
 

      

TRANS TRITIA  

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA 

(Improving coordination and planning of freight transport on Trans Tritia project territory) 

 

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU 

 

Po úspešnej trojročnej implementácii sa projekt TRANS TRITIA - Zlepšenie koordinácie a 

plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA (Improving coordination and planning of freight 

transport on Trans Tritia project territory) blíži k svojmu záveru. 

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšenie strategického plánovania a zlepšenie podmienok 

rozvoja nákladnej dopravy v cezhraničnom území Poľska/ Českej republiky /Slovenska a tiež posilnenie 

spolupráce a informačných tokov medzi regionálnymi záujmovými skupinami a autoritami. Projekt je zameraný 

na optimalizáciu ekonomickej efektívnosti a zlepšenie podpory rozvoja environmentálne priaznivých spôsobov 

dopravy, ktoré budú viesť k presunu tokov nákladnej dopravy z ciest na železnicu a vnútrozemské vodné cesty. 

Celkové riešenie projektu je zamerané na hľadanie riešení pre naplnenie cieľov dopravnej politiky Biela kniha. 

Za týmto účelom sme identifikovali prekážky v nákladnej doprave na území projektu a na základe toho sme 

vypracovali súbor strategických dokumentov s odporúčanými riešeniami. 

Keďže sme spokojní a hrdí na všetky výsledky projektu, chceli by sme sa s Vami podeliť o 

výsledky projektu, osvedčené postupy a rovnako o to, ako všetci môžeme ťažiť z cezhraničnej spolupráce v 

oblasti nákladnej dopravy. Zároveň bude okrem perspektívy projektu predstavený širší náčrt rozvoja 

multimodálnej nákladnej dopravy. 

Sme radi, že Vás môžeme pozvať, aby ste sa k nám pripojili počas záverečnej konferencie 

projektu, ktorá sa bude konať online dňa 19.11.2020. 

Pre registráciu na konferenciu, prosím použite nasledujúci odkaz s registračným formulárom: 

 https://forms.gle/LdsDv76gWP27bYuZA 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

Sylwia Rudek – Matuszczak 

GAPR Director/ Steering Committee Coordinator 

 

s projektovými partnermi 

 

Konferencia je organizovaná v rámci projektu  Trans Tritia - Improving coordination and planning of freight transport on Trans Tritia project territory 

(CE960), ktorý je spolufinancovaný z ERDF prostredníctvom programu Interreg Central Europe  
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TRANS TRITIA  

Zlepšenie koordinácie a plánovania nákladnej dopravy na území TRANS TRITIA 

(Improving coordination and planning of freight transport on Trans Tritia project territory) 

 

Záverečná konferencia - Agenda 

Dátum: 19.11.2020  

Miesto: online 

 

 

09:00 – 09:30 Tlačová konferencia 

 

10:00 – 10:15 Predstavenie - Sylwia Rudek-Matuszczak, GAPR Director/Steering Committee Coordinator 

10:15 – 10:30 Projekt Trans Tritia – hlavné predpoklady a ciele - Aleksandra Krawucka, Project Manager 

10:30 – 10:45 Rozvoj prostredníctvom prepojenia s EZÚS Tritia - Marta Slavikova, EGTC TRITIA Director 

10:45 – 11:00 Lepšie prepojenie okrajových a pohraničných regiónov v strednej Európe - Winfried Ritt, Joint Secretariat, Interreg 

CE 

 

11:00 – 11:15 TRITIA Stratégia Multimodálnej Nákladnej dopravy – K. Dohn, M. Kramarz, Z. Żebrucki 

11:15 – 11:30 Cezhraničné Multimodálne Akčné Plány pre PL/CZ, PL/SK, CZ/SK -  L. Knop, E. Przybylska, A. Szymborski 

11:30 – 11:50 Akčné plány pre vodné cesty, železnice a intermodálne logistické centrá/terminály – P.Santarius 

11:50 – 12:05 Dopravný model TRITIA – M.Trnka 

 

12:05 – 12:20 Prestávka 

 

12:20 – 12:35 Vnútrozemské vodné cesty v multimodálnom dopravnom systéme – Gabriela Tomik, Plenipotentiary of the Ministry   

of Infrastructure 

12:35 – 12:50 Železnice a vnútrozemské vodné cesty – rovnaká dôležitosť pre multimodálny dopravný systém – Radosław 

Pacewicz, ARP SA 

12:50 – 13:05 Vzájomný rozvoj železníc a terminálov – Monika Konsor - Fąferek, PCC Intermodal SA 

13:05 – 13:20 Smer rozvoja intermodálnej dopravy v Poľsku do roku 2030 s perspektívou do roku 2040 - Krzysztof Rodziewicz, 

Centre for EU Transport Projects 

 

13:20 – 13:30 Záver – Aleksandra Krawucka, Project Manager 

 


