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Newsletter - #?02

LAST MILE

Rok po rozpoczêciu projektu Interreg Europe LAST MILE 

prowadzone dzia³ania wesz³y w kolejn¹ zaawansowan¹ fazê. 

W drugim semestrze odby³y siê dwie wizyty studialne: w Katalonii 

(Hiszpania) oraz w regionie Warny (Bu³garia). 

Wizyty studialne pokaza³y czêsto zupe³nie odmienne podejœcie do 

procesu wdra¿ania systemów transportowych. Uwarunkowania 

regionalne rzadko s¹ porównywalne, st¹d   metody wdra¿ania 

nowych systemów musz¹ zostaæ w odpowiedni sposób 

zaadaptowane.

Wniosek ten zosta³ potwierdzony m.in. poprzez opracowane 

analizy krajowych uwarunkowañ oraz barier dla transportu 

elastycznego, a tak¿e analizy aktualnych uwarunkowañ 

regionalnych (state-of-art). Na obecnym etapie ka¿dy z partnerów 

projektu zakoñczy³ ju¿ analizy dla swojego regionu. Ich pierwsze 

podsumowanie okreœli³o ogólne wyzwania z jakimi trzeba siê 

zmierzyæ, przy implementacji systemów transportu elastycznego 

w regionach.

TRZECIE SPOTKANIE 

PARTNERÓW PROJEKTU LAST 

MILE I WIZYTA STUDIALNA 

W WARNIE, BU£GARIA
Trzecie spotkanie partnerów projektu Last Mile odby³o siê 

w dniach 6-9 marca 2017 roku w Regionie Warny w Bu³garii. 

Gospodarzem by³ partner projektu Klub Zrównowa¿ony Rozwój 

Spo³eczeñstwa Obywatelskiego (CSDCS), wspierany przez 

gubernatora Regionu Warny oraz gminy Warna oraz Byala. 

W dniu 6 marca partnerzy projektu spotkali siê na wewnêtrznej 

sesji w celu omówienia postêpów w projekcie i spraw 

finansowych. Oficjalne rozpoczêcie spotkania projektowego 

i wizyty studialnej mia³o miejsce w dniu 7 marca i rozpoczê³o siê 

od przemówienia powitalnego wyg³oszonego przez zastêpcê 

gubernatora Pana Ivana Ivanova.

Podczas dalszej czêœci wizyty studialnej w dniach 8 i 9 marca 

zaproszeni goœcie miel i  mo¿l iwoœæ zapoznania s iê 

z rozwi¹zaniem w postaci szybkiej linii autobusowej nr 209, 

kursuj¹cej w sezonie letnim z centrum miasta do oœrodków 

wczasowych. Linia autobusowa ³¹czy najpopularniejsze kompleksy 

wypoczynkowe i koñczy siê na Z³otych Piaskach. Tam te¿ partnerzy 

projektu i interesariusze mogli zapoznaæ siê z sezonowymi 

us³ugami transportowymi w postaci niewielkich elektrycznych 

pojazdów do obs³ugi ruchu turystycznego. Ponadto firma RENT-A-

CAR, zarz¹dzaj¹ca najwiêkszym systemem wypo¿yczalni pojazdów 

w Bu³garii, przygotowa³a prezentacjê oferty turystycznej w postaci 

elektrycznych samochodów do wynajêcia oraz zaproponowa³a 

goœciom jazdê próbn¹. Wa¿nym postojem podczas wizyty 

studialnej by³a wizyta w gminie Byala (szczegó³y poni¿ej). Spotkanie 

partnerów zakoñczy³o siê sesj¹ podsumowuj¹c¹ w dniu 9 marca, 

w ramach której omówiono przysz³e dzia³ania projektowe 

i zaplanowano kolejne spotkanie partnerów w Luksemburgu.  

STUDIUM PRZYPADKU:

ELASTYCZNE US£UGI 

TRANSPORTOWE W BYALA

Podczas wizyty w gminie Byala, po³o¿onej 50 km na po³udnie od 

Warny, przedstawiono partnerom projektu i ich interesariuszom 

istniej¹cy system elastycznych us³ug transportowych, dostêpny dla 

mieszkañców i turystów. Przedstawiciele gminy, w tradycyjnych 

ubiorach regionalnych, przywitali goœci wed³ug bu³garskiej tradycji: 

chlebem i sol¹. 

Oprócz bogactwa krajobrazowego górzystych zboczy wschodnich 

Ba³kanów, jedn¹ z g³ównych atrakcji obszaru s¹ odkryte na 

przyl¹dku Sveti Atanas pozosta³oœci po staro¿ytnej osadzie 

i oœrodku kultu, w którym znajdowa³y siê liczne œwi¹tynie i cerkwie. 

Obecnie znajduje siê tu muzeum na otwartym powietrzu. 

Przemierzmy razem ostatni¹ milê’! ’
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PRZENOSZENIE DOBRYCH PRAKTYK

£UKASZ DZIOCH 

Zastêpca Burmistrza Gminy Dziwnów  

interesariusz projektu LAST MILE - PP7

W pe³ni sezonu (czerwiec-wrzesieñ) wielu turystów spêdza wakacje 

w gminie Byala korzystaj¹c ze swoich mieszkañ letniskowych lub 

z dostêpnych oœrodków wypoczynkowych. 

Odleg³oœæ od centrum miejscowoœci Byala do g³ównych oœrodków 

wypoczynkowych po³o¿onych nad wybrze¿em wynosi od 2 do 5 km. 

¯eby przebyæ tê odleg³oœæ dawniej u¿ywano przede wszystkim 

samochodów prywatnych i taksówek.

W roku 2014 gmina zezwoli³a prywatnym w³aœcicielom na 

oferowanie przewozu turystów doro¿kami konnymi, a rok póŸniej 

gmina zakupi³a elektryczny minibus dzia³aj¹cy w okresie letnim. W 

sezonie wypoczynkowym na obszarze gminy dzia³aj¹ czterej 

prywatni przewoŸnicy, a g³ównymi beneficjentami s¹ turyœci, którzy 

kursuj¹ pomiêdzy centrum miasta, terenem muzeum 

(wprowadzono zakaz dojazdu do muzeum prywatnymi 

samochodami) oraz pla¿ami.

Od roku 2014 liczba odwiedzaj¹cych gminê Byala wzros³a o 10%. 

Wiêkszoœæ z nich korzysta z us³ug elektrycznego mini busa i doro¿ek, 

co wskazuje na znacz¹c¹ rolê we wzroœcie ruchu wdro¿onych 

systemów zrównowa¿onego transportu lokalnego.  

Jak mo¿na opisaæ Gminê Dziwnów?

Jest to gmina o niezwyk³ym potencjale turystycznym. 

Gmina po³o¿ona jest w pó³nocno-zachodniej czêœci 

województwa zachodniopomorskiego pomiêdzy brzegiem 

Morza Ba³tyckiego, Zalewem Kamieñskim oraz cieœnin¹ 

Dziwna. Posiada 18 kilometrów linii brzegowej z jednymi 

z najszerszych pla¿ nad Ba³tykiem, a s¹siedztwo 

z Woliñskim Parkiem Narodowym oraz dostêp do ró¿nych 

typów akwenów stwarza doskona³e warunki dla rozwoju 

wielu form turystyki. 

Na co zwrócono szczególna uwagê w ramach wizyty 

studialnej w Warnie?

Szczególnie analizowane by³y rozwi¹zania w miejscowoœci 

Byala ze wzglêdu na podobieñstwa (zbli¿ona liczba 

ludnoœci – ok 2500) oraz zbli¿one uwarunkowania. Istotne 

w tym przyk³adzie jest oddalenie od wa¿nego oœrodka 

miejskiego. Dla Gminy Dziwnów jest to miasto Szczecin, 

a w przypadku Bia³ej s¹ to Warna i Burgas. Z³ote Pisaki 

równie¿ z powodu odleg³oœci do Warny zwróci³y moj¹ 

uwagê, gdy¿ jest to przecie¿ najbardziej oblegana pla¿a 

w ca³ej Bu³garii, a oddalona o jakieœ 13 km od Warny.

Jakie rozwi¹zania systemów transportu elastycznego 

by³yby mo¿liwe do przeniesienia na teren Gminy 

Dziwnów?

Na pewno nale¿y zwróciæ uwagê na elastyczne systemy 

transportowe, dopasowane do zapotrzebowania 

sezonowego. Tu w Byala warto wymieniæ transport 

organizowany przez gminê w formie elektrycznego 

minibusu. W sezonie zapewnia on darmowe po³¹czenie 

m.in. pomiêdzy centrum miejscowoœci a oddalon¹ atrakcj¹ 

w postaci muzeum archeologicznego. W Z³otych Piaskach 

uzupe³niaj¹cy transport publiczny w postaci wagoników 

ci¹gniêtych przez pojazdy (ciuchcie) znacznie skracaj¹ 

drogê turystom i s¹ dodatkow¹ atrakcj¹. 

Ciekawym rozwi¹zaniem by³o oferowane przez 

wypo¿yczalniê auto elektryczne, które ma zasiêg ok 200 

km, a wiêc wystarczaj¹cy by zwiedzaæ ekologicznie okolice 

Warny.

W powy¿szych przypadkach zwiêkszenie dostêpnoœci 

transportowej zwiêkszy³o turystyczn¹ atrakcyjnoœæ 

miejscowoœci. Mo¿e to byæ interesuj¹c¹ inspiracj¹ dla 

wdro¿enia elastycznych rozwi¹zañ transportowych 

w Dziwnowie.

Przemierzmy razem ostatni¹ milê’! ’

Rozmowa z £ukaszem Dziochem, 

Zastêpc¹ Burmistrza Gminy Dziwnów
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Wywiad z p. Radovanem Hužvíkiem 
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G£ÓWNE BARIERY W REGIONIE:

BARIERY REGULACYJNE

•  

• 

 

INNE BARIERY

• 

 

• 
 

RADOVAN HUŽVÍK 

przedstawiciel Wydzia³u Transportu Regionu Koszyce 

ANALIZA REGIONALNYCH 

UWARUNKOWAÑ I BARIER – 

PIERWSZE WYNIKI

W ramach analiz regionalnych przeanalizowano g³ówne 

uwarunkowania oraz zidentyfikowano bariery w zakresie wdra¿ania 

i funkcjonowania elastycznych us³ug transportowych (FTS).

Opracowano ankietê maj¹c¹ na celu okreœlenie g³ównych 

ograniczeñ utrudniaj¹cych wdra¿anie elastycznych rozwi¹zañ 

transportowych w regionie. 

Badanie podzielono na cztery ró¿ne kategorie mo¿liwych do 

wyst¹pienia barier: instytucjonalnych, gospodarczych, prawnych i 

pozosta³ych (ogólnych).

W lutym 2017 partnerzy projektu ukoñczyli pracê nad ankietami, co 

pozwoli³o na przedstawienie pierwszych rezultatów.

W ramach warsztatów w Warnie, omówiono najwa¿niejsze wyniki 

przeprowadzonej ankiety. Zebrane dane wskazuj¹ na potrzebê 

podjêcia konkretnych dzia³añ, które partnerzy projektu powinni 

uwzglêdniæ w swoich dalszych pracach nad regionalnymi planami 

dzia³añ.

Do maja 2017 Zarz¹d Regionalny Wschodniego Tyrolu, partner 

odpowiedzialny za to zadanie, opracuje zbiorcze podsumowanie, 

wszystkich analiz regionalnych uwarunkowañ. Wnioski koñcowe ze 

wspólnej analizy zostan¹ uwzglêdnione w ca³oœciowej Syntezie, 

która powstanie pod koniec pierwszego etapu projektu, wraz z 

ogólnymi wnioskami i rekomendacjami do polityk na 

poszczególnych szczeblach.

brak prawodawstwa 

krajowego lub regionalnego 

w zakresie wdra¿ania 

transportu elastycznego

niskie uprawnienia decyzyjne 

gmin/regionów do wdra¿ania 

transportu elastycznego

BARIERY INSTYTUCJONALNE

•  

• 

 

bariery polityczne i decyzyjne 

utrudniaj¹ce wdra¿anie 

rozwi¹zañ

brak wspó³pracy pomiêdzy 

lokalnymi interesariuszami

BARIERY EKONOMICZNE

•   

• 

 

brak wsparcia finansowego 

ze poziomu krajowego/ 

regionalnego

brak systemów finansowania 

elastycznych systemów 

transportowych

brak edukacji (szkolnej, 

poza szkolnej) dotycz¹cej 

zagadnieñ transportu 

zrównowa¿onego

ryzyko zwi¹zane z brakiem 

akceptacji u¿ytkownika wobec 

niektórych elastycznych 

systemów transportowych 

(obawa przed nieznanym 

rozwi¹zaniem) 

ZNACZENIE PROJEKTU 

LAST MILE DLA OBSZARÓW 

WIEJSKICH

W jaki sposób anga¿uje siê Pan w projekt?

"Jako interesariusz uczestniczê w spotkaniach partnerskich, 

a zw³aszcza w miêdzyregionalnej wymianie doœwiadczeñ, w celu 

zapoznania siê z elastycznymi rozwi¹zaniami transportowymi 

i tym, jak dzia³aj¹ za granic¹. Zastanawiam siê nad sposobami 

w³¹czenia systemów transportu elastycznego w nasz system 

transportu publicznego.”

Dlaczego udzia³ w projekcie jest interesuj¹cy dla Pana 

regionu?

"Projekt jest szczególnie inspiruj¹cy, zw³aszcza ¿e obecnie trwaj¹ 

prace nad aktualizacj¹ systemu transportowego w naszym 

regionie, tak by jak najlepiej odpowiada³ lokalnym 

uwarunkowaniom i bardzo zró¿nicowanym potrzebom 

transportowym mieszkañców oraz turystów. Doœwiadczenia 

miêdzynarodowe mog¹ zostaæ wykorzystane nie tylko do 

stworzenia niezale¿nego, nowego elementu systemu 

transportowego, ale tak¿e jako opcja modyfikacji obecnych 

systemów transportu publicznego w regionie."

Jaki potencja³ widzi Pan dla swojego regionu?

"Na S³owacji konieczne jest stworzenie sprzyjaj¹cych warunków 

gospodarczych i legislacyjnych jako impulsu wspó³pracy miêdzy 

przedsiêbiorcami dzia³aj¹cymi w bran¿y turystycznej, 

s a m o r z ¹ d a m i  l o k a l n y m i  o ra z  d o s t a w c a m i  u s ³ u g  

transportowych. Identyfikacja barier gospodarczych i prawnych 

stanowi jedno z pierwszych zadañ, jakie nale¿y podj¹æ 

w kierunku wdro¿enia FTS w regionie Koszyce.”

Pytanie skierowane do partnera projektu (Agencja 

Wspierania Rozwoju Regionalnego w Koszycach): Jak 

wygl¹da Pañstwa wspó³praca z interesariuszem projektu 

Panem Hužvíkiem?

„Z naszego punktu widzenia, uczestnictwo Pana Hužvíka 

w projekcie zapewni nam lepsze wykorzystanie i zastosowanie 

wiedzy pozyskanej z wymiany doœwiadczeñ w rozwijaniu 

systemu transportowego w regionie. Pan Hužvík jest 

pracownikiem Wydzia³u Transportu Urzêdu Regionu Koszyce, 

odpowiedzialnego za organizacjê regularnych po³¹czeñ 

transportu publicznego, zatwierdzanie rozk³adów jazdy 

i wydawanie pozwoleñ na transport."

Przemierzmy razem ostatni¹ milê’! ’
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PARTNERZY PROJEKTU

WIÊCEJ NA STRONIE:

www.interregeurope.eu/lastmile

 

?     Agencja ds. Œrodowiska Austrii (Austria)

?     Zarz¹d Regionalny Wschodniego Tyrolu (Austria)

?     Agencja Wspierania Rozwoju Regionalnego Koszyce (S³owacja)

?     Klub „Zrównowa¿ony Rozwój Spo³eczeñstwa Obywatelskiego” (Bu³garia) 

?      Dyrekcja Mobilnoœci i Transportu. Ministerstwo ds. Terytorium i Zrównowa¿onego Rozwoju.    
Rz¹d Katalonii (Hiszpania)

?     Park Krajobrazowy Górnej Sûre (Luksemburg) 
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Lider Projektu

Environment Agency Austria

Agnes Kurzweil, DI

T +43(0)1 313 045554

E agnes.kurzweil@umweltbundesamt.at

KONTAKT:

?     Województwo Zachodniopomorskie - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej 
Województwa Zachodniopomorskiego (Polska) - kontakt: lastmile@rbgp.pl

Przemierzmy razem ostatni¹ milê’! ’

Ka¿dy z regionów wspó³pracuje z lokaln¹ grup¹ interesariuszy zaanga¿owanych w miêdzyregionaln¹ wymianê doœwiadczeñ

T +48 91 432 49 73

E lastmile@rbgp.pl

Polski partner projektu 

Województwo Zachodniopomorskie - RBGPWZ

Maciej £apko
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