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MÅL

Projektets viktigaste resultat

Plan4Blue-projektet stöder en hållbar användning av havet
och en blå tillväxt på Finska viken och i Skärgårdshavet
genom att sträva efter en balans mellan de ekonomiska,
sociala och miljömålen.

1.

Samförstånd om de gränsöverskridande målen
för planeringen av havsområdena, ramen för ett
fortlöpande samarbete och den allmänna bilden
av gränsövergridande konsekvenserna av
havsområdeplanering.

2.

De gemensamt producerade scenarierna för
en blå utveckling

3.

GIS-analyser av en blå tillväxts möjligheter och risker

4.

Anvisningarna för multiprofessionella analyser och
intressentgruppsprocesser för att stödja planeringen
av havsområdena

I detta syfte koncentrerar sig Plan4Blue på att utveckla
metoderna och kapaciteten för havsområdesplaneringen
inom regionen. Projektet fokuserar sig särskilt på
gränsöverskridanade verksamhet och detta effekter på miljö
och ekonomi. Projektet också identifierar nyttoeffekterna
av det mellanstatliga samarbetet.

Vilma Hakala

Projektverksamhet
Plan4Blue sammanför de viktigaste aktörerna för en
blå tillväxt och planering av de maritima områdena och
resurserna för att identifiera de stigar som leder till en
hållbar användning. Samarbetsprocessen stöds genom
analys av scenariernas ekonomiska potential och genom
att miljöriskerna och handlingsalternativen identifieras för
att säkerställa en hållbar tillväxt.
GIS-analysen förenar projektets resultat och presenterar
dem på användbara sätt inom områdesplaneringen.
Projektet främjar även växelverkan mellan myndigheterna
för
havsområdesplaneringen
och
de
viktigaste
intressentgrupperna.
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