Održan treći partnerski sastanak u sklopu projekta ISTEN
Nakon drugog sastanka održanog u Thessaloniki, Grčka od 26-27 lipnja 2018, održan je i treći
sastanak projektnih partnera projekta ISTEN. Trajanje provedbe projekta ISTEN je 24 mjeseci tijekom
kojih će se raditi na širenju ideje povećanja kapaciteta za integrirane usluge prijevoza i mobilnosti te
multimodalnosti u jadransko-jonskom području u sklopu kojeg će se kreirati zajednički Akcijski Plan u
svrhu poboljšanja intermodalnih veza u zaleđu, kako bi se potaknule željezničke teretne veze
priključkom na posljednje kilometare na koridorima transeuropske prometne mreže(TEN-T).
Sastanak se održao u Bologna, Italija od 11-12 prosinca
2018, u organizaciji projektnog partnera Institut za promet i
logistiku u Bologni (Institute of Transport and Logistics
Foundation of Bologna), a sudjelovali su predstavnici svih
projektnih partnera.
Tijekom trećeg sastanka, koji je trajao dva dana, ISTEN
partneri su razmotrili rad u proteklih šest mjeseci kao i rezultate
9 lokalnih analiza u kojim se izradila projekcija uskih grla koje na lokalnoj razini ometaju intermodalne
veze između ADRION luka i logističkih čvorišta u zaleđu, a koja se nalaze se u Grčkoj, Crnoj Gori, Albaniji,
Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji.
Koordinator radnog paketa T1, CERTH-ov Helenski institut za promet (Thessaloniki, Grčka),
predstavio je makro-analizu koja obuhvaća trenutno stanje integracije luka-zaleđa na području
ADRION-a i na razini EU-a. Ovo izvješće prikazuje važnosti integracije luka i zaleđa, nakon čega slijedi
prikaz identificiranih tipova i atributa integracije lučkog zaleđa u okviru
ISTEN-a. U sklopu radnog sastanka prikazani su i tokovi u ADRION području
koji je izrađen na temelju podataka prikupljenih iz 28 luka. Također se
raspravljalo o trenutačnoj razini integracije luke-zaleđa u području ADRIONa i ostatka EU-a, dajući uvid u najbolje prakse o integraciji luka-zaleđa.
Na sastanku je osim projektnog tima Lučke uprave Šibenskokninske županije sudjelovao i predstavnik Grada Šibenika kao jedan od
ključnih dionika projekta ISTEN koji projektu doprinosi u sklopu
Transnacionalne mreže suradnje.
Projektni partneri su imali priliku razmijeniti mišljenja o aktivnostima lokalnih radnih skupina i
njihovim doprinosima Transnacionalnoj mreži suradnje, koja predstavlja jedan od glavnih rezultata
projekta.
Sljedeći sastanak održati će se krajem svibnja 2019. godine je za kraj svibnja 2019. godine, a
organizirati će ga Luka Koper u Sloveniji.
Više informacija na engleskom jeziku možete pronaći ovdje:
https://isten.adrioninterreg.eu/events/3rd-project-meeting-bologna-11-12-december-2018

