PARTNER
Nausicaá . Nausicaá National Sea Centre, France
EurOcean . EurOcean Foundation, Portugal
IOPAN . Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Poland
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . Göteborgs universitet, SWEDEN
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture , Portugal
IEO . Spanish Institute of Oceanography, SPAIN
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae - Science Museums of A Coruña, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, Portugal
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . French Research Institute for Exploitation of the Sea, France
STUDIO K . Studio K SARL, France

ASSOCIERADE PARTNER
IUCN France . International Union for Conservation of Nature – French Committee, France
IUCN Spain . International Union for Conservation of Nature – Spanish Committee, SPAIN
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . National Natural History Museum, France
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium

PROJEKTSAMORDNARE
Nausicaá, France
Cultural Services and International Cooperation
Projektsamordningsteam: Ludovic Frère Escoffier, projektledare . Karine Marié, informatör
E-post: seaforsociety@nausicaa.fr
Telefon: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94
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PROJEKTET GENOMFÖRS MED EKONOMISKT
STÖD FRÅN EUROPEISKA UNIONENS SJUNDE
RAMPROGRAM.

• öka medvetenheten om havets
betydelse i vår vardag hos berörda
parter och allmänheten i Europa,
inklusive bland ungdomar
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FÖRVÄNTADE RESULTAT
Sea For Society kommer att

• skapa ännu bättre möjligheter för
berörda parter och allmänheten,
inklusive ungdomar, att agera på
lokal, nationell eller EU-nivå för att
ta itu med samhällsutmaningar som
gäller havsmiljön

MOT ETT BLUE SOCIETY
[HAVSVÄNLIGT SAMHÄLLE]
PROJEKTNAMN . Sea For Society
PROJEKTBETECKNING . SFS
FINANSIERINGSPROGRAM (FP7) . Vetenskap i
samhället – 2011-1, Mobilisering och ömsesidigt
lärande (MML)
FINANSIERING FRÅN EU . 4 260 milj euro
STARTDATUM . 1 juni 2012
SLUTDATUM . 30 November 2015
ANTAL PARTNER . 20
ANTAL ASSOCIERADE PARTNER . 8
ANTAL LÄNDER . 12
PROJEKTSAMORDNARE . Nausicaá, Frankrike

VAD ÄR SEA FOR SOCIETY?
Projektet Sea For Society (SFS) inleddes mot
bakgrund av det växande behovet av att säkra en
hållbar hantering av marina ekosystemtjänster som
även tar hänsyn till samhällets behov av en livskraftig
ekonomisk utveckling.

• förbättra insatserna inom forskning
och utveckling samt havs- och
sjöfartsstyrning på regional, nationell
och EU-nivå
• utforma de sociala, ekonomiska,
miljömässiga och kulturella
grundpelarna i Blue Society [ett
havsvänligt samhälle] inom ramen för
samverkan med berörda parter och
allmänhet, inklusive ungdomar
• främja ett integrerat synsätt som
kan bidra till ett hållbart utnyttjande
av marina ekosystemtjänster och
en balanserad användning av
havsresurser.

MÅL
Projektet Sea For Society har som mål att utveckla en ny och ambitiös samhällsvision. En
vision där hållbarhet, välbefinnande och rättvisa
för alla är ledord. En vision som står i samklang
med havet och som leder fram till ett Blue Society
[havsvänligt samhälle].
Projektet ska sträva efter att förverkliga denna
vision genom att
• sammanföra olika berörda parter (ekonomiska
intressenter, miljöorganisationer, kommunala
myndigheter, den breda allmänheten och
ungdomar), vars olika kunskaper och
erfarenheter kompletterar varandra, för att på
så sätt skapa nya samarbetskonstellationer och
genom ökad delaktighet främja det vetenskapliga
intresset hos allmänheten
• inleda en samrådsprocess inom hela EU för
att underlätta dialog och samarbete mellan
olika berörda parter och allmänheten, inklusive
ungdomar, i syfte att ringa in hinder och utmaningar
för kust- och marinekosystemtjänsterna med
hänsyn till samhällets behov samt föreslå lösningar
på dessa utmaningar

• på ett ändamålsenligt sätt sprida
kunskaperna från den gemensamma dialogen
till breda grupper för att skapa bättre
möjligheter för berörda parter och
allmänheten, inklusive ungdomar, att hantera
samhällsutmaningarna
• erbjuda rådgivning till stöd för
forskningspolitiken för att förbättra användningen
av forskning och teknik i hanteringen av
havsresurser, verksamhet i inlandet och hållbar
utveckling
• utveckla och fördjupa begreppet Blue Society
[havsvänligt samhälle] som en grund för bättre
havsstyrning
• utveckla fortlöpande partnersamarbeten,
samverkansformer och insatser för att
stärka allmänhetens forskningsengagemang
i syfte att säkerställa att projektet kan fortsätta
ochatt det därmed går att nå slutmålet om
en bättre hantering av samhällsutmaningarna
på havsmiljöområdet.

