Ližnjan/ Pula, 28. veljača 2018.godine

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE
INTER-PASS – Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports
(Intermodalna povezanost putnika između luka i zračnih luka) je projekt odobren za
sufinanciranje u sklopu programa INTERREG ADRION. Projektne su aktivnosti započele u
siječnju 2018. godine te se očekuje završetak istih u prosincu 2019. godine. Ukupni iznos
projekta iznosi 1.498.568 EUR od čega 85% se sufinancira sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR).
U projektu sudjeluje 8 partnera iz Hrvatske, Italije i Grčke te jedan pridruženi partner iz Italije.
Partneri su kako slijedi: Zračna luka Dubrovnik, Lučka uprava Dubrovnik, Airport, Airports of
Apuglia, Southern Adriatic Sea Port Authority, Zračna luka Pula, Lučka uprava Pula,
Technological Educational Institute of Epirus – Research Committee, Corfu Port Authority S.A.
te pridruženi partnerr Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
U jadransko-jonskoj regiji postoje mnogi morski gradovi koji se tijekom glavne sezone moraju
nositi s veoma velikim brojem putnika i u kojima je kruzer turizam važan faktor regionalnog i
lokalnog razvoja. Međutim, u većini od navedenih “matičnih luka” za brodove za krstarenje i
trajekte nedostaje integracija s različitim oblicima prijevoza, a posebno s regionalnim zračnim
lukama.
Opći cilj projekta INTER-PASS je poboljšavanje intermodalne povezanosti između luka i
zračnih luka u jadransko-jonskoj regiji kako bi se poboljšao protok putnika, uglavnom putnika i
turista sa kruzera, u dostizanju turističkih odredišta smještenih na jadranskoj i jonskoj obali za
vrijeme glavne sezone.
Ovaj projekt će dati 3 konkretna rezultata:
1) Mrežu suradnje za intermodalnu i multimodalnu povezanost između luka i zračnih luka
smještenih u jadransko-jonskoj regiji. Mreža će predstavljati mjesto na kojem će partneri i
ostale interesne skupine, odnosno dionici razmjenjivati znanje inovativnih rješenja (tehnika,
motora, operativnih načela itd), a koja se mogu lako i uspješno primijeniti u jadransko-jonskoj
regiji.
2) Akcijski plan za svako područje koje će definirati rješenja za testiranje i primjenu u svakom
uključenom gradu na projektu. Testiranje 4 definiranih rješenja bit će primijenjeno u
Dubrovniku, Puli, Bariju i Krfu tijekom ljeta 2018. godine s ciljem značajnog ubrzanja protoka
turista između luka I zračnih luka.

3) Razrada zajedničkog integriranog strateškog plana za multimodalni prijevoz putnika između
luka I zračnih luka, a koji bi se podijelio s ostalim lukama, zračnim lukama i nadležnim
institucijama u jadransko-jonskoj regiji.
Inicijalni sastanak projektnih partnera održan je u Dubrovniku dana 30. i 31.siječnja 2018.
godine, na kojem su se sastali partneri i raspravili o projektnim aktivnostima, rokovima i
isporučevinama projekta. Tijekom životnog ciklusa projekta očekjuju se dodatna 4 sastanka
na kojima će se sastati partneri, kao i održavanje jedne međunarodne konferencije koja će se
održati u Bariju. Svi sastanci bit će popraćeni priopćenjima i konferencijom za medije.
Nadamo se da će, pored prethodno spomenutih ciljeva, projekt doprinijeti budućoj suradnji
između uključenih država projektnih partnera i boljem razumijevanju tematike koja se odnosi
na zračni promet i morsku povezanost.

Ovaj poziv odražava isključivo stajalište autora te nadležna tijela ADRION programa nisu
odgovorna za upotrebu informacija sadržanima u navedenom pozivu.
Projekt sufinancira Europska unija putem INTERREG V-B Jadransko – jonskog prograna
transnacionalne suradnje 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalnio razvoj.

