
Celem projektu jest zwiększenie trwałej dostępności wschodniego regionu Morza 
Bałtyckiego dla transportu towarowego i pasażerskiego. Projekt podkreśla znaczenie 
uwzględnienia wkładu spółek transportowych i sektora biznesowego w zwiększenie 
interoperacyjności i proponuje ich spojrzenie na środki niezbędne w celu usunięcia 
wąskich gardeł na przejściach granicznych.

Akronim projektu: NSB CoRe.
Partner wiodący: Rada Regionu Uusimaa Helsinki, Finlandia.
Partnerzy projektu: 4 (Finlandia), 3 (Niemcy), 3 (Polska), 2 (Litwa), 2 (Łotwa), 1 (Estonia).
Całkowity budżet projektu: 3,3 mln euro.

Tytuł projektu: Łącznik regionów Morza Północnego 
i Morza Bałtyckiego
ang. North Sea Baltic connector of regions
Priorytet: 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy: 3.1 Interoperacyjność transportu

Podsumowanie

Celem projektu jest zwiększenie trwałej dostępności wschodniego regionu Morza Bałtyckiego 
dla transportu towarowego i pasażerskiego. Projekt przyczyni się do realizacji polityki infrastruk-
tury transportowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączącej kontynent w kierunku 
wschodnio-zachodnim, północno-południowym, przenosząc jej wdrożenie na poziom regio-
nalny i lokalny w ramach połączenia korytarza sieci bazowej Morze Północne-Morze Bałtyckie 
z obszarem jego zlewni i trasami dostępu do wschodniego regionu Morza Bałtyckiego. Celem 
projektu jest realizacja polityki TEN-T z perspektywy rozwoju regionalnego i uwzględnienie potrzeb 
regionów peryferyjnych w kontekście korytarza sieci bazowej.

Działania projektowe obejmują logistykę, usługi przewozów dalekobieżnych, budowanie  
transnarodowej wspólnoty i tworzenie marki transportu. W dziedzinie logistyki projekt podkreśla 
znaczenie powiązania wkładu spółek transportowych i sektora biznesowego w zwiększenie 
interoperacyjności i proponuje ich spojrzenie na środki niezbędne w celu usunięcia wąskich 
gardeł na przejściach granicznych. W ramach usług przewozów dalekobieżnych projekt 
podkreśla potrzebę zsynchronizowania transportu dalekobieżnego z systemami transportu  
miejskiego. Obejmuje to zarówno infrastrukturę, jak i rozwiązania ITS w wybranych głównych  
korytarzach dojazdowych. W dziedzinie ITS projekt służy jako platforma transnarodowych aplikacji 
dla usług świadczonych lokalnie. Wyniki projektu przyczynią się do zwiększenia interoperacyjności 
przez włączenie stanowiska spółek transportowych i rozwiązań ITS do rozwoju logistyki i trans-
portu pasażerskiego na poziomie transgranicznym. W dziedzinie tworzenia polityki projekt  
integruje perspektywę transnarodową w planowanie przestrzenne w transporcie, ponieważ 
często działania takie nie są zsynchronizowane między państwami.

Projekt przedstawia wspólną transnarodową wizję rozwoju regionalnego wraz z zaleceniami dla  
decydentów politycznych w dziedzinie transportu pasażerskiego i towarowego. Wizja łączy węzły drugiego 
poziomu i trasy dostępu do korytarza sieci bazowej oraz wzmacnia pozycję obszarów transgranicznych. 
Rola węzłów miejskich pozostaje znacząca jako punktów serwisowych między korytarzem sieci bazowej  
i obszarami położonymi w dużej odległości od niego. W zakresie tworzenia marki projekt wykorzystuje jako 
przykład realizowany na dużą skalę projekt Rail Baltica. Podkreśla on znaczenie procesu podejmowania 
decyzji politycznych w projekcie infrastrukturalnym i stosunki między interesariuszami w ramach wielopozio-
mowej struktury zarządzania. Dane dotyczące projektu Rail Baltica wykorzystuje się do budowania marki 
Rail Baltica wśród interesariuszy. 
Projekt stanowi element wdrożenia planu działań korytarza sieci bazowej Morze Północne-Morze Bałtyckie 
przez uruchomienie forum korytarza, na którym państwa członkowskie, zarządcy infrastruktury i regiony 
komunikują się z Komisją Europejską i koordynatorem europejskim. Projekt służy jako transnarodowa 
platforma współpracy w dziedzinie planowania przestrzennego i planowania transportu, a także komu-
nikacji wyników działań operacyjnych decydentom politycznym na poziomie regionalnym, krajowym  
i UE. Działalność transnarodowych posiedzeń okrągłego stołu umożliwia przedstawienie wyników projektu 
szerszemu gronu decydentów politycznych, spółek transportowych i użytkowników.


