii makroregionalnych (23 września
2020 r.)
Wyzwania:
•Pandemia –konieczność dostosowania się do nowych okoliczności
współpracy
•Finansowanie –embedding (osadzanie) a nowe WRF → Zasada 3 x NIE
•Zdolności instytucjonalne (nacisk na zwiększone zaangażowanie resortów
–wzmocnienie Grup Sterujących Obszarów Tematycznych)
•Zaangażowanie polityczne

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 BalticSea StrategyPoint
•Wzmocnienie Grup Sterujących Obszarów Tematycznych.

Cele
Zrównoważonego
Rozwoju
(SDGs)
zostały opracowane i przyjęte przez wszystkie państwa
członkowskie ONZ w 2015 r. jako uniwersalne wezwanie do
działania m.in. w celu wyeliminowania ubóstwa i głodu,
wszechstronnej ochrony środowiska i klimatu naszej planety
oraz zapewnienia pokoju i dobrobytu ludzkości do 2030 roku.
W świetle pandemii COVID-19, która negatywnie wpływa na
gospodarki i przemysł światowy, osiągnięcie tych celów
będzie
stanowić
jeszcze
większe
wyzwanie.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States)
opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego. W
raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd
poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem
publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat roli
współpracy krajowej i regionalnej.
Ogólne wyniki dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
były badane w jedenastu krajach regionu. Pięć wybranych Celów zostało
omówionych w sposób bardziej szczegółowy:
SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu
SDG 15 – Życie na lądzie
SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
Na podstawie tej analizy autorzy zalecają siedem dróg działania,
podkreślając rolę współpracy w regionie w osiągnięciu Celów ONZ. Raport
został opracowany na zlecenie Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) i
jest wspólnie publikowany przez CBSS i Nordycką Radę Ministrów (NCM).
Został opracowany przez firmę doradczą Nordic Sustainability i jest
zgodny z poprzednim raportem Bumps on the Road opublikowanym przez
NCM w 2017 roku.

Europejski Zielony Ład (EU Green Deal) to pierwsza tak
kompleksowa strategia Unii Europejskiej dotycząca ochrony
środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
Tym samym Europa do 2050 r. aspiruje do bycia pierwszym
kontynentem neutralnym dla klimatu.
Plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę pełne
zaangażowanie wszystkich państw członkowskich w jego realizację.
Głównym celem, obok neutralności klimatycznej, jest przede wszystkim
ochrona życia ludzkiego oraz zwierząt i roślin, przy jednoczesnym
wsparciu transformacji energetycznej na rzecz czystej technologii.

Skontaktuj się z nami!
www.biser.org.pl/engage

Lider Projektu:
Magda Leszczyna-Rzucidło
magda@biser.org.pl
Tel. 502 937 427

biser.org.pl

facebook.com/BISER.POL
twitter.com/BISER_PL

ul. Tetmajera 60, 81-406 Gdynia
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