
 

  

 

Dołączcie do projektu PartiSEApate! 

Próbowaliście kiedyś narysować linię wody? Woda jest 

specyficznym elementem. Ciągle płynie. Ryby, wodne ptaki i inne 

gatunki morskie  w ogóle nie przejmują się granicami wyznaczonymi 

przez człowieka. To samo dotyczy wiatru, prądów czy zanieczyszczeń. 

To co robimy z naszym Morzem Bałtyckim w jednym miejscu, ma zazwyczaj wpływ także na 

wody i brzegi naszych sąsiadów. Jednym zdaniem: Morze Bałtyckie jest naprawdę jednym 

wspólnie użytkowanym zasobem i jednym dużym ekosystemem.   

Wzrastające wykorzystywanie Morza Bałtyckiego. Wraz z rozwojem morskiej 

energetyki wiatrowej,  rosnącym ruchem statków  jak również wymaganiami w zakresie 

ochrony środowiska, coraz to większa liczba użytkowników konkuruje o  współdzielenie 

ograniczonej i wrażliwej  przestrzeni Morza Bałtyckiego. 

Jeden ekosystem, wzrastające wykorzystywanie...czy nie byłoby więc mądrzej korzystać z 

zasobów morza w sposób bardziej efektywny dzięki kooperacji i koordynacji przestrzeni 

morskiej? 

Co my robimy w PartiSEApate: PartiSEApate wypracuje i przetestuje metodologię 

prowadzenia procesu Planowania Przestrzennego Obszarów Morskich (PPOM) na różnych 

poziomach na płaszczyźnie międzynarodowej, w oparciu o przykłady trzech konkretnych 

obszarów pilotażowych (Zatoka Pomorska, Ławica Środkowa i Litewskie obszary 

morskie). PartiSEApate spowodował, że organa odpowiedzialne za PPOM w państwach 

Regionu Morza Bałtyckiego połączyły siły aby wypracować ogólno bałtyckie podejście do 

tematów, których wymiar przestrzenny przekracza granice administracyjne i sektorowe. 

 

 

Planowanie Przestrzenne Obszarów Morskich: Planowanie Przestrzenne Obszarów Morskich stało się powszechnie 

uznawanym i potrzebnym narzędziem do koordynacji o równoważenia użytkowania morza. Celem PPOM jest 

równoważenie interesów różnych konkurujących sektorów tak, aby przestrzeń morska i zasoby morza były 

wykorzystywane w sposób najbardziej wydajny i zrównoważony. 



 

Partycypujcie w 
PartiSEApate! 

Wasz wkład jest potrzebny! PartiSEApate 

zaprasza do prawdziwego ogólno bałtyckiego 

dialogu kształtującego przyszłość PPOM  

i zarządzania Bałtykiem. PartiSEApate angażuje  

administracje, sektory, naukowców i ekspertów   

w serię  tematycznych warsztatów i ogólno bałtyckich dialogów. Weźcie udział w tych 

spotkaniach żeby wymienić się informacjami, zdefiniować konflikty, znaleźć użytkowania 

synergiczne i budować prawdziwą ogólno bałtycką kulturę. Praktyczne informacje można 

znaleźć na stronie: www.partiseapate.eu. 

 

Zapiszcie te daty w 2013 r.: 

PartiSEApate Warsztaty Interesariuszy 

 Akwakultura, Kwiecień 15-16th, Gdansk, Poland 

 Zmiana klimatu, Maj 13th-14th, Ystad, Sweden 

 Badania naukowe, Maj 28th-29th, Klaipeda, Lithuania 

 Dziedzictwo podwodne, Czerwiec, Riga, Latvia (data będzie ogłoszona) 

 Morska energia wiatrowa, Wrzesień 3rd-4th, Hamburg, Germany 

 Dane dla PPOM, September 17th-18th, Malmö, Sweden 

 Ochrona przyrody i środowiska morskiego, Październik, Riga, Latvia (data będzie 

ogłoszona)  

 

 

http://www.partiseapate.eu/?email_id=6&user_id=1500&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5wYXJ0aXNlYXBhdGUuZXUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Więcej informacji?  

Odwiedźcie strone internetową 
PartiSEApate i zaprenumerujcie 
nasz biuletyn! 

Chcecie dowiedzieć się więcej o projekcie? Odwiedźcie 

www.partiseapate.eu! Znajdziecie tu dodatkowe informacje na temat różnych spotkań 

interesariuszy, obszarów pilotażowych i partnerów PartiSEApate. W sekcji biblioteka 

udostępnione są najważniejsze dokumenty i opracowania na temat Planowania 

Przestrzennego Obszarów Morskich, Zarzadzania morzem i wcześniejsze projekty. 

Serdecznie zachęcamy również do zaprenumerowania naszego biuletynu.   Zapraszamy na 

www.partiseapate.eu! 

 

 

 

 

  

 
 

www.partiseapate.eu 
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