
 

 

 

Rekomendacje dla przyszłego zarządzania MSP w regionie Morza Bałtyckiego 

 

 

Nadrzędnym celem projektu 
PartiSEApate było opracowanie 
modelu zarządzania MSP dla regionu 
Morza Bałtyckiego, który ustanowi, 
zalecenia w sprawie konsultacji 
transgranicznych, jak również 
dotyczące współpracy panbałtyckiej  
MSP jakie powinny być 
organizowane w regionie Morza 
Bałtyckiego. Model opracowany w 
raporcie Ramy zarządzania MSP, 
który opiera się na wynikach 
wszystkich działań projektowych 
PartiSEApate jak również wyników badań ponad 50 wywiadów z 
przedstawicielami sektora i ekspertami ds. zarządzania MSP. Model 
zarządzania został przedstawiony i omówiony podczas Bałtyckiego Forum MSP 
w Rydze. Ponadto służy jako zalecenia dla grupy roboczej HELCOM-VASAB w 
MSP do opracowania wytycznych dotyczących międzynarodowej współpracy j i 
konsultacji, a także na temat udziału społeczeństwa. Proszę pobrać  pełny 

report oraz ulotkę. 

 

Sprawozdanie podsumowujące panbałtycki dialog  zainteresowanych stron na 
temat MSP 

 

 

W trakcie realizacji projektu PartiSEApate, przedstawiciele różnych 
sektorów (akwakultury, żeglugi i portów, ochrony przyrody i 
środowiska, rybołówstwa, morskiej energii wiatrowej, podwodnego 
dziedzictwa kulturowego, zmian klimatu, badań naukowych i 
budowy sieci wymiany danych) zostali zaproszeni na warsztaty, w 
celu w celu omówienia kwestii związanych z MSP na Morzu 
Bałtyckim, stosownie do ich sektora. Warsztaty były prowadzone i 
oceniane na podstawie zharmonizowanej metodologii. Wnioski z 
tych warsztatów dla poszczególnych sektorów zostały zebrane w 
raporcie podsumowującym. Proszę kliknąć na link, aby uzyskać  
dostęp do raportu podsumowującego oraz ulotkę. Dokumenty te 

można również znaleźć na stronie internetowej projektu wraz z kolejnymi publikacjami 
PartiSEApte. 
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PartiSEApate okrągły stół: Planowanie przestrzenne obszarów morskich i hodowla ryb w 
Morzu Bałtyckim 

Malmö, 28 sierpnia 2014 

 

W dniu 28 sierpnia 2014 roku okrągły stół w sprawie akwakultury i MSP 
będzie obsługiwany przez Region Skanii. To wydarzenie porusza problem 
procedur licencyjnych, zgodności z przepisami ochrony środowiska i 
wynikających wąskich gardeł i możliwych rozwiązań w ramach planowania 
przestrzennego obszarów morskich. Akwakultury małży i ryb zostaną 
omówione oddzielnie. Proszę  pobrać agendę i kliknąć tutaj   aby uzyskać 
dodatkowe informacje. 

Kreowanie wzajemnego zrozumienia podczas Forum  Planowania Przestrzennego 
Morza Bałtyckiego  

 

Forum MSP Morza Bałtyckiego było końcową 
konferencją projektu PartiSEApate. Odbyło się ono w 
Rydze w dniach 17-18 czerwca 2014 roku. Około 
200 planistów, decydentów, przedstawicieli 
sektorów, naukowców i innych ekspertów z całego 
regionu Morza Bałtyckiego i poza nim zamieszkali 
razem, aby omówić następujące istotne kwestie MSP 
na sesjach plenarnych i warsztatach:  
• Wyniki projektu PartiSEApate i innych projektów 
pilotażowych MSP  
• MSP ramy zarządzania w regionie Morza Bałtyckiego  
• rozwój MSP w różnych krajach  
• Błękitny wzrost ", a perspektywy w sektorze MSP  
• Dane i badania  
• metodologiczne rozważania i wnioski o zwiększenie procesów współpracy i  
konsultacji na różnych poziomach, udziału społeczeństwa i zaangażowania 
interesariuszy. 

Konferencja została nagrana na wideo. Proszę znaleźć tutaj nagrania, jak również 
streszczenia sesji i prezentacji PowerPoint  i pobrać raport Bałtyckiego Forum MSP . 
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