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Niniejszy, specjalny numer 
Newslettera ENCLOSE jest dostępny w 

12 językach! 

Nr. 10, 1 listopada 2014 
 

 

Drogi Czytelniku, 

witamy w ostatnim numerze Newslettera 
Projektu ENCLOSE! 

Projekt pt.: "Efektywność energetyczna usług 
logistyki miejskiej dla małych i średnich miast 
historycznych w Europie " właśnie się zakończył. 
Ostateczne działania zostały zamknięte, a 
rezultaty końcowe (D5.2 Ramy określania i 
wdrażania planów zrównoważonej logistyki 
miejskiej w małych i średnich miastach 
historycznych oraz D5.3 Rekomendacje i 
strategie dla wydajnej energetycznie i trwałej 
logistyki miejskiej w historycznych miastach 
europejskich) zostały przygotowane. 

Konferencja końcowa ENCLOSE, zorganizowana 
w Brukseli 22 października 2014 r., odniosła 
wielki sukces, co potwierdza duża liczba 
uczestników z całej Europy. Podczas Konferencji 
zostały przedstawione i wyjaśnione wytyczne 
dla planowania i realizacji planów 
zrównoważonej logistyki miejskiej (SULP). Jak 
omówiono w Brukseli, wytyczne SULP mają na 
celu wsparcie decydentów i strony 
zainteresowane w definiowaniu najbardziej 
odpowiednich rozwiązań logistycznych w 
odniesieniu do potrzeb i wymagań miast 
(zwłaszcza małych i średnich, reprezentujących 
większość miast europejskich). Generalnie, SULP 
jest konkretnym planem zarządzania procesami 
logistycznymi miasta i projektowania rozwiązań 
w ramach średniookresowego horyzontu, w 
perspektywie integracji z planem 
zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). 
Tak, więc SULP jest kluczową częścią SUMP, 
poświęconą szczególnie logistycznym aspektom 
miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane wytyczne zostały wykorzystane 
przez 9 miast ENCLOSE do rozwoju ich SULPs, 
które następnie zostały przedstawione podczas 
ostatniej konferencji projektu. Wytyczne i 9 
SULPs będą wkrótce dostępne na stronie 
internetowej ENCLOSE. 

Dodatkowo, ostatnie spotkanie projektowe 
odbyło się wraz z Konferencją Końcową 
ENCLOSE, gdzie przedstawiono ogólne wyniki i 
rezultaty osiągnięte w ramach projektu, które 
również mają istotne znaczenie dla europejskich 
interesariuszy i innych miast. 

Konkludując, chciałbym podziękować wszystkim 
partnerom konsorcjum ENCLOSE za ich 
ogromną pracę i wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu projektu oraz serdeczne zaprosić 
do kontaktu z nami, nie tylko na stronie 
internetowej projektu i stronie google + 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), ale 
również poprzez działalność Stowarzyszenia 
Miasta Logiczne (Logical Town Association), 
które będzie promowało rezultaty projektu 
ENCLOSE. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Włochy 
Koordynator Projektu ENCLOSE 

 

 

W numerze: 

 
 List Koordynatora 
 Rezultaty Projektu ENCLOSE 
 Konferencja Końcowa 
 Wydarzenia logistyki miejskiej w Europie 
 Kontakt 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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Rezultaty Projektu ENCLOSE 

 

SIECI NAJLEPSZYCH PRAKTYK 

Doświadczenia pilotażowe ENCLOSE zostały 
połączone w sieć, aby zachęcić zainteresowane 
strony i europejskie miasta do udziału w 
strategii komunikacji oraz stworzenia bazy 
danych z ponad 750 kontaktów i 200 miast 
europejskich (w tym około 120 
interesariuszy/miast spoza państw 
partnerskich). 

 

Promocja i współpraca małych i średnich 
historycznych miast europejskich (nawet, jeśli 
nie były bezpośrednio zaangażowane w 
projekt ENCLOSE) w kwestii zrównoważonej i 
energooszczędnej logistyki jest kluczowa. W 
ramach działań promocyjnych, partnerzy 
ENCLOSE zorganizowali techniczne wizyty 
studyjne (dla partnerów i nie tylko) oraz szereg 
udanych konferencji i warsztatów na temat 
europejskiej logistyki miejskiej i 
zrównoważonego planowania transportu 
(Lucca (IT), Norwich (GB), Växjö (SE), 
Bruksela(BE), itd.). Spotkania miały na celu 
ułatwienie wymiany doświadczeń, 
promowanie wdrożenia SULPs i badanie 
zagadnień polityk, aby określić strategie 
zapewnienia długoterminowej stabilności w 
ramach SULPs. 

Ponadto przeprowadzono odpowiednie 
działania komunikacyjne i upowszechniające: 
udział na targach i wystawach, imprezach 
międzynarodowych (Intertraffic, TRA, eComm; 
Forum Transportu VTI, Energy Cities, itp.), 
publikacja i dystrybucja specjalnego materiału 

komunikacyjnego i kwartalnych biuletynów 
ENCLOSE , które były dystrybuowane do ponad 
1000 kontaktów w Europie (miasta, 
zainteresowane strony, operatorzy logistyczni, 
organizacje badawcze, eksperci branżowi). 
Oficjalna strona ENCLOSE, www.enclose.eu, 
jest dostępna i regularnie aktualizowana w 12 
różnych językach. 

 

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 

Celem ENCLOSE było podniesienie 
świadomości na temat wyzwań 
energooszczędnej i zrównoważonej logistyki 
miejskiej w małych i średnich historycznych 
miastach europejskich, a także informowanie, 
jak osiągnąć znaczące ulepszenia i korzyści 
poprzez wdrażanie i funkcjonowanie 
odpowiednich i skutecznych środków, 
systemów i rozwiązań ramowych 
skierowanych do konkretnego środowiska 
miejskiego. Partnerzy ENCLOSE podczas 
trwania projektu, zorganizowali 12 ważnych 
lokalnych wydarzeń promujących (ARE), 
których celem było zachęcenie do korzystania 
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z energooszczędnych rozwiązań logistyki 
miejskiej oraz wspieranie inicjatyw, 
związanych ze zrównoważoną logistyką 
miejską i mobilnością w miastach Hiszpanii 
(Burgos), Portugalii (Almada), Wielkiej Brytanii 
(Dundee), Rumunii (Alba Iulia), Bułgarii 
(Bałczik) i Grecji (Serres). 

 

WSPIERANIE MAŁYCH I ŚREDNICH 
EUROPEJSKICH MIAST HISTORYCZNYCH 

Projekt ENCLOSE bezpośrednio wspiera rozwój 
planów zrównoważonej logistyki miejskiej 
(SULPs) w 9 małych i średnich historycznych 
miastach europejskich z udziałem partnerów z 
13 krajów europejskich - Austrii, Bułgarii, 
Grecji, Irlandii, Włoch, Norwegii, Polski, 
Rumunii, Portugalii, Hiszpanii , Szwecji, 
Holandii i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo, za 
sprawą udziału w projekcie europejskich i 
międzynarodowych stowarzyszeń i sieci 
miejskich, zostanie zapewniona niezbędna 
promocja rezultatów i dotarcie do znacznego 
grona odbiorców. Poza miastami partnerskimi, 
projekt przekazuje informacje i wskazówki 
zainteresowanym miastom i dostarcza im 
wspólnej strategii, metodologii i narzędzi do 
planowania zrównoważonej logistyki, 
specjalnie zaprojektowanej dla małych i 
średnich europejskich miast historycznych 
(patrz poniżej). 

 

WDROŻENIE PILOTAŻOWYCH USŁUG 
LOGISTYCZNYCH 

Wdrożenie pilotażowych usług logistycznych w 
trzech zabytkowych miast Prekursorach: Lukka 
(IT), Trondheim (NO) i s-Hertogenbosch 
(Holandia) oraz tzw. „miękkich rozwiązań” w 6 
zabytkowych miast Naśladowcach: Bałczik 
(BG), Serres (GR), Almada (PT) Alba Iulia (RO), 
Burgos (ES) i Dundee (GB). 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZWOJU I 
WDRAŻANIA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ 
LOGISTYKI MIEJSKIEJ (SULP) 

Realizacja wytycznych dotyczących rozwoju i 
realizacji planu zrównoważonej logistyki 
miejskiej (SULP) w miastach Prekursorach i 
Naśladowcach, stworzenie odpowiednich ram 
dla definicji SULPs dla małych i średniej 
wielkości miast historycznych. 

W ciągu ostatniego miesiąca, konsorcjum 
ENCLOSE opracowało kluczowy dokument o 
metodologii definiowania i rozwoju planów 
zrównoważonej logistyki miejskiej (SULPs) dla 
małych i średniej wielkości miast 
historycznych. Dokument ten oparty jest na 
doświadczeniach miast Prekursorów i 
Naśladowców, i określa on odpowiednie ramy 
definicji SULP. Wytyczne dotyczące rozwoju i 
wdrażania planów zrównoważonej logistyki 
miejskiej (SULP) zostały zaprezentowane 
podczas Konferencji Końcowej ENCLOSE w 

Brukseli. 

 

OPRACOWANIE LOKALNYCH 
SULPS DLA 9 ZABYTKOWYCH 
MIAST ENCLOSE 

Zgodnie z wytycznymi 
opisanymi powyżej, 9 
zabytkowych miast projektu 
ENCLOSE wydało lokalne, 
specyficzne SULPy 
prezentujące zestaw 
instrumentów, wspierających 
administrację lokalną w 
kierowaniu i zarządzaniu 
procesem logistycznym w 
perspektywie miasta i jakości 
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życia obywateli, służących zmniejszeniu 
zużycia energii, paliwa i emisji CO2. Każdy 
SULP odnosi się do powiązanego SUMP, planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej i 
obejmuje zaangażowanie kluczowych 
interesariuszy miejskich w dyskusji na temat 
odpowiednich rozwiązań oraz definicji mapy 
drogowej gotowej do przyjęcia przez władze 
lokalne. 

 

KONFERENCJA KOŃCOWA ENCLOSE 
 
Konferencja Końcowa ENCLOSE odbyła się 22 
października 2014 r., w Brukseli (Belgia). 
 

 
Wydarzenie, zorganizowane przez Stałe 
Przedstawicielstwo Hiszpanii w Unii 
Europejskiej, odniosło wielki sukces ze względu 
na dużą liczbę uczestników z całej Europy. 

Podczas koktajlu inaugurującego, uczestnicy 
Konferencji zostali przedstawieni partnerom 
projektu ENCLOSE. Równolegle, odbyła się 
specjalna sesja plakatów oferująca możliwość 
współpracy i dyskusji na temat działań projektu. 

Celem imprezy była promocja i 
rozpowszechnianie wyników uzyskanych przez 
9 małych i średnich miast europejskich projektu 
ENCLOSE oraz wykorzystanie doświadczeń na 
temat zrównoważonej logistyki miejskiej w 
Europie. 

 

 
Wydarzenia Logistyki Miejskiej W Europie 
 
Smart mobility World, Turyn 2014 
 

 
Smart mobility World to inicjatywa 
organizowana w Turynie, promująca rozwój 
usług ITS i info-mobilności oraz rozwój 
technologii dla ekologicznych samochodów i 
zrównoważonego transportu. 

Wydarzenie „Nowe komponenty” wzbogaci 
ugruntowaną pozycję Konferencji & Expo (13-
14 listopada 2014). Pełen program: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
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DOROCZNA KONFERENCJA POLIS 2014 

 
Konferencja jest jedną z głównych platform dla 
miast, obszarów metropolitalnych i regionów 
służącą omówieniu ich wyzwań 
transportowych. Sesje plenarne uzupełnione są 
sesjami technicznymi prezentującymi 
innowacyjne rozwiązania w polityce i praktyce 
w całym spektrum transportowym. 

Tegoroczne wydarzenie (27-28 listopada 2014 
w Madrycie) będzie okazją dla miast, obszarów 
metropolitalnych i regionów, aby 
zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie 
transportu, a społeczność transportowa będzie 
miała możliwość nawiązania współpracy z 
przedstawicielami miast i władz regionalnych. 

Więcej informacji: http://www.polisnetwork.eu 

 
 
INTERTRAFFIC ISTANBUŁ 2015 

Siódma edycja Intertraffic Istanbuł (27-29 maja 
2015) po raz kolejny ugruntowuje pozycję tego 
wydarzenia, jako wiodącego w dziedzinie 
technologii ruchu drogowego dla Eurazji i 
Bliskiego Wschodu. W 2013 r. wydarzenie 
zgromadziło ponad 5 tys. specjalistów ds. 
infrastruktury, zarządzania ITS i bezpieczeństwa 
transportu z 79 krajów świata. Ponad 200 
wystawców z 30 krajów prezentowało swoje 
produkty i usługi. 
 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE MIASTA LOGICZNE 
Doroczna Konferencja 2014 
 
 
 
 
 
Międzynarodowa Konferencja logicznego 
Stowarzyszenia Miasta odbędzie się w 
LuccaWłochy. Impreza organizowana jest przez 
Stowarzyszenie Miasta Logiczne we współpracy 
z gminą Lukka. 

Główne tematy, które będą omawiane w 
trakcie spotkania to zarówno aspekty 
techniczne i normatywne zrównoważonego 
podejścia do logistyki miejskiej, z udziałem 
wielu europejskich podmiotów 
zaangażowanych w dystrybucję towarów 
ekologicznych, najnowocześniejsze technologie 
i systemy operacyjne specyficzne dla małych i 
średnich miast zabytkowych. W szczególności, 
w tym roku, Konferencja skupi się na FEV i 
logistyce rowerowej – przedstawione zostaną 
najlepsze praktyki europejskie. 

Więcej informacji na temat konferencji będzie 
dostępne wkrótce na stronie Stowarzyszenia i 
projektu ENCLOSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy 
o kontakt: 
MemEx Srl, Włochy, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Włochy) 
Ph.+39 0586 211646 
 
Koordynator Projektu ENCLOSE 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

