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Obszar programu

Cel programu
Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju
obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę
transgraniczną

„Zielony wzrost” jest terminem
opisującym ścieżkę wzrostu
gospodarczego, wykorzystującą
zasoby naturalne w sposób
zrównoważony. Oznacza on
stymulowanie wzrostu i rozwoju
gospodarczego przy jednoczesnym
zagwarantowaniu, że dobra
naturalne będą mogły dostarczać
zasobów i usług środowiskowych, od
których zależy dobro obecnych i
przyszłych pokoleń.

„Niebieski wzrost” jest częścią
strategii Europa 2020 i odnosi się do
kwestii potencjału gospodarczego
oceanów, mórz i obszarów
przybrzeżnych w kontekście
zrównoważonego rozwoju
i tworzenia miejsc pracy, w harmonii
ze środowiskiem morskim i poprzez
współpracę pomiędzy partnerami
publicznymi i prywatnymi, w tym
MŚP

Najważniejsze zasady
realizowania projektów

• Pierwszy nabór wniosków- Październik- Listopad 2015
• Zasada Partnera Wiodącego
• Projekt realizowany przez podmioty z przynajmniej dwóch państw
• Obowiązujący język Programu: angielski
• Rozliczenia w EUR
• Spełnienie min. 3 kryteriów współpracy

Wspólne przygotowanie

Wspólna realizacja

Kryteria
współpracy
Wspólny personel
Wspólne finansowanie

Najważniejsze obszary
problemowe / szanse
Ekspansja przedsiębiorczości, w tym MŚP, poza dotychczasowe rynki
zbytu

Nowe modele MŚP, wzrost innowacyjności (technologie, zarządzanie,itp.)

Efektywne i zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska
przyrodniczego

Ograniczanie zanieczyszczeń, potencjał dla rozwoju zielonych
technologii

Najważniejsze obszary
problemowe / szanse
Poprawa dostępności komunikacyjnej i spójności regionu

Ograniczenie negatywnych zjawisk demograficzno-społecznych,
zwłaszcza widocznych na rynkach pracy

Zwiększanie aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców, ale także
przeciwdziałanie tzw. drenażowi mózgów (brain-drain)

Wzrost transgranicznej współpracy między mieszkańcami i instytucjami

Osie priorytetowe
83,1 M EUR EFRR
Oś 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności
innowacyjnej niebieskiego i zielonego sektora gospodarki

9,97
MEUR

12%

Oś 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

39,88
MEUR

48%

Oś 3. Poprawa transgranicznej dostępności transportowej na rzecz
funkcjonalnego niebieskiego i zielonego obszaru

15,7
MEUR

19%

Oś 4. Wzrost wydajności zasobów ludzkich w dziedzinie niebieskiej i zielonej
gospodarki

8,3
MEUR

10%

Oś 5. Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze
Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

4,15
MEUR

5%

Oś 6. Pomoc Techniczna

4,9
MEUR

6%

Poziom dofinansowania: maks. 75% dla SE, DK oraz maks. 85% dla PL, LT, DE
Opracowane przez Biuro Funduszy Zewnętrznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku

