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KDO SMO
Partnerji iz 8 srednjeevropskih držav, ki želijo
sodelovati pri izboljšanju optimizacije intermodalne
logistične povezanosti in povečati okoljsko uspešnost
intermodalnih vozlišč in tovornih transportnih
sistemov.

TalkNET

TRANSPORT
AND LOGISTICS
OMREŽJE UDELEŽENCEV
STAKEHOLDERS
TRANSPORTA IN NETWORK
LOGISTIKE

KAJ DELAMO

Vključene države zastopajo pomorska in rečna
pristanišča (pristanišča severnega Jadranskega
morja, pristanišča na reki Labi na Češkem, kakor
tudi pomorska in rečna pristanišča na Poljskem),
kopenski terminali, železniški operaterji,
ponudniki logističnih storitev, regionalni
organi in razvojne agencije.

TalkNet je mednarodni projekt sodelovanja,
katerega cilj je izboljšanje in povečanje
koordinacije med udeleženci v tovornem
transportu pri iskanju učinkovitih in okolju
prijaznih intermodalnih rešitev v Srednji Evropi.
Projekt spodbuja integracijo med pristanišči,
kopenskimi terminali in transportnimi operaterji
za okrepitev učinkovitih in vzdržljivih
intermodalnih logističnih vozlišč.

Italija
n Pristaniška uprava severnega Jadrana
n Mreža pristaniških uprav vzhodnega
Jadranskega morja
n Veneto Strade S.p.A.
n Consorzio ZAILOG Quadrante Europa
Freight Village

Slovenija
n Luka Koper, pristaniški in logistični sistem,
delniška družba
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PROJEKTNIH
PARTNERJEV

Hrvaška
n Pristaniška uprava Rijeka

REGIJ

Madžarska

DRŽAV

2.5

MILIJONA EUR
PROJEKTNI PRORAČUN

2.1
MILIJONA EUR

ERDF

OKREPITEV

SODELOVANJA

n Rail Cargo Hungaria Goods Transport Ltd
n Freeport of Budapest Logistic

Slovaška
Slovaška
n Public ports,
ports, jsc
jsc.

VEČ O
Poljska
n Zahodna P
pomeranska regija
n Pristaniška uprava Szczecin in Swinoujscie S.A.
n CODOGNOTTO POLAND

TalkNET

www.interreg-central.eu/TalkNET
www.facebook.com/TalkNETproject/
www.linkedin.com/company/talknet-project/

Češka republika
n Regionalna Razvojna agencija regije Usti, plc

Nemčija
n Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
n Italijansko-nemška gospodarska zbornica v Münchnu
12 organizacij je vključenih v TalkNET kot pridruženi
partnerji.

Financiranje
Naš projekt se financira iz programa Interreg
CENTRAL EUROPE, ki spodbuja sodelovanje s
srednji Evropi.
skupnimi izzivi v Srednji
Z 246 milijoni sredstev iz Evropskega
regionalnega
programizpodpira
institucije
Z
246 milijonisklada,
evrov sredstev
Evropskega
pri skupnem delovanju
izven meja
za izboljšanje
regionalnega
sklada, program
podpira
institucije
mest
in
regij
v
Avstriji,
na
Hrvaškem,
Češki
pri skupnem delovanju izven meja za izboljšanje
republiki,
Nemčiji,
Madžarskem,
Italiji,
Poljskem,
mest
in regij
v Avstriji,
na Hrvaškem,
Češki
republiki,
Slovaškem
in Sloveniji.Italiji, Poljskem, Slovaškem in
Nemčiji,
Madžarskem,
Sloveniji.

Kontakt
TalkNET
North Adriatic Sea Port Authority

+39-041-5334243
apv.progetticomunitari@port.venice.it

TalkNET

Produkti

Projekt je začel v juniju 2017 in bo končal v Maju 2020.
Sledljivost napredovanja projekta je možna na spletni
strani:
www.interreg-central.eu/TalkNET

DEJSTVA
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ŠTEVILKE
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projektnih
partnerjev

planiranih pilotnih
akcij marec 2019

EUR je celotni
proračun projekta

Za doseganje usklajenega sodelovanja med
udeleženci v tovornem transportu za povečanje
Produkti
okolju prijaznega intermodalnega transporta v
Za doseganje
med
Ssrednji
Evropi,usklajenega
bo TalkNETsodelovanja
razvil specifične
udeleženciorodja,
v tovornem
transportu
povečanje
produkte:
akcijske
načrte,za
pilotne
okolju
prijaznega
intermodalnega
transporta
v
dejavnosti in usposabljanja.
srednji Evropi, bo TalkNET razvil specifične
Optimizacija
intermodalnosti
in ekološke
produkte: orodja,
akcijske načrte,
pilotneinovacijske
rešitve
sta
dve
glavni
področji
sodelovanja,
ki sta
dejavnosti in usposabljanja.
določeni v projektu, za ustanovitev mednarodnih
Optimizacija
intermodalnosti
inovacijske
mrež udeležencev
za inovacijeinvekološke
tovornem
prometu.
rešitve stabodo
dve podpora
glavni področji
sodelovanja, ki sta
Rezultati
petim podpodročjem
določeni v projektu,
za ustanovitev mednarodnih
akcijskega
načrta projekta:
mrež udeležencev za inovacije v tovornem prometu.
OPTIMIZACIJA
Rezultati bodoINTERMODALNOSTI
podpora petim podpodročjem
1)
Povezave
zadnjega
kilometra
akcijskega načrta projekta:
2) Terminalsko upravljanje učinkovitosti
3)
Nove intermodalne
storitve
OPTIMIZACIJA
INTERMODALNOSTI

ORODJA

AKCIJSKI NAČRTI

PILOTNE AKCIJE
IN INVESTICIJE

IZOBRAŽEVANJE

Razvitih bo 5 orodij znanja, eno za vsako
podpodročje projektne dejavnosti. Partnerji
bodo vključeni v čezmejni posvetovalni proces z
udeleženci za določitev kako ravnati z
optimizacijo intermodalnosti in ekološkimi
inovacijskimi rešitvami.

Kot prvi korak v projektu TalkNET, se bodo izvajale
analize na regionalnem nivoju s strani partnerjev
za določitev skupnih potreb in izzivov vključenih
teritorijev, glede na optimizacijo intermodalnosti
in ekoloških inovacijskih rešitev.

11 pilotnih akcij bo uvedenih kot inovacijski
ukrepi v tovornem prometu, ki bodo testirali:

Na osnovi analiz vrzeli, ki se bodo izvedle glede na
izobraževalne potrebe pri EKO-inovacijskih
prioritetah, se bo razvil izobraževalni curiculum, ki
se bo uporabil kot model za izvajanje in testiranje
izobraževanja.

Ti produkti bodo rezultat nabora ustreznega znanja
v okviru in izven partnerstva in so načrtovani kot
baza znanja / pregled najboljših praks / smernice in
orodja.

Prioritete ugotovljene v analizi bodo obdelane
v 9 akcijskih načrtih, ki bodo zagotovili
upravljanje in povezave med pristanišči in
logističnimi vozlišči kakor tudi izboljšavo
uporabe ekoloških rešitev v tovornem prometu,
skozi investicijsko pripravo.

Orodja znanja bodo podpirala akcijske načrte in
pilotne dejavnosti.

1) Povezave zadnjega kilometra
EKOLOŠKE
INOVACIJSKE
REŠITVE
2)
Terminalsko
upravljanje
učinkovitosti
4) Nove
Uporaba
alternativnih
goriv
3)
intermodalne
storitve
5) Učinkovite energijske rešitve
EKOLOŠKE INOVACIJSKE REŠITVE
4)
Uporaba alternativnih
goriv
Udeleženci
bodo vključeni
v razvoj vseh produktov
5)
Učinkovite
energijske
rešitve
projekta, od njihovega načrtovanja in faze
projektiranja do faze testiranja.
Udeleženci bodo vključeni v razvoj vseh produktov
projekta, od njihovega načrtovanja in faze
projektiranja do faze testiranja.

- povezave do glavnih transportnih omrežij od vozlišča
do vozlišča
- operativne in logistične sisteme upravljanja terminalov
- vzpostavitev novih intermodalnih storitev za reševanje
ozkih grl, ki vplivajo na razne transportne poti
(železnica, cesta, morje)
- potencialno uporabo alternativnih goriv za
pristanišča / kopenske terminale in logistične
operaterje
- vzpostavitev rešitev upravljanja z visoko učinkovitostjo
za zmanjšanje porabe energije pri celotnem
transportu / manipulacijah (investicija)

2 izobraževanji bosta organizirani za uporabo
energijske učinkovitosti v železniškem sektorju,
kjer se uporabljajo ekološke rešitve.

Ocena pilotnih rezultatov se bo prenesla v orodja znanj
in akcijske načrte.

5

Število orodij znanja

9

Število akcijskih načrtov

11

Število pilotnih akcij

2

Število izobraževanj

