
  

 

PartiSEApate uruchomiony! 

Seria dialogów na temat planowania przestrzennego obszarów morskich z powodzeniem 

wprowadzona w życie 

1. Warsztaty na temat " Oddziaływanie Planowania Przestrzennego na  Akwakulturę jako nowego 

sposobu użytkowania Bałtyku "odbyły się  w dniu 16 kwietnia 2013 r., Gdańsk, Polska, 

zorganizowane przez Instytut Morski w Gdańsku . Uczestnicy wyrazili nadzieję, że planowanie 

przestrzenne obszarów morskich będzie służyć jako narzędzie, które pozwoli lepiej usłyszeć głos 

tego  zapomnianego sektora i stworzy warunki do budowania dialogu pomiędzy sektorem 

akwakultury i  organami ochrony środowiska, w celu poszukiwania wspólnych rozwiązań.  

2. Warsztaty " Dostosowanie do zmian klimatycznych i MSP na Morzu Bałtyckim "odbyły w dniu 14 maja 2013 roku  wSkanör, Szwecja, 

zorganizowane  przez Region Skanii. Wykazano, że zmiany klimatu będą miały znaczny wpływ wiele rodzajów użytkowań obszarów 

morskich, co będzie  spowodowane   wzrostem poziomu i temperatury  morza oraz skrajnościami pogodowymi,  z konsekwencjami na 

decyzje planistyczne, zwłaszcza w regionach przybrzeżnych. Wymagany jest jednak większy wkład pracy w przekształcanie wyników 

badań naukowych na właściwe informacje przestrzenne.   

Prezentacje i raporty dotyczące zarówno warsztatów można znaleźć na www.partiSEApate.eu . 

 

 

Rejestracja otwarta na warsztaty w zakresie badań nad MSP i podwodnego dziedzictwa 

kulturowego 

Nie zapomnij, aby zarejestrować się do kolejnych warsztatów: 

 28-29 maja 2013 - Klaipeda (Litwa): Poszerzenie badań naukowych dla celów planowania przestrzennego obszarów morskich na 

Morzu Bałtyckim   -   REJESTRACJA 

 3-4 czerwca 2013 - Ryga (Łotwa): MSP jako narzędzie do zarządzania podmorskim dziedzictwem kulturowym   -    REGISTER 

 Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich warsztatów zaplanowane należy pobrać ulotkę MSP dialogów.  

 

http://www.partiseapate.eu/?page_id=493
http://www.partiseapate.eu/?page_id=493
http://www.partiseapate.eu/?page_id=506
http://www.partiseapate.eu/
http://www.partiseapate.eu/?page_id=496
http://www.partiseapate.eu/?page_id=496
http://www.partiseapate.eu/?page_id=1448
http://www.partiseapate.eu/?page_id=485
http://www.partiseapate.eu/?page_id=1713
http://www.partiseapate.eu/wp-content/uploads/2013/04/flyRZpf_PartiSeapate_WS.neu_.pdf


PartiSEApate na European Maritime Day w dniu 22 maja 2013 r., Malta 

Wraz z innymi "Blue" projektami przewodnimi strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza 

Bałtyckiego - Aquabest, Submariner, BaltAdapt - Przedstawiciele projektu PartiSEApate omówią, 

jak działania gospodarcze w basenie morza jak również na poziomach regionalnych, mogą  

przyczynić się do osiągnięcia „Błękitnego Wzrostu”. Warsztaty, koordynowane przez Instytut 

Morski w Gdańsku powinny pomóc  pobudzić aktorów z innych basenów morskich aby brały 

przykład z regionu Morza Bałtyckiego. 

Odwiedź konferencyjną strony . 

 

 

Stan prac w każdym kraju regionu Morza Bałtyckiego: dostępne fiszki krajowe MSP stworzone w 

ramach PartiSEApate  

Jako wkład do Konferencji Ministerialnej HELCOM, partnerzy PartiSEApate projektu opracowali 

krótkie streszczenia  stanu planowania przestrzennego obszarów morskich w swoich krajach. W 

sposób zwięzły, każdy arkusz pokazuje: 

 Rozgraniczenie wód morskich 

 Obecne struktury zarządzania w MSP 

 Główne użytkowania morza  

 Prawodawstwo morskiego planowania przestrzennego  

 Opis planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (obowiązujących i / lub planowanych) 

 Powiązania między MSP a ochroną środowiska  

 Główne punkty kontaktowe organów odpowiedzialnych za  MSP  

Wszystkie fiszki lokalne są dostępne do pobrania tutaj . 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en.htm
http://www.partiseapate.eu/?page_id=819


Ustalenia BaltSeaPlan opublikowane 

W "Ustalenia BaltSeaPlan", które dostarczają podsumowanie doświadczeń i wniosków z projektu  

BaltSeaPlan (zakończonego w 2013 r.), zostały już opublikowane. Możesz pobrać raport 

bezpośrednio na stronie PartiSEApate lub zamówić kopię druku bezpłatnie kontaktując się z  

info@sustainable-projects.eu . 

W związku z wprowadzeniem dyrektywy w sprawie MSP i ICM, sprawozdanie zostało 

przedstawione i omówione na spotkaniu w dniu w20 marca 2013 roku, w Hanse Biuro w Brukseli , 

w którym wzięli udział przedstawiciele  DG Mare i VASAB oraz ponad 45 ekspertów MSP z całej 

Europy.   
 

 

Pierwsze spotkania z zainteresowanymi stronami (interesariuszami) odbyły się w ramach 

obszarów pilotażowych Litwy i Szwecji  

Wprowadzenie szwedzkich podmiotów do MSP 

Ponad 40 uczestników z gmin i agencji rządowych , różne grupy interesantów, sektor energetyki 

morskiej, naukowcy i konsultanci  uczestniczyli w warsztatach na temat MSP w Malmö / Szwecja 

w dniach 18-19 Marca 2013 r., których gospodarzem był region Skanii oraz  Światowy Uniwersytet 

Morski. Warsztat był pierwszym z serii wydarzeń i działań mających na celu zebranie opinii 

zainteresowanych stron ze  wszystkich sąsiednich krajów obszaru  pilotażowego Zatoka 

Pomorska. Zobacz prezentacje tutaj . 

 

 Z udziałem zainteresowanych stron portu w Litwie 

Spotkanie konsultacyjne z udziałem zostało zorganizowane przez Uniwersytet w Kajpedzie -Coastal Research and Planning Institute 

(CORPI)w dniu 22 lutego 2013 r., przy udziale planistów odpowiedzialnych obecnie za sporządzenie rozszerzenia litewskiego planu 

generalnego z rozwiązaniami MSP , specjalistów z Litewskiej Administracji  Bezpieczeństwa Morskiego oraz  władz Zarządu Portu 

Morskiego w Kłajpedzie.  Dyskusje skoncentrowane były wokół tego, jak radzić sobie z różnicami między istniejącymi / wytyczonymi 

szlakami  żeglugowymi a tymi  zasugerowanymi  w obecnych koncepcjach  MSP, jak również dodatkowych  wymogów dotyczące danych, 

zwłaszcza dotyczących krajów sąsiadujących i lepszej identyfikacji typów i wielkości statków działających na różnych szlakach 

żeglugowych. 

 

 

http://www.partiseapate.eu/wp-content/uploads/2013/05/BaltSeaPlan-Findings.pdf
mailto:info@sustainable-projects.eu
http://www.partiseapate.eu/?page_id=79


 

 

 

   

 


