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V novembru in decembru 2014 so 
partnerji organizirali nacionalne 
delavnice za predstavitev e-platforme 
OPTIMIZEMED zasebnim in javnim 
deležnikom. Partnerja FEPORTS in 
CCCIN Regija Valencia sta organizirala 
španski dogodek, ki se je odvijal 
4. novembra v Valencii. V središču 
pozornosti dnevnega reda so bile teme 
in rezultati projekta OPTIMIZEMED, 
vključeval pa je tudi predstavitev 
financiranja EU za mala in srednja 
podjetja in druge projekte v okviru 
intermodalnega prevoza, npr. INTE-
TRANSIT, ARTEMIS in CO-GISTICS, ter 
ocene tveganja v pristaniščih, npr. 
CYSM.
Navzoča javnost je izhajala iz 
gospodarskih družb in javnih institucij: 
vladnih služb, javnih ustanov, 
povezanih z javno infrastrukturo, 
združenj zasebnih prevoznih podjetij 
in industrijskih sektorjev, industrijskih 
podjetij z logističnimi oddelki, 
študijskih centrov, itd.
Navzoči so bili mnenja, da je 
e-platforma zelo zanimiva in celovita 
ter so izjavili, da bi lahko njene storitve 
prispevale k izboljšanju logistike 
podjetij in zagotovile dodano vrednost 
njihovemu poslovanju. Poleg tega so 
izrazili zahteve, da bi morala vključevati 
več informacij, da bi jo bilo treba redno 
posodabljati in prevesti v druge jezike.
Partnerji Regija Ligurija, Pokrajina 
Novara in Pristaniška uprava 

Catania so poskrbeli za organizacijo 
italijanskega dogodka «OPTIMIZEMED 
for the Mediterranean Sea», ki se je 6. 
novembra odvijal v Genovi. Na njem 
so predstavili projekt OPTIMIZEMED 
in predvsem e-platformo. Dogodek je 
bil organiziran na interaktiven način, 
ki je deležnikom ponudil možnost, 
da platformo preizkusijo s sprotnim 
odzivom.
Dnevni red je bil osredotočen na projekt 
OPTIMIZEMED in njegova tri glavna 
tematska področja, vključeval pa je 
tudi seje interaktivnega preizkušanja 
e-platforme, ki so bile na voljo navzoči 
javnosti.
Dogodka so se udeležili različni javni in 
zasebni deležniki: pristaniške oblasti, 
univerza, carinska uprava, lokalne 
zdravstvene službe in združenja 
zasebnih izvajalcev.
Pri dogodku sta sodelovala dva projekta 
MED: «COASTGAP», kapitalizacijski 
projekt MED, ki ga je predstavila 
Regija Ligurija, ter «IFreight MED», ki 
ga je predstavila Pristaniška uprava La 
Spezia.
Dogodek je tudi odprl vrata deležnikom 
«prihodnosti», tj. študentom Navtičnega 
inštituta San Giorgio iz Genove, ki so 
aktivno sodelovali na dogodku.
RRC Koper in Prometni institut sta 
skupaj organizirala dogodek Slovenian 
Capitalization week oziroma Slovenski 
teden kapitalizacije, ki je 6. novembra 
potekal v Ljubljani. Dnevni red je bil 

razdeljen na dva dela – prvi je poudaril 
vprašanja, s katerimi se soočajo 
pristanišča, prometna panoga in IKT, 
drugi pa se je osredotočal na tematska 
področja projekta OPTIMIZEMED in 
njegovo e-platformo. Pri dogodku 
sta sodelovala še dva druga projekta, 
LOGICAL in MEDNET. Javnost je z 
zadovoljstvom sprejela rezultate 
projekta ter ponudila uspešne predloge 
za njegovo izboljšanje in prihodnje 
perspektive.
Grška delavnica »Maritime Based 
Intermodality in Mediterranean: the 
present & the future«, ki se je 28. 
novembra odvijala v Pireju, je bila 
organizirana s strani Pristaniške uprave 
Pirej, CERTH/HIT in Egejske univerze.
Delavnica, ki se je osredotočala na 
predstavitev projekta OPTIMIZEMED 
in njegove e-platforme, je bila 
organizirana v treh sejah: Izboljšanje 
pomorske dostopnosti v sredozemskem 
območju, Pogled transportnih in 
logističnih akterjev ter E-platforme za 
izboljšanje intermodalnosti, ki temelji 
na pomorskem prometu.
Delavnica je sledila »modelu trojne 
spirale«, njeni udeleženci pa so 
prihajali iz treh glavnih področij: 
oblikovalcev politike, akademske stroke 
in industrije. Povabljeni govorniki in 
navzoči so skupaj ustvarili zanimivo 
mešanico transportnih in logističnih 
strokovnjakov, sposobnih razpravljati o 
vseh aktualnih vprašanjih in vrsti izzivov 

na področju kombiniranega tovornega 
prometa.
Povratne informacije in rezultati so 
bili zelo spodbudni, saj so pokazali 
posebno zanimanje za e-platformo. 
Prihodnje izboljšave bodo vključevale 
povezavo/integracijo tovrstnega 
sistema s spletnimi rezervacijskimi 
sistemi linijskih ladjarjev, kot tudi s 
sistemi za zagotavljanje dodatnih 
podatkov in kazalnikov uspešnosti, ki 
se lahko uporabljajo za ocenjevanje 
pristaniških dejavnosti v območju MED.
Francoski dogodek «La chaîne logistique 
en Méditerranée – Présentation de 
la plateforme OPTIMIZEMED» je 4. 
decembra 2014 potekal v Marseillu.
Delavnica je bila večinoma 
osredotočena na kratko predstavitev 
sredstev EU za mala in srednja podjetja 
za obdobje 2014-2020. Poudarek je bil 
tudi na evropskih projektih sodelovanja 
na področju logistike, še posebej pa na 
projektih CCIMP in predstavitvi projekta 
MEDNET. Posebna pozornost pa je 
bila na koncu namenjena še projektu 
OPTIMIZEMED. Dogodek je služil kot 
posebna priložnost za predstavitev 
e-platforme OPTIMIZEMED in njenega 
delovanja deležnikom, ter jim ponuditi 
možnost, da prispevajo k izboljšavam 
platforme z ustreznimi predlogi in 
prispevki.
Delavnica je predvidela tudi udeležbo 
predstavnika vodilnega partnerja 
projekta OPTIMIZEMED.

Opisovanje
prihodnjih

aktivnosti in
napoved sklepnega 

dogodka
Prejšnji ključni mejnik projekta 
OPTIMIZEMED, Capitalization week 
oziroma teden kapitalizacije, se je pri 
naših zasebnih in javnih deležnikih izkazal 
kot odlična priložnost za predstavitev 
e-platforme OPTIMIZEMED in njenega 
delovanja.
Zdaj, ko se pomikamo proti zaključku 
projekta, je čas, da natančno preučimo in 
pripravimo sklepne aktivnosti projekta 
OPTIMIZEMED in organiziramo Skupni 
sklepni dogodek.
Med 5. Srečanjem usmerjevalnega odbora, 
ki je potekalo 23. oktobra v Genovi (Italija), 
so se pojavila pomembna vprašanja. 
Med njimi se je izkazala tudi potreba 
po organizaciji dodatnega Srečanja 
usmerjevalnega odbora sredi decembra, 
kjer bi opredelili sklepne projektne 
aktivnosti, predvsem pa izdelali podroben 

načrt za uspešno izvedbo 
Skupnega sklepnega 
dogodka.
Faza 2.4 »Politična 
priporočila in nadaljnji 
ukrepi« se je začela v 
mesecu septembru. Po 
povratnih informacijah, 
ki smo jih prejeli od 
naših zasebnih in javnih, 
nacionalnih in lokalnih 
deležnikov, se danes 
soočamo s še enim 
pomembnim izzivom 
v zvezi s projektom: 
zagotoviti realizacijo 
nadaljnjih ukrepov in 
storitev za vzdrževanje 
e-platforme OPTIMIZEMED, 
s čimer bi lahko zagotovili 
njeno uporabnost tudi 
v prihodnosti. Ideja je 
izdelati načrt za politična 
priporočila do naslednjega 
programskega obdobja, 
s katerim bi območju 
MED zagotovili podporo 
pri zagotavljanju 
skladnosti s trajnostnim 
razvojnim modelom pri 
uporabi pomorskega in 
multimodalnega prevoza.
V teh zadnjih mesecih 
sta bila realizirana še 
dva druga pomembna 
produkta projekta: 
priročnik OPTIMIZEMED 
in EU brošura. Priročnik se 
osredotoča na dobre prakse 
o izmenjavi informacij 
med institucijami in 
gospodarskimi subjekti na 
področju MED, medtem 
ko EU brošura zagotavlja 

končna priporočila in 
ključna sporočila projekta 
OPTIMIZEMED. Priročnik in 
brošuro lahko neposredno 
prenesete s spletne strani 
www.optimizemed.eu 
(razdelek WP2) in bosta 
predstavljena tudi v okviru 
Skupnega sklepnega 
dogodka.
Po sprejetju predloga 
Skupnega tehničnega 
sekretariata, da bo ločene 
sklepne konference 13 
kapitalizacijskih projektov 
nadomestil en Skupni 
sklepni dogodek, je zdaj 
nastopil čas za boljšo 
opredelitev njegove 
strukture in organizacije.
Teh 13 kapitalizacijskih 
projektov bo osvetlilo 
široko paleto posebnih 
vprašanj z izrabo izkušenj, 
ki so plod okoli 70 
projektov iz prejšnjih 
razpisov MED in drugih 
programov EU.
Cilj je zagotoviti in izboljšati 
rešitve, ki združujejo 
»inovacije« in »trajnostni 
razvoj«.
Skupni sklepni 
kapitalizacijski dogodek 
bo organiziran v dveh 
različnih delih. V prvem 
delu bo izvedena 
tehnična delavnica, v 
kateri bodo javnosti 
predstavljene izkušnje o 
kapitalizaciji Programa 
MED s poudarkom na 
različnih povratnih 
informacijah, prejetih 

iz 13 kapitalizacijskih 
projektov, nato bo potekala 
primerjava z izkušnjami 
iz drugih programov, na 
koncu pa še izmenjava 
različnih idej.
V drugi polovici dneva bo 
organizirana konferenca, na 
kateri bodo predstavljene 
glavne ugotovitve.
Dogodek bo potekal pod 
skupno organizacijo in 
promocijo Programa MED 
in 13 kapitalizacijskih 
projektov, ki bodo k 
sodelovanju pritegnili 
številne institucije (občine, 
pokrajine in regije, 
univerze ter tehnološke 
in raziskovalne centre, 
gospodarske zbornice, 
pristaniške oblasti itd.) iz 
37 regij celotnega območja 
programa MED.
Skupni sklepni 
kapitalizacijski dogodek 
bo potekal v Bruslju (CoR) 
konec marca 2015.
Za več informacij nam še 
naprej sledite in obiščite 
www.optimizemed.
eu ali spletno stran 
programa MED http://
www.programmemed.
eu/ in zlasti spletni strani, 
ki je posvečena procesu 
kapitalizacije projekta 
MED na: http://www.
programmemed.eu/en/the-
programme/programme-
capitalization.html oziroma, 
kar je še bolj preprosto, 
nam lahko sledite na 
twitterju (@optimizemed).

OPTIMIZEMED «Capitalization Week»: pet nacionalnih delavnic je 
skupaj predstavilo e-platformo OPTIMIZEMED ciljnim dele•nikom
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Cilji projekta OPTIMIZEMED so, 
med drugimi, izmenjava izkušenj 
in dobrih praks, pridobljenih z 
izvajanjem ključnih projektov 
MED, ter razdeljevanje le-teh širši 
javnosti z namenom opredelitve 
novih strateških pobud in njihovega 
vključevanja v okvire trenutne 
politike na različnih ravneh. To 
je mogoče doseči z doslednim 
procesom kapitalizacije, ki 
zadeva preoblikovanje ustreznih 
znanj, pridobljenih iz raziskav in 
dejavnosti razširjanja, v informacije, 
ki bi lahko s spodbujanjem prenosa 
znanja postale uporabne za širšo 
javnost. S tem namenom naj bi se 
oblikoval paket močnih »političnih 
priporočil«, ki bo vključeval 
konkretna politična priporočila, 
ki izkoriščajo obstoječe dobre 
prakse in orodja, pridobljena iz 
projektov MED, ter mehanizme, 
ki omogočajo integracijo takih 
rezultatov v ustrezen politični 
okvir z upoštevanjem trajnostnega 
pristopa.
Izdelava aktivnosti 2.4 je bila 
izvedena z upoštevanjem 
metodološkega pristopa v štirih 
korakih, ki je opisan v spodnjem 
diagramu:
V prvem koraku se je opravila 
analiza ključnih rezultatov projekta 
OPTIMIZEMED glede na tri glavna 
tematska področja: e-platformo, 
proces kapitalizacije in politična 
priporočila.
Drugi korak je vključeval pregled 
poglavitnih rezultatov in priporočil, 
ki so plod sedmih projektov, 
namenjenih za kapitalizacijo 
(BACKGROUNDS, TRANSit, MEMO, 
SECUR MED PLUS, LOSAMEDCHEM, 
PORTA, TERCONMED), kot tudi vrste 
preteklih in sedanjih projektov MED 
z velikim pomenom za tematska 
področja projekta OPTIMIZEMED.
Tretji korak predstavlja analizo 
projektnih rezultatov in priporočil 
v zvezi z odločevalskimi 
ravnmi (na območju MED, 

nacionalnimi, regionalnimi) 
in njihovo usklajevanje z 
ustreznimi političnimi okviri. 
Dodelitev projektnih rezultatov 
je bila izvedena v skladu s tremi 
tematskimi področji projekta 
OPTIMIZEMED.
Zadnji korak je prispeval k 
prepoznavanju bistvenih 
mehanizmov in priporočil, ki nudijo 
podporo pri vključevanju rezultatov 
projekta v ustrezne politične 
okvire. Izdelava tega koraka je 
obravnavala pomembna vprašanja, 
kakršno je na primer vprašanje, na 
kakšen način bi bilo treba izboljšati 
prihodnje politične okvire. 
Predhodna analiza je pokazala 
zanimive rezultate. MED projekti 
BACKGROUNDS, PORTA, 
LOSAMEDCHEM in MEMO so 
spodbudili različne načine 
sodelovanja med deležniki. 
Projekt BACKGROUNDS na 
primer predlaga, da bi bilo treba 
vzpostaviti sodelovalne sheme 
med izvozniki in lokalnimi 
proizvajalci. Projekt MEMO pa 
podobno poudarja dodano 
vrednost skupnega razvoja 
pristaniških observatorijev in bank 
podatkov. Logika teh političnih 
priporočil velja za posebni cilj 4.1 
programa MED za obdobje 2014–
2020 (Za podporo procesa razvoja 
večstranskih usklajevalnih okvirov 
in krepitev obstoječih na območju 
Sredozemlja z namenom skupnih 
odgovorov na skupne izzive).
Projekt SECUR MED PLUS 
predlaga razvoj banke podatkov, 
ki omogoča analizo premikov 
plovil in tokov nevarnega blaga. 
Orodja, ki jih predlaga projekt 
SECUR MED PLUS, izpolnjujejo cilje, 
zastavljene v okviru posebnega 
cilja 3.1 programa MED za obdobje 
2014–2020 (Za krepitev trajnostnih 
razvojnih politik za učinkovitejšo 
valorizacijo naravnih virov in 
kulturne dediščine na obalnih in 
sosednjih morskih območjih).

Opisovanje s pomočjo 
vizualizacije ključnih 

kazalnikov uspešnosti 
ali metodološkega 

pristopa in nekaj 
začetnih rezultatov 

aktivnosti 2.4

Opisovanje prihodnjih 
izboljšav e-platforme 

OPTIMIZEMED 
(Aktivnost 3.3

in rezultati D.3.3)

Pomemben del projekta predstavlja ocenjevanje e-platforme 
OPTIMIZEMED z vidika kakovosti in učinkovitosti storitev, 
prijaznosti do uporabnika in dodane vrednosti na trgu 
tovornega prometa. Da bi dobili popolno oceno, ki bi nam 
lahko pokazala glavne prednosti, kot tudi prihodnje izboljšave 
e-platforme, smo uporabili dvojni pristop. Natančneje, 
ocenjevanje je bilo izvedeno v dveh fazah, in sicer z: a) 
notranjim ocenjevanjem in b) zunanjim ocenjevanjem. V prvi 
fazi so ocenjevanje platforme opravili projektni partnerji, da bi 
opredelili tako njene prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Nato 
pa so na drugi stopnji platformo ocenjevali deležniki s področja 
prometa, oblikovalci politik in raziskovalci, ki so sodelovali v 
petih nacionalnih delavnicah, katerih cilj je bila predstavitev 
same e-platforme in razširjanje rezultatov, pridobljenih v okviru 
projekta OPTIMIZEMED.
Rezultati ocenjevanja so zelo spodbudni in kažejo na to, da 
platforma nudi dodano vrednost in zagotavlja kakovostne 
storitve, ki so lahko v pomoč pri tekočem poslovanju 
prevoznikov tovora. Ključne točke notranjega in zunanjega 
ocenjevanja so predstavljene v nadaljevanju.

Rezultati, prejeti s strani partnerjev projekta OPTIMIZEMED, 
so bili zelo pozitivni in kažejo na to, da posebna e-platforma 
uspešno vključuje sedem platform iz prejšnjih projektov MED. 
Dejansko je ocena pokazala, da so tako zasnova vmesnika kot 
tudi zanesljivost podatkov in geografska pokritost sistema na 
visoki ravni. Poleg tega so podatki, ki jih platforma zagotavlja, 
celoviti in izjemno natančni ter kakovostni.

Rezultati notranjega ocenjevanja

Rezultati zunanjega ocenjevanja

Prejeli smo več kot 100 odgovorov v zvezi z ocenjevanjem 
e-platforme. Te povratne informacije so nam omogočile 
pridobivanje konkretnih in zanesljivih rezultatov. Po mnenju 
deležnikov s področja prometa, oblikovalcev politik in 
raziskovalcev, ki so sodelovali v petih nacionalnih delavnicah, je 
e-platforma OPTIMIZEMED zanimiv sistem v »enotnem oknu«, saj 
zagotavlja koristna orodja za uporabnike, ki so zainteresirani za 
pridobivanje informacij in podatkov o trenutnem stanju pristanišč 
na območju MED (npr. informacij o tovornih tokovih, ponudbi 
storitev, nesrečah), informacij o pomorskem pravu in zakonodaji, 
kot tudi informacij v realnem času prek orodja AIS. Zelo 
pomemben je tudi obstoj ključnih kazalnikov uspešnosti, saj je 
večina ocenjevalcev poudarila potrebo po spremljanju podatkov, 
kot tudi možnosti primerjalne analize. Poleg tega je orodje, ki se 
uporablja za načrtovanje tovornega prometa (npr. načrtovalec 
pomorskih storitev in tovornega prometa) zelo privlačnega 
videza in je dobro organizirano. Pošiljatelj tovora (ponavadi MSP) 
ima z uporabo teh orodij tudi možnost iskanja razpoložljivih 
špediterjev, ki lahko zagotovijo storitve tovornega prometa ali 
poiščejo prevoznike in tako na najprimernejši način organizirajo 
svoje potrebe glede tovornega prometa, vključno s sklepanjem 
pogodb o komercialnem prevozu. Prihodnje izboljšave sistema 
bodo usmerjene predvsem na naslednja vprašanja: a) lokalizacija 
sistema (npr. razpoložljivost sistema v drugih jezikih EU), b) 
povezava sistema s spletnimi rezervacijskimi sistemi linijskih 
ladjarjev, ki bo omogočal informacije v realnem času glede 
razpoložljivosti prevoza in stroškov, in c) razširitev storitev 
e-platforme za številne druge evropske države (npr. tovorni tokovi 
in podatki za različna evropska tovorna vozlišča).


