
 

DEKLARACJA 
PRZYJĘTA PRZEZ VIII FORUM TURYSTYCZNE PAŃSTW BAŁTYCKICH 

Uczestnicy VIII Forum Turystycznego Państw Bałtyckich (FTPB) „Wsparcie polityczne, współpraca i rozwój: jedno 

morze - milion możliwości”, odbywającego się w Gdańsku w Polsce w dniach 22 - 23 września 2015 r.,  

- doceniając organizację VIII FTBP w ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Państw Morza 

Bałtyckiego (RPMB), co wzmacnia obecność turystyki w programach politycznych na 

międzyrządowym szczeblu makroregionalnym,  

- z zadowoleniem przyjmując fakt, że jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w RPMB, 

zgodnie z długoterminowymi priorytetami RPMB „zrównoważony i zamożny region” oraz 

„tożsamość regionalna” jest promowanie zarówno współpracy turystycznej, w szczególności 

utworzenia Bałtyckiego Centrum Turystyki, jak również turystyki kulturowej,  

- z zadowoleniem przyjmując podjętą w drodze rezolucji decyzję 24. Konferencji Parlamentarnej 

Morza Bałtyckiego w sprawie utworzenia grupy roboczej ds. zrównoważonej turystyki,  

- z zadowoleniem przyjmując pomyślne rozpoczęcie przez Komisję Europejską w marcu 2015 r. 

ogólnoeuropejskiego dialogu między operatorami statków wycieczkowych, portami oraz 

podmiotami zajmującymi się turystyką przybrzeżną, a także odpowiadającego mu dialogu w 

regionie Morza Bałtyckiego, którego celem jest poprawa współpracy międzysektorowej, 

zwiększenie wymiany najlepszych praktyk oraz lepsze wykorzystanie istniejących synergii, 

wzywają rządy państw regionu Morza Bałtyckiego, Radę Państw Morza Bałtyckiego, Unię Europejską, 

organizacje turystyczne, sieci współpracy, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne i inne podmioty 

związane z turystyką,  

w odniesieniu do międzynarodowej współpracy turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego – do: 

1. uznania, że SUE RMB, zależna od dynamicznych udoskonaleń leżącego u jej podstaw planu działania, 

zapewnionych poprzez jego stałą aktualizację, rzeczywiście stanowi wyraźną wartość dodaną dla regionu 

Morza Bałtyckiego pod względem wzrostu spójności oraz rozwoju sektora turystycznego, co znalazło już 

odzwierciedlenie w szeregu pomyślnie zrealizowanych projektów flagowych, a także rosnącej 

profesjonalizacji FTPB,  

2. wspierania prac i wysiłków podejmowanych przez Komitet Sterujący obszaru polityki „turystyka” na 

rzecz dalszych postępów w rozwoju regionu turystycznego Morza Bałtyckiego na poziomie 

strategicznym,  

3. udzielenia pełnego poparcia dla utworzenia flagowego Bałtyckiego Centrum Turystyki w celu 

wzmocnienia międzynarodowej wymiany informacji i współpracy w sprawach związanych z turystyką, 

dalszej profesjonalizacji procesu działania Forum Turystycznego Państw Bałtyckich, a także rozwoju 

całego regionu Morza Bałtyckiego jako jednego kierunku turystycznego,  



4. wspierania udziału podmiotów z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, w szczególności na 

poziomie operacyjnym, w celu zapewnienia integracji wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz 

stworzenia dalszych perspektyw przynoszących wzajemne korzyści wszystkim stronom,  

w odniesieniu do istniejących systemów finansowania, obejmujących region Morza Bałtyckiego - do: 

5. uznania zarówno znaczenia gospodarczego i intensywności zatrudnienia w sektorze turystyki w regionie 

Morza Bałtyckiego, jak również rozdrobnionego charakteru i małej skali działających w nim 

przedsiębiorstw, co wymaga dalszego, dostosowanego do potrzeb wsparcia, zwłaszcza dla projektów 

międzynarodowych obejmujących w odpowiednich przypadkach MŚP, prowadzącego do wykorzystania 

pełnego potencjału gospodarczego i innowacyjnego sektora turystyki w celu przyspieszenia rozwoju 

całego regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę, 

6. wykorzystywania, a tym samym wzmocnienia istniejących sieci współpracy poprzez wymianę i 

wspieranie łączenia innowacyjnych pomysłów na projekty w celu jak najlepszego wykorzystania 

instrumentu kapitału zalążkowego SUE RMB na rzecz wspierania projektów związanych z turystyką, 

inicjowania projektów flagowych, a tym samym rozwoju międzynarodowych ofert turystycznych w 

regionie Morza Bałtyckiego, 

7. przedłużenia funkcjonowania „Instrumentu wsparcia projektów” RPMB na okres po 2015 r., ponieważ 

stanowi on istotne dodatkowe źródło finansowania projektów turystycznych w regionie Morza 

Bałtyckiego oraz przyczynia się do zachowania możliwości i wyzwań dotyczących sektora turystyki w 

programach politycznych na poziomie międzyrządowym, 

8. wykorzystywania programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz innych stosownych źródeł 

finansowania, funkcjonujących na szczeblu UE, krajowym i regionalnym w taki sposób, aby turystyka 

stała się priorytetowym obszarem finansowania, ponieważ sektor ten w naturalny sposób łączy w sobie 

kwestie równowagi środowiskowej, gospodarczej i społecznej,  

w odniesieniu do realizacji zmienionego planu działania SUE RMB [DRSK (2015) 177, wersja ostateczna] w 

obszarze polityki „turystyka” - do: 

9. podkreślania ogromnego potencjału sektora turystyki morskiej i przybrzeżnej, o którym mowa w 

inicjatywie UE dotyczącej niebieskiego wzrostu [COM (2012) 494, wersja ostateczna], unijnym planie 

zrównoważonego „niebieskiego” wzrostu dla regionu Morza Bałtyckiego [DRSK (2014) 167, wersja 

ostateczna] oraz europejskiej strategii na rzecz większego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 

turystyce przybrzeżnej i morskiej [COM (2014) 86, wersja ostateczna],  

10. uwzględniania trendów w turystyce, takich jak turystyka tematyczna, turystyka sektora spotkań, 

wyjazdów integracyjnych, konwencji i wystaw, czy turystyka kulinarna - w celu opracowania 

innowacyjnych międzynarodowych projektów turystycznych, zapewniających regionowi możliwość 

podniesienia jego atrakcyjności dla przyjazdów międzynarodowych,  

11. wspierania inicjatyw w obszarze projektów promujących rozwój technologii cyfrowych w sektorze 

turystyki, co pozwoli nadążyć za stale zmieniającymi się wzorcami popytu,  

12. zachęcania do inteligentnego łączenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, ponieważ 

połączenie tradycji i innowacyjności nie tylko pomaga w dalszej budowie tożsamości regionu Morza 

Bałtyckiego, ale także otwiera możliwości gospodarcze w sektorze turystycznym.  

 



Uczestnicy z zadowoleniem przyjmują uprzejmą ofertę miasta Pärnu oraz Uniwersytetu w Tartu, Pärnu College, 

dotyczącą pełnienia funkcji gospodarza IX Forum Turystycznego Państw Bałtyckich jesienią 2016 r. w Pärnu w 

Estonii, we współpracy z obszarem polityki „turystyka” Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Radą ds. 

Turystyki kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.  

 

 

Gdańsk, 23 września 2015 r. 


