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SULPITER PROJEKT: ZÁRÓESEMÉNY, BOLOGNA, 2019. MÁJUS 13-15
Három nap a fenntartható tervezés és városi logisztika jegyében

Budapest,  2019.05.13. Három évnyi  kutatás és nemzetközi  elemző munka eredményeként a  SULPiTER projekt a
2019. május 13 és 15 között Bolognában megtartott záróeseményéhez érkezett. A 2016. júniusában indult, összesen
2,5  millió  eurós  összköltségvetésű  nemzetközi  projekt  (SULPiTER:  a  Fenntartható  Városi  Logisztikai  Tervezés  a
Regionális  Teheráru-fuvarozás  Fejlesztésére  kifejezés  angol  kezdőbetűinek  mozaikszava)  a  helyi  közigazgatás
szolgálatába állt, hogy azt fenntartható városi logisztikai tervek kifejlesztésében és bevezetésében is segítse.

A  projekt  számára  a  legfontosabb  kihívást  a  résztvevő  városokban  felmerülő  közös  problémák  új,  nemzetközi
perspektívából való megközelítése jelentette. A projekt során olyan kérdéseket vizsgáltak, mint a teheráru-szállítás
intenzitásának  növekedése  és  szétdaraboltsága,  a  teherforgalom  jelentős  megnövekedése  és  a  multimodális
csomópontok szerepének erősödése, valamint az utasforgalom és teheráru-forgalom közötti ellentétes viszony.

A Bolognában megrendezésre kerülő háromnapos záróesemény menetrendje a következő. Május 13-án hétfőn a
Bologna Regionális Önkormányzatának székhelyén (Via Zamboni) a tudományos bizottság ülésezik, melyen európai
szaktekintélyek  társaságában  mutatják  be  a  nemzetközi  partnerség  által  az  elmúlt  három  év  során  elért
eredményeket.  Május 14-én kedden a Zanhotel Europa (Via Boldrini)  ad otthont két kerekasztal-beszélgetésnek,
melyek közül az első a projekt végén a politikai szereplők nézőpontjából mutatja be a funkcionális városi térségeket,
míg a másik középpontjában a szükségletek felismeréséhez és a fenntartható tervezés meghatározásához szükséges
különböző  nemzetközi  együttműködések  állnak.  Végül  május  15-én  szerdán  az  utolsó  projekttalálkozó  kerül
megrendezésre Bologna Regionális Önkormányzatának székhelyén.

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a hároméves projekt során a harmadik és egyben
utolsó  munkacsomag  koordinálásáért  volt  felelős,  melynek  fókuszában  a  fenntartható  városi  logisztikai  tervek
kidolgozása  és  népszerűsítése  állt.  Ennek  során  Önkormányzatunk  dolgozta  ki  Mocsári  Tibor  külső  szakértő
bevonásával a projekt során minden szereplő által használt sablont a logisztikai tervek megalkotásához, melynek
alapján Budapest  funkcionális  városi  térségének fenntartható városi  logisztikai  tervjavaslatát  a  Mobilissimus Kft.
készítette el. Az elkészült terv Önkormányzatunk honlapjáról letölthető.

A partnerségben résztvevő szervezetek: Institute for Transport and Logistics Foundation (vezető partner), Budapest
Főváros  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzata,  University  of  Maribor,  Central  European
Initiative - Executive Secretariat, Unioncamere del Veneto – Eurosportello, Brescia Mobilità, Institute of Logistics and
Warehousing, City of Poznan, Metropolitan City of Bologna, Stuttgart Region Economic Development Corporation,
Vecsés Város Önkormányzata, City of Rijeka, KLOK Logistics Cooperation Center, Municipality of Maribor. A társult,
támogató partnerek: Emilia Romagna Region, Budapest Főváros Önkormányzata, Ministry of Economic Development
- Department of Regional Technological Development, Municipality of Padua, Municipality of Venice, Municipality of
Treviso, Municipality of Brescia, Municipality of Bologna, Region of Stuttgart, Municipality of Trieste, Friuli Venezia
Giulia Region, Municipality of Koper.

További információ:
Hunyadi István városigazgató
sulpiter@bp18.hu

https://www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok/item/16438-sulpiter-projekt-fenntarthato-varosi-logisztikai-tervezes-a-regionalis-arufuvarozas-erositesere
mailto:sulpiter@bp18.hu
https://www.bp18.hu/images/181212_Budapest_Fenntarthat%C3%B3_V%C3%A1rosi_Logisztikai_Terve.pdf

