
Podstawowym celem projektu jest promocja ekologicznego, multimodalnego  
transportu w korytarzu sieci bazowej Skandynawia-Morze Śródziemne w celu 
zwiększenia wzajemnych połączeń i konkurencyjności przy jednoczesnej minimalizacji 
negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Akronim projektu: Scandria 2Act.
Partner wiodący: Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlin Brandenbur-
gia, Niemcy.
Partnerzy projektu: 5 (Niemcy), 5 (Szwecja), 3 (Dania), 3 (Finlandia), 2 (Norwegia).
Całkowity budżet projektu: 4,3 mln euro.

Tytuł projektu: Zrównoważony i multimodalny transport 
w korytarzu Skandynawia-Morze Adriatyckie 
ang. Sustainable and multimodal transport actions  
in the Scandinavian Adriatic Corridor 
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.1 Interoperacyjność transportu

Podsumowanie

Scandria®2Act jest wspólnym projektem regionów Morza Bałtyckiego położonych wzdłuż ko-
rytarza sieci bazowej Skandynawia-Morze Śródziemne, którego celem jest rozwiązanie pod-
stawowych problemów w dziedzinie rozwoju regionalnego związanych z przyszłym rozwojem 
transportu wzdłuż nowego korytarza Skandynawia-Morze Śródziemne. Projekt wspiera działania 
regionalne w celu przyspieszenia wdrożenia korytarza i dostosowania środków rozwoju regional-
nego do możliwości zapewnianych przez europejską politykę transportową.
W realizację projektu Scandria®2Act zaangażowani są partnerzy ze wszystkich państw 
członkowskich UE i Norwegii wzdłuż korytarza Skandynawia-Morze Śródziemne. W projekcie 
reprezentowane są odpowiednie węzły miejskie oraz węzły multimodalne położone wzdłuż  
korytarza. Dzięki temu projekt Scandria®2Act stanowi wyjątkową okazję do podjęcia wspól-
nych działań. W ramach projektu Scandria®2Act partnerzy łączą działania związane  
z uruchomieniem korytarza sieci bazowej Skandynawia-Morze Śródziemne będącego jednym  
z czterech korytarzy sieci bazowej, które łączą region Morza Bałtyckiego z pozostałą częścią  
Unii Europejskiej.
Podstawowym celem projektu jest promocja ekologicznego, multimodalnego transportu  
w regionach położonych wzdłuż korytarza w celu zwiększenia wzajemnych połączeń  
i konkurencyjności przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu transportu na 
środowisko naturalne. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu wypracowali wspólne podejście 
dotyczące:
• stosowania paliw ekologicznych,
• stosowania usług transportu multimodalnego, i
• stworzenia wielopoziomowego mechanizmu zarządzania w oparciu o dialog między  
decydentami politycznymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Partnerzy opracują strategię stosowania paliw ekologicznych, aby umożliwić regionom wzdłuż korytar-
za dostosowanie swoich rozwiązań do wymagań korytarza i kształtowanie polityki europejskiej i krajowej  
w zakresie paliw alternatywnych.
Pokaz korytarza wykorzystującego ekologiczne paliwa przeznaczony dla potencjalnych klientów ma być 
dowodem na to, że możliwe jest zwiększenie udziału rynkowego paliw ekologicznych. Partnerzy projek-
tu opracują prognozy transportu multimodalnego w celu zgromadzenia bardziej szczegółowej wiedzy 
na temat przepływów towarów, które można transportować przyjaznymi dla środowiska naturalnego  
rodzajami transportu. Opracują także ofertę usług multimodalnych w celu udoskonalenia konkretnych 
ofert możliwych do zrealizowania wzdłuż korytarza.
W odniesieniu do transportu pasażerskiego zostaną udoskonalone usługi informacyjne  
w międzynarodowym transporcie w celu zachęcania nowych podróżnych do wyboru transportu publi-
cznego.
Odpowiednie ustalenia strategiczne zostaną przekazane decydentom w ramach dialogu na temat 
strategicznych węzłów korytarza przyczyniającego się do tworzenia polityki na poziomie europejskim  
i krajowym w ramach perspektywy rozwoju regionalnego.


