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W 2010 roku Wybrzeże Południowego Bałtyku było nadal "białą plamą 
na mapie"

 Luki w infrastrukturze, niewielu odważyło się na wyjazdy, nie było 
raportów terenowych

 Nierównomierny poziom rozowoju - gęsta sieć marin i nowoczesna 
infrastruktura 
na Pomorzu Przednim (Vorpommern, Niemcy), ale "odcięta" 
wschodnia część regionu (Darsser Ort; brak opcji wyjazdu na 
Wschód); rozwój nowych portów w PL, LT, RU

 Małe doświadczenie i niewielkie umiejętności obsługiwania przystani
 Niektóre luki w sieci pozostały niezmienione (np. Darsser Ort, Ustka, 

Uznam)
 Zmniejszone/ niewielkie wsparcie publiczne

2. Geneza projektów promujących ruch turystyczny 
i region żeglugi Południowego Bałtyku 



3. Promowanie i rozwijanie wybrzeża 
Południowego Bałtyku:

- Obszary działania i ich ewolucja

MARRIAGE SOUTH COAST BALTIC

Początki wspólnego marketingu w 
DE, PL, LT, RU

Rozszerzony i pogłębiony wspólny 
marketing w DE, PL, LT, RU, SE, DK

Nowe impulsy dla rozwoju mariny i 
zagęszczania sieci współpracy

Działania łączące i harmonizujące
infrastrukturę żeglarską

Rozwój kompetencji - zarządzanie 
marinami

Rozwój jakości -
infrastruktury i usług w marinach

Strategiczne zarządzanie destynacjami i
ciągły dialog z interesariuszami turystyki
wodnej



3. Promowanie i rozwijanie wybrzeża 
Płd. Bałtyku: Budowa i udoskonalenie partnerstwa

-Region Partner Partner Stowarzyszony

Vorpommern

Economic Development Corporation Vorpommern (LP) Regional Planning Association Vorpommern

Tourism Association Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern Tourist Board 

Marina Network Association

Municipality Ostseebad Heringsdorf

Zachodnio-

pomorskie

Westpomeranian Sailing Route

Żegluga Szczecińska

Municipality Darłowo

Maritime University in Szczecin

Pomorskie

Association of Sea Cities & Municipalities Euroregion Baltic

Petla Zuławska Harbour Network

Gdańsk University of Technology

Kaliningrad region
Ministry for Culture & Tourism of the 
Kaliningrad region

Region Klaipėda
Klaipėda District Municipality Association Klaipėda Region

Šventoji Tourism Association Lithuanian Inland Waterway Authority

Bornholm Bornholm Regional Municipality

Estonian Small Harbours Develop. Center



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

MARRIAGE: zainicjowanie wspólnego maretingu:

 Transgraniczna marka SOUTH COAST BALTIC

 Stoisko na targach branżowych (HH, Berlin, Warszawa, D'dorf)

 Pierwsze wspólne materiały drukarskie i internetowe:

Ulotka, przewodnik portowy, czasopismo, pokaz slajdów, serwer i strona 
internetowa: www.southcoastbaltic.eu

 Seria regionalnych broszur dot. portów oraz atrakcji motorowodnych 
(wypełnienie luk)

 Imprezy tzw. Multiplier events (wyjazdy dla dziennikarzy, rejsy żeglarskie)



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: rozszerzony i pogłębiony wspólny marketing (1) 

Cel / fokus:
 kontynuacja wspólnego marketingu, 
 dostęp do nowych grup docelowych w: DE / PL / LT / RU, a 

także do żeglarzy skandynawskich (DK, SE)
 motorówki i turyści czarterujący łodzi jako szczególna grupa 

docelowa

Zakres działań:
 udoskonalenie strategii marketingowej
 utworzenie uzgodnionego (nowego) zestawu narzędzi i 

materiałów promocyjnych
 wdrażanie wspólnych środków promocyjnych



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: rozszerzony i pogłębiony wspólny marketing (2) 

Zorganizowany zestaw materiałów promocyjnych i narzędzi:
 (Zaktualizowany) przewodnik po portach Regionu 
 Nowa edycja magazynu SOUTH COAST BALTIC
 Specjalne broszury dla żeglarzy motorowych i żeglarzy 

czarterowych
 Zestaw uzupełniających materiałów drukowanych 

prezentujących podregiony
 Ponowne uruchomienie witryny docelowej 

www.southcoastbaltic.eu, uzupełnioną o informacje
o czarterach

 Promocja (w tym filmy) o regionie i jego atrakcjach



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: rozszerzony i pogłębiony wspólny marketing (3) 

Wspólne działania marketingowe:
 7 wspólnych wizyt na targach żeglarskich w DE, PL, DK & SE (Boot / 

DE; Wiatr i Woda / PL, Fredericia / Dania, Allt för Sjön / SE)
 Partnerstwo medialne w DE, SE, DK, PL oraz dedykowane materiały 

prasowe
 Promocja w klubach jachtowych/ żeglarskich w DE, DK, SE
 Rejsy wycieczkowe dla firm czarterowych (w każdym podregionie)
 Rejsy żeglarskie (PL - RU – LT w 2017 I 2018, 

PL - DE – DK w 2019)
 Interaktywne działania lojalnościowe ("ratuj wieloryby", mapy 

otwartego morza)
 Ustanowienie punktów kontaktowych dla żeglarzy w każdym kraju



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

Nowe impulsy dla rozwoju mariny i zagęszczania sieci współpracy

Co zostało zrobione i osiągnięte w MARRIAGE:
 Badanie bazowe dotyczące PPP rozwoju i eksploatacji marin
 Działania pilotażowe promujące dobre praktyki, np.
- Koncepcja eksploatacji i rozwoju Šventoji port / LT
- Model PPP dla zewnętrznego portu brzegowego w Heringsdorf / 

DE
 Warsztaty i wycieczki studyjne
> 5 lokalnych projektów wdrożyło konkretne kroki naprzód!
> 10 marin ustaliło nowe zasady PPP !



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Działania łączące i harmonizujące infrastrukturę żeglarską (1)

Cel / fokus:
 Dokonywanie konkretnych kroków w celu połączenia i 

harmonizacji infrastruktury i usług żeglarskich w ramach 
SOUTH COAST

Zakres działań:
 Wspólne usługi docelowe, które pomagają i motywują żeglarzy 

do dalszego przemieszczania się wzdłuż wybrzeża 
południowego Baltyku

 Rozwiązania pilotażowe, które definiują zharmonizowane 
normy i ustanawiają nowe standardy dla kluczowych usług i 
urządzeń dla łodzi



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Działania łączące i harmonizujące infrastrukturę żeglarską (2)

Wspólne usługi:
 Informacje i punkty serwisowe SOUTH COAST BALTIC
(Greifswald lub Kröslin, Szczecin, Darłowo, Allinge, Kłajpeda)
 Portal czarterowy SCB (w ramach www.southcoastbaltic.eu)
 Zharmonizowana infrastruktura i usługi:
- przystanie przyjazne osobom starszym (Szczecin, Darłowo, 

Svaneke, Kłajpeda)
- Prototypowe oprogramowanie do zarządzania mariną, aplikacje 

pilotażowe (Szczecin, Darłowo, Szlak Zeglarski, Pętla Żulawska)
- Mariny demonstracyjne dla certyfikacji ekologicznej (4 piloty w LT / 

PL)
 Ponadto: Badania podstawowe, definicja wytycznych SCB,

oceny, rekomendacje dla wdrażających



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

Rozwój kompetencji - zarządzanie marinami

Co zostało zrobione i osiągnięte w MARRIAGE:
 Regionalne programy szkoleniowe dla operatorów marin, 

menedżerów, personlu w firmach w LT & PL (& DE)
 Podręcznik zarządzania portami, opracowany na podstawie 

praktycznych doświadczeń operatorów marin w DE & NL
 Seminaria praktyczne ("wizyty w Marinach")
 Niemiecki operator mariny dobrowolnie przetestował modelowe 

mariny
 Konkretne udoskonalenia dzięki seminariuszom w 20 + marinach!



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Rozwój jakości - infrastruktury i usług w marinach

Cel / fokus:
 polepszenie jakości obsługi w marinach regionu SCB
 Zainspirowanie nowych obiektów i usług w min. 50 portów do 2019 

roku

Zakres działań:
 Analizy i wytyczne w celu zbadania sposobów poprawy usług i 

infrastruktury w przystaniach wybrzeża południowego Bałtyku
 Seminaria, warsztaty i kursy edukacyjne, które dostarczają wiedzy 

i umiejętności dla operatorów marin w SOUTH COAST BALTIC



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Rozwój jakości - infrastruktury i usług w marinach

Strategie i wytyczne / działania:
 Badania podstawowe dotyczące konkretnych tematów mających 

znaczenie dla regionu
- Marina dla starszych
- Oprogramowanie do zarządzania Marina (Eco)
- Propozycje usług zewnętrznych dla przystani brzegowych
 Wytyczne dla operatorów marin w celu poprawy infrastruktury i 

usług> pochodzących z badań i związanych z nimi działań 
pilotażowych



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Rozwój jakości - infrastruktury i usług w marinach

Wydarzenia i szkolenia w zakresie rozpowszechniania 
informacji:

 5 Międzynarodowych Forum Jakości w Regionie SCB
 15 warsztatów tematycznych w podregionach i językach 

narodowych (back-to-back z regionalnymi spotkaniami sieciowymi, 
1-2 rocznie)

 2 wizyty testowe w Marinach / seminaria praktyczne (Bornholm i 
Kaliningrad- wprowadzanie wyników MARRIAGE do "nowych")

 1 wielodniowy blokowy kurs zarządzania mariną (dla obecnej 
kadry - w języku EN)

 1 Specjalizacja dla stałych studentów Akademi Morskiej w 
Szczecinie (dla przyszłych pracowników mariny - w języku PL)



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Strategiczne zarządzanie destynacjami i ciągły dialog z 
interesariuszami turystyki wodnej

Cel / fokus:
 stworzenie strategicznej orientacji zarządzania destynacjami
 dostosowanie działań kluczowych do uczestników turystyki wodnej 

wzdłuż SCB

Zakres działań:
 Ciągłe i systematyczne badania i obserwacje rynku 
 Dialog z decydentami politycznymi i administracyjnymi
 Zintensyfikowana współpraca i dialog z interesariuszami turystyki 

wodnej (organizacje, instytucje, indywidualni)



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Strategiczne zarządzanie destynacjami i ciągły dialog z 
interesariuszami turystyki wodnej

Obserwacja rynku / działania:
 Badanie podstawowe dotyczące strumieni turystyki motorowodnej i 

preferencji usług w 2017 r
 Opracowanie wspólnego formatu i narzędzi do ciągłego 

gromadzenia danych przez przystanie (w ramach ich codziennych 
procesów)

 roczne sprawozdania rynkowe 2018/2019



4. Osiągnięcia projektu MARRIAGE a planowane 
działania projektu SCB

SCB: Strategiczne zarządzanie destynacjami i ciągły dialog z 
interesariuszami turystyki wodnej

Dialog z interesariuszami turystyki wodnej
 Opracowanie uregulowanych koncepcji planowania 

transregionalnych sieci portów i strategii rozwoju turystyki wodnej 
(DE, PL, LT)

 Dialog z właściwymi organami w celu usunięcia barier wodnych 
(np. zamkniętych obszarów wojskowych, brak pogłębiania, 
ograniczenia łodzi w lagunach i wrażliwych ekologicznie obszarach 
itd.)

 Półroczne spotkania sieciowe i tematyczne spotkania z 
operatorami marin, dostawcami usług żeglarskich i odpowiednimi 
władzami w każdym podregionie



Podsumowanie: Podejście w Projekcie SCB

Pogłębienie współpracy w regionie Połduniowego Bałtyku w 
kierunku transgranicznego zarządzania destynacjami dla łodzi 
żeglowych i motorowych, które łączy:

 kontynuację i rozszerzenie wspólnego marketingu dla całego 

regionu

 ulepszenie obiektów i usług oferowanych w marinach

 głębsze zaangażowanie interesariuszy turystyki wodnej 

w celu zapewnienia trwałości wyników projektu SOUTH COAST 

BALTIC



• Czas trwania: 10. 2016 – 09. 2019 (3 lata)

• Budżet całkowity: 2.5 mill EUR (2.1 mill EUR EFRR)

• Instytucja finansująca: Interreg South Baltic Programme
2014 – 2020, EFRR

• Lider: Econ. Development Corp. Vorpommern / DE

• Konsorcjum: 14 Partnerów & 8 Instytucji Stowarzyszonych

 z:  Niemiec, Dani, Polski, Litwy, Rosji i Esotni 

 wsparcie: regionalne sieci marin i organizacje branżowe, 
reprezentujące łącznie ponad 60 portów w regionie SCB, 
agencje rozwoju, organizacje turystyczne oraz gminy 

Podsumowanie: ramy projektu SCB



• 20-procentowy wzrost ruchu turystycznego w marinach
Południowego Baltyku (liczony jako wizyty gościnnych łodzi
żaglowych i motorowych) do 2019 r.

do zbadania w strategicznych miejscach w regionie
 Stabilizowanie liczby gościnnych wizyt łodzi na wysokim

poziomie w dłuższej perspektywie poprzez budowę wysokiej
jakości destynacji turystyki wodnej w regionie

Podsumowanie: Cele i ambicje SCB



Dziękuję za uwagę


