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Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza
Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego
i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług
żeglugowych

o Partner wiodący: Port of Hamburg Marketing
o Partnerzy projektu: 20 (DE, FI, LT, PL, SE)
o Partnerzy stowarzyszeni: 45+

o Program: Interreg Baltic Sea Region 
Programme 

o Budżet całkowity projektu: 4.42 million €
o ERDF : 3,45 million €
o Okres realizacji: 3/2016 – 2/2019

Projekt EMMA 

…dąży do rozwoju żeglugi śródlądowej w Regionie Morza Bałtyckiego



Projekt EMMA 

21 partnerów projektu z 5 krajów

Sweden

Germany

Finland

Lithuania

Poland

RISE Viktoria



Problemy i wyzwania dla transportu śródlądowego

• obsługa szybko rosnącego segmentu przewozów 
kontenerowych

• wąskie gardła w infrastrukturze dróg śródlądowych
• niska świadomość nt. korzyści ekonomicznych, 

społecznych i środowiskowych
• bariery administracyjne

• transnarodowy charakter projektu
• realizacja polityk pro-środowiskowych

• zdolność instytucjonalna do realizacji 
zadań

• zaangażowanie 45 partnerów 
stowarzyszonych z 7 krajów

• włączenie sektora przedsiębiorstw w 
tym. m.in. przewoźników czy 
spedytorów



Główne zadania projektu

Pakiety robocze projektu

WP1 – Zarządzanie i administracja

WP2 – Poprawa konkurencyjności ŚTW  w 
Regionie Morza Bałtyckiego

WP3 – Pokonywanie barier prawnych i 
administracyjnych, ograniczających rozwój 
ŚTW 

WP4 – Zwiększenie zainteresowania rynku 
potencjałem ŚTW

WP5 – Silniejsza pozycja ŚTW w 
społeczeństwie i polityce

Wybrane działania
• Plan poprawy konkurencyjności transportu 
śródlądowego

• Analiza jednostek pływających 
przystosowanych do unikalnych warunków 
nawigacyjnych

• Studium lokalizacyjne dla platformy 
multimodalnej Bydgoszcz/Solec Kujawski

• Pilotażowy rejs kontenerowy Wisłą
• Określenie potencjału przedsiębiorstw 

zainteresowanych wykorzystaniem usług 
żeglugowych 

• Działania informacyjne i lobbingowe



Projekty pilotażowe

Finlandia – Kanał SaimiańskiSzwecja – Kanał Gotyjski Niemcy – RIS



Podstawowe informacje
o Zestaw rzeczny dł. 72 m
o 20 kontenerów (12 towarowych)
o Załoga: 3 osoby
o Badania: UKW, RZGW
o Dystans: 440 km (dziennie 20-80 km) 
o Czas rejsu: 9 dni
o Przystanki: 9
o Śluzowania: 3
o Warsztaty na pokładzie: 7
o Spotkania/konferencje: 7
o Konferencje prasowe: 5
o Liczba gości: 500

Projekty pilotażowe - województwo kujawsko-pomorskie

Promocyjno-badawczy rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Warszawy, 19-27 kwietnia 2017 r.



Platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski

Wyznaczenie optymalnej lokalizacji Platformy 

multimodalnej, opartej na transporcie 

wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym, 

z centrum logistyczno-magazynowym i portem 

rzecznym zlokalizowanym na wskazanym 

obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771)

Analiza możliwych wariantów lokalizacji 

Platformy w zakresie docelowym z włączeniem 

jej do sieci transportowej (wodnej, kolejowej, 

drogowej i lotniczej), z uwzględnieniem 

etapowania dla wariantu optymalnego.



Platforma multimodalna Bydgoszcz – Solec Kujawski

Zadania studium

• Analiza otoczenia i prognozy przeładunków
• Opis dost ępu do ró żnych rodzajów transportu
• Analizy bran żowe : hydrologiczna, hydrotechniczna, 

geologiczna, środowiskowa, infrastrukturalna, 
finansowo-ekonomiczna, formalno-prawna oraz 
źródła finansowania inwestycji

• Analiza wariantów lokalizacji (minimum trzy)

• Program funkcjonalny wraz z rozwi ązaniami 
technicznymi dla wariantu optymalnego

• Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany 
dla optymalnej lokalizacji, ze wskazaniem 
proponowanego etapowania inwestycji



Rezultaty projektu

Zmiana wizerunku i postrzegania śródlądowego transportu wodnego w Polsce

Przekonanie decydentów do kluczowych inwestycji na rzekach

Przygotowanie inwestycji wspierających transport towarów rzekami

Wsparcie sektora biznesu

Pozyskanie wiedzy i doświadczeń z zagranicy

Zwiększenie świadomości nt. gospodarczego wykorzystania rzek



Dziękuję za uwagę


