MIVEL FOGLALKOZUNK
A COMODALCE projekt célja az
együttműködés és az összehangolás
fokozása Közép-Európában a
multimodális fuvarozásban érintett
felek között az innovatív információs
és kommunikációs rendszerek
(IKT) alkalmazásával. A projekt
összegyűjti a multimodális szállítási
folyamatokat generáló legfontosabb
kikötőket és vasúti terminálokat,
valamint az üzemeltetőket.
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Projektszinten
a
területi
igények
felmérése során összegyűjtött releváns
tapasztalatok és szakértelem alapján a
projekt keretében egy együttműködési
platformot dolgozunk ki, amely támogatja
az
információs
és
kommunikációs
rendszereken keresztül a multimodális
fuvarozást, és amely a projekt szintjén
alapul szolgál a stratégiákhoz és a kísérleti
tevékenységekhez.

Minden partner kísérleti tevékenységek
révén
teszteli
az
együttműködési
platformot és a részletes stratégiákat,
amelyek célja a kikötői és logisztikai
folyamatok optimalizálása, kezelése és
automatizálása, valamint az e-adatcsere
elősegítése a multimodális logisztikai
csomópontok közötti együttműködés
javítása révén.

A közös transznacionális koncepció és
a kísérleti tevékenységek eredményei
alapján az első szakaszban kidolgozott
stratégiák
“kívánságlistáit”
konkrét
cselekvési
tervekké
alakítják
az
információs
és
kommunikációs
rendszereken keresztüli összehangolt
multimodális fuvarozás elősegítésére, ezt
követi a stratégiák és a “kívánságlisták”
céljainak bontása konkrét feladatokra,
KPI-kre,
idővonalakra,
ideértve
a
szükséges pénzügyi források azonosítását,
a lehetséges finanszírozási forrásokat és a
felelős szereplők meghatározását.

A
tudás
eszközök
és
stratégiák
eredményeit, a kísérleti tevékenységeket
és a cselekvési terveket beillesztik
egy transznacionális eszközkészletbe
a multimodális áruszállítás elősegítése
érdekében
a
közép-európai
IKTrendszereken keresztül, amely magába
foglalja a módszereket, koncepciókat,
iránymutatásokat, az alkalmazandó IKTtechnológiákkal kapcsolatos tanácsokat,
irányítási struktúrákat és hatásokat,
melyek széles körben átvihető a KözépEurópába és azon túlra.

Ezenkívül minden partner stratégiát dolgoz ki a
multimodális fuvarozás elősegítésére az egyes
csomópontok információs és kommunikációs
rendszerein keresztül, kialakítva egy jövőképet,
célkitűzéseket és prioritásokat közép- és hosszú
távon, beleértve a kísérleti tevékenységek
során megvalósítandó intézkedések részletes
“kívánságlistáját”.

A kikötők és a vasúti terminálok kiegészítő
innovatív IKT-vel kapcsolatos intézkedéseket
tesztelnek (SW és HW). A kísérleti
tevékenységeket a stakeholderekkel közösen
értékelik. A kísérleti tevékenységek táplálják a
transznacionális eszközkészletet és cselekvési
terveket.

ORSZÁG

1.96
MILLIÓ EURO
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1.62
MILLIÓ EURO
ERDF
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KIK VAGYUNK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A

Öt közép-európai országból származó partner
egyesíti erőit a multimodális fuvarozás
hálózatának fejlesztése érdekében.

www.interreg-central.eu/comodalce

Olaszország

COMODALCE

“Enhancing COordination on multiMODAL freight
transport in CE - COMODALCE - “
“A multimodális fuvarozás összehangolásának
fokozása Közép-Európában” egy transznacionális
együttműködési projekt, amelyet az Interreg
CENTRAL EUROPE finanszíroz, és amelynek célja
a multimodális áruszállítás összehangolásának
javítása a programterületen

PROJEKT IDŐTARTAMA
2019.04.01 – 2022.03.31 (36 hónap)

TÉNYEK
ÉS
SZÁMOK

OUTPUTOK

A
COMODALCE
projekt
a
multimodális
teherfuvarozás teljes körű fejlődését akadályozó
kihívásokkal foglalkozik Közép-Európában:
1) a fuvarozástervezési kompetenciák fejlesztése
mélyreható transznacionális tanulmány révén,
amely részletesen elemzi az egyes területeket,
valamint
részletes
stratégiák
kidolgozása,
amelyeket kísérleti tevékenységekkel tesztelnek
2) innovatív IKT megoldások tesztelése a
versenyképesség, az összehangolás és az
interoperabilitás
fokozása
érdekében
a
programterület legfontosabb kikötői / RRT /és
logisztikai szolgáltatói között
3) a multimodális fuvarozási stakeholderek
összekapcsolása, összehangolt rövid, középtávú és
hosszú távú fejlesztési terveket elfogadása, és egy
közös transznacionális eszközkészlet jóváhagyása

TÁMOGATÁS
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kimenet

4.000.000 €

a projekt eredményei
alapján felhasznált
forrásösszeg

Projektünket az Interreg CENTRAL EUROPE
program támogatja, mely program célja ösztönzi
az együttműködést a közös kihívásokkal szemben
Közép-Európában. Az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból származó 246 millió eurós finanszírozással a
program támogatja az intézményeket a határokon
átnyúló együttműködésben Ausztria, Horvátország,
a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország,
Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia
városainak és régióinak fejlesztése érdekében.

Port of Trieste – Port Network Authority
of the Eastern Adriatic Sea
Rail Road Terminal of Verona - ZAILOG scarl
Port of La Spezia - Port Network Authority
of the Eastern Ligurian Sea

Németország
Port of Rostock - ROSTOCK PORT GmbH

COMODALCE PROJEKTRŐL
Kapcsolat
COMODALCE projekt
Port of Trieste
alberto.cozzi@porto.trieste.it
www.facebook.com/COMODALCE.
InterregCEproject
www.linkedin.com/company/comodalce-project
twitter.com/comodalce

COMODALCE

ENHANCING
COORDINATION
ON MULTIMODAL FREIGHT
TRANSPORT IN CE

Szlovénia
Port of Koper - Luka Koper, port
and logistic system, public limited company
AdriaKombi - Adria Kombi d.o.o.

Lengyelország
Port of Gdynia - Port of Gdynia Authority S.A.
BCT - Baltic Container Terminal Ltd.

Magyarország
RSOE - National Association of Radio DistressSignalling and Infocommunications
MCC - Mahart Container Center Ltd.

www.interreg-central.eu/comodalce

