Στόχοι

Rail Hub Cities for South East Europe

Πόλεις - σιδηροδρομικοί κόμβοι: κρίσιμα σημεία
στην ολοκλήρωση των μεταφορικών υπηρεσιών
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
Οι πόλεις της ΝΑ Ευρώπης, κομβικά σημεία της αλυσίδας των
μεταφορών της ηπείρου, καλούνται να ενσωματώνουν με όσο το
δυνατόν καλύτερο τρόπο τα τρία επιμέρους επίπεδα μεταφορών
(τοπικά, περιφερειακά και διεθνή δίκτυα) ώστε να επιτευχθεί
βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή.
Η ΝΑ Ευρώπη καλείται να αναπτύξει διεθνείς σιδηροδρομικές
συνδέσεις μεταξύ των βασικών πόλεών της. Από την άλλη, στην
ίδια περιοχή, ο σιδηρόδρομος και γενικότερα οι Δημόσιες
Συγκοινωνίες χρειάζονται αναβάθμιση. Το τελευταίο αναφέρεται
στο συντονισμό και στη συνεργασία των δραστηριοποιούμενων
φορέων στην παροχή συγκοινωνιακού έργου τόσο σε τοπικό και
εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.
Πόλεις - σιδηροδρομικοί κόμβοι και Διευρωπαϊκά
Δίκτυα
Με απώτερο σκοπό την αύξηση της χρήσης του σιδηροδρόμου

Η άμεση εμπλοκή στο έργο φορέων λήψης αποφάσεων σε
θέματα μεταφορών συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη
μακροπρόθεσμης πολιτικής, οικονομικής και λειτουργικής
βιωσιμότητας των μεταφορικών συστημάτων της περιοχής. Στα
απτά αποτελέσματα του έργου θα συγκαταλεχθούν προτάσεις
για βελτίωση σε επίπεδο πολιτικής και επενδύσεων, πιλοτικές
εφαρμογές σε θέματα ενιαίου εισιτηρίου, εναρμονισμένων
χρονοδιαγραμμάτων και πληροφοριακών συστημάτων, η
ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων σε τοπικό και υπερτοπικό
επίπεδο και η βελτίωση των παρεχόμενων σιδηροδρομικών
υπηρεσιών στην περιοχή.

σε 11 πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στις ευρύτερες
περιοχές επιρροής αυτών, 28 εταίροι από 10 χώρες
συμμετέχουν στο έργο RAIL4SEE.
Στα πλαίσια του RAIL4SEE οι εταίροι του έργου καλούνται να
προσδιορίσουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις που θα
βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση του μετακινούμενου από τα
εθνικά και τοπικά δίκτυα στα διεθνή (και το αντίστροφο), στην
εναρμόνιση των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών, στη
βελτίωση των σχημάτων διακυβέρνησης αλλά και στη σύναψη
διαχειριστικών συμφωνιών που θα συνεισφέρουν στην
απρόσκοπτη παροχή μεταφορικού έργου και στην παροχή της
απαραίτητης πληροφόρησης στον ενδιαφερόμενο.
Η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα
διακρατικής συνεργασίας RAIL 4 SEE - «Οι πόλεις της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως σιδηροδρομικοί κόμβοι» είναι η
ανάπτυξη μοντέλων, σεναρίων, μέτρων και εναρμονισμένων
στρατηγικών και πολιτικών για την βελτίωση των
σιδηροδρομικών υπηρεσιών και της διατροπικής μεταφοράς
στην ΝΑ Ευρώπη.

Μεθοδολογία
Οι δραστηριότητες του RAIL 4 SEE στηρίζονται στην
οικοδόμηση ενός κοινού πλαισίου για την ολοκλήρωση των
σιδηροδρομικών κόμβων βασισμένο στην ανταλλαγή εμπειριών
και στην ανάλυση καλών πρακτικών που θα πραγματοποιηθεί
μέσα από σειρά εκπαιδευτικών και τεχνικών συναντήσεων. Οι
τεχνικές συναντήσεις στοχεύουν επιπλέον στην ανάπτυξη
συμφωνιών μεταξύ φορέων για μελλοντικές επενδύσεις που
αφορούν στη βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων
συγκοινωνιών.
Επιπλέον, θα γίνουν εκτενείς αναλύσεις προκειμένου να
προσδιοριστούν οι υπάρχουσες δυσχέρειες και να προταθούν
βελτιωτικές επεμβάσεις σε υποδομές και σε υπηρεσίες.
Κατά την υλοποίηση του έργου RAIL4SEE θα προταθούν
βασικές βελτιωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της χρήσης
του σιδηροδρόμου στις 11 συμμετέχουσες χώρες της ΝΑ
Ευρώπης.

www.rail4see.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του
RAIL4SEE, τα αποτελέσματά του καθώς και τους εταίρους που
λαμβάνουν μέρος μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του έργου.

Επικοινωνία
Province of Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna, Italy
Phone: +39 051 659 8018
Fax: +39 051 659 8524
Email: pianificazione.territoriale@provincia.bologna.it
info@rail4see.eu

Εταίροι
11 πόλεις συμμετέχουν στο έργο RAIL4SEE μέσω των παρακάτω
φορέων:
Province of Bologna (IT)
Institute for Transport and Logistics Foundation (IT)
Central European Initiative – Executive Secretariat (IT)
AustriaTech – Federal Agency for Technological
Measures Ltd. (AT)
Railway Infrastructure Services Company (SCHIG mbh)
(AT)
Railway Company Slovakia, joint stock company (SK)
Ministry of Transport, Construction and Regional
Development SR (SK)
City of Bratislava (SK)
KTI Institute for Transport Sciences Non Profit Ltd. (HU)
TRAINOSE S.A. (GR)
Municipality of Thessaloniki (GR)
Center for Research & Technology Hellas, Hellenic
Institute of Transport (GR)
Sofia Municipality (BG)
Regional Development Agency of Ljubljana Urban
Region (SI)
Ministry of Transport, Republic of Slovenia (SI)
BDZ Passenger Transport EOOD (BG)
Surface Public Transport Operator from Bucharest (RO)
HŽ Passenger Transport (HR)
Emilia-Romagna Region (IT)
City of Bologna (IT)
Veneto Region – Logistics Unit (IT)
Friuli-Venezia Giulia Autonomous Region (IT)
Federal Ministry of Transport, Innovation and
Technology (AT)
Association of Towns and Communities of Slovakia
(SK)
BKK Centre for Budapest Transport Privately Held
Corporation (HU)
Pro-rail Alliance (HR)
JSC Serbian Railways (RS)
Ministry of Sea, Transport and Infrastructure (HR)

Ομάδες στόχοι του έργου
Δήμοι
Περιφέρειες
Υπουργεία σχετικά με τις υποδομές και μεταφορές
Φορείς παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών
Διαχειριστές υποδομών
Πάροχοι Δημοσίων Συγκοινωνιών
Λοιπές αρχές που σχετίζονται με την παρακολούθηση,
διαχείριση, έλεγχο και παροχή συγκοινωνιακού έργου
Πολίτες της «RAIL4SEE περιοχής»
Ενιαίοι μητροπολιτικοί φορείς για τις μεταφορές
Λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς (φορείς χάραξης
πολιτικής, επενδυτές)

