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Executive summary 
 
Projekt ENCLOSE "Efektywność energetyczna usług logistyki miejskiej dla małych i średnich miast 
historycznych w Europie" wchodzi w końcową fazę realizacji. Zbliża się druga runda lokalnych 
spotkań dyseminacyjnych (ARE), których celem jest stymulowanie wykorzystania 
energooszczędnych rozwiązań logistyki miejskiej w miastach Naśladowcach. Generalnie, działania 
projektu są przydatne do budowania użytecznych i zrównoważonych ram definiujących plany 
zrównoważonej logistyki miejskiej (SULPs) dla małych i średnich miast historycznych. W ciągu 
ostatniego roku działań projektowych, partnerzy ENCLOSE skupili się głównie na syntezie ocen 
przeprowadzonych w miastach ENCLOSE oraz konsolidacji zdobytej wiedzy, co następnie 
przedstawiono w formie (1) wytycznych dotyczących polityk oraz (2) wskaźników dla mapy 
drogowej do wdrożenia w Europie ocenionych przykładów dobrych praktyk i środków. Definicja 
SULP została przygotowana na podstawie ocen zastosowania i korzyści z energooszczędnych i 
zrównoważonych działań logistyki miejskiej dla małych i średnich europejskich miast 
historycznych, poprzez wdrożenie działań pilotażowych oraz analiz wykonalności i transferu. SULP 
stanowi bardzo użyteczne narzędzie dla europejskich miast, decydentów i interesariuszy logistyki 
miejskiej, które przedstawia jasno określoną definicję celów w zakresie efektywności 
energetycznej i zrównoważonego rozwoju, powiązane środki i możliwości, warunki wspierające 
oraz wskaźniki i kryteria oceny. 
Podczas ostatniego spotkania projektowego, które było zorganizowane w kwietniu 2014 r. w 
Växjö (Szwecja), zostały zaprezentowane i omówione wstępne wersje planów zrównoważonej 
logistyki miejskiej, opracowane przez miasta prekursorów i naśladowców. Dodatkowo, dzień 
przed spotkaniem, odbyły się międzynarodowe warsztaty "Planowanie środków i polityk  dla 
zrównoważonej logistyki miejskiej w małych i średnich miastach europejskich", zorganizowane 
przez lokalną Agencję Energii dla Południowo-Wschodniej Szwecji, przy współpracy z konsorcjum 
ENCLOSE. Wydarzenie okazało się sukcesem, w który udział wzięło kilka miast skandynawskich, 
jak również wiele podmiotów europejskich, takich jak Europejska Agencja Środowiska, 
Uniwersytet w Chalmers, szwedzki Urząd Dróg Krajowych oraz Instytutu Badań Transportu. 
W newsletterze zostały przedstawione także niektóre wydarzenia dot. logistyki miejskiej w 
Europie, w tym kilka konferencji międzynarodowych, na których projekt ENCLOSE był 
prezentowany. Zamieściliśmy również zaproszenie na Międzynarodową Konferencję ENLCOSE, 
która odbędzie się 22 października 2014r. w Brukseli. 
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