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I etap projektu „Krajowy System
Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” znalazł się na liście
projektów wybranych przez Komisję Europejską do dofinansowania w ramach
Funduszu Connecting Europe Facility. Inwestycja, warta 145 mln euro, otrzyma
dofinansowanie w wysokości 123 mln euro.
Przedsięwzięcie polega na budowie i wdrożeniu jednolitego, zintegrowanego
inteligentnego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego uruchomienie usług
ITS o największym znaczeniu dla kierowców oraz GDDKiA. System umożliwi
dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny
transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych
przez GDDKiA. Łączna długość sieci drogowej objętej Projektem wynosi około 1 100
km, co stanowi ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.
Projekt zakłada zaprojektowanie, rozmieszczenie, instalację, wdrożenie i
uruchomienie infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej, komunikacyjnej i
telematycznej oraz oprogramowania w pasie drogowym (m.in. znaki zmiennej treści,
znaki pryzmowe, konwencjonalne znaki drogowe, liczniki ruchu, kamery, stacje
pogodowe) oraz w dedykowanych centrach zarządzania ruchem (serwery, macierze
danych, sprzęt komputerowy, ściany wizyjne, itd.).
Najważniejsze usługi ITS, wdrażane w ramach projektu, to: informacje o warunkach
ruchu i czasach podróży, informacja o sieci drogowej, informacja o zdarzeniach,
informacja pogodowa, obszarowe i korytarzowe zarządzanie ruchem, dynamiczne
wyznaczanie objazdów, inteligentne i bezpieczne parkingi.
Ponadto, projekt Crocodile wygrał nagrodę Achievement Award 2016 w kategorii
transportu towarowego/ciężarowego. Nagroda przyznawana jest przez
Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) z siedzibą w Paryżu. Każdy z partnerów
projektu utworzył Krajowe Punkty Dostępowe, które przyczynią się do wymiany
różnych informacji drogowych.
Projekt Crocodile został uruchomiony w 2013 roku do stworzenia międzynarodowej
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platformy do gromadzenia i wymiany danych dla użytkowników dróg, takich jak
dynamiczne i bieżące informacje na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
informacje o miejscach parkingowych dla kierowców ciężarówek. Projekt
współfinansowany w ramach programu TEN-T w Unii Europejskiej.
W ramach projektu współpracują ze sobą ministerstwa, agencje rządowe,
operatorzy różnych systemów infrastruktury drogowej z 13 krajów Europy (Austria,
Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska,
Rumunia, Słowacja i Słowenia).
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