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HARTU PARTE CIVITASEN!

ONGIETORRI
Aurkeztu zure esperientzia
hiri mugikortasun
sostengagarriari
buruzko hamar lantalde
tematikoetako batean

Trukatu ideiak, eta
eragin hiriko agendan,
urtero egiten den
CIVITAS Forumean
Egin bat CIVINETekin –
gure sare nazionalekin–,
antzeko pentsamoldea
duten zure herrialdeko
hiriekin lankidetzan
aritzeko

KONTAKTUAK

Irabazi CIVITAS sari
bat, mugikortasun
sostengagarriaren
arloan aitzindari lana
egiteagatik

Egin bat beste 250
hirirekin CIVITAS
Forum Sarean,
politikak egiten eta
finantzaketa lortzen
laguntza jasotzeko
eta informazioa
partekatzeko

CIVITAS 2020 esparruan garatzen diren ikerketa eta berrikuntza proiektuek helburutzat dute ezagutza
sortzea eta garraioarekin lotutako teknologia, produktu, prozesu, zerbitzu eta irtenbide berri eta hobetuak
bideragarriak diren ikustea. Horretarako, proiektuetan, hainbat jarduera egiten dira, hirietarako garraioaukera garbiagoak eta hobeak teknikoki bideragarriak diren erakustera bideratuak. Esaterako: ikerketak
egiten dira, oinarrizkoak zein aplikatuak; teknologia garatzen eta integratzen da, eta prototipoak eta
jarduera pilotuak probatzen eta baliozkotzen dira. 10etik gora ikerketa eta berrikuntza proiektu daude.
Horiei buruz gehiago jakiteko, jo helbide honetara: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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CIVITAS PROSPERITYK ETA CIVITAS SUMPSUPEK TXOSTEN TEKNIKO ETA ESTRATEGIA
SORTA BAT ARGITARATUKO DU, HMSP-ETARAKO
PLANTEAMENDU BERRI ETA HOBEEKIN
Dokumentu horiek guztiak doan deskarga daitezke, eta
webgune hauen bidez eskuratu:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu

Image: william87 I iStock

Bidaiatu Europa osoko
hirietara, prestakuntza
jasotzeko eta bisita
teknikoak egiteko

Cleaner and better transport in cities
S U M P S - U P

PROSPERITY

JARRI HARREMANETAN CIVITAS PROSPERITYREKIN
ETA CIVITAS SUMPS-UPEKIN
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Legezko oharra
Argitalpen honen edukiaren erantzukizun osoa egileei dagokie.
Argitalpen honek ez du ezinbestean adierazten Europar Batasunaren
iritzia. Europako Batzordeak ez du bere gain hartzen argitalpen
honetako informazioari ematen zaion erabileraren erantzukizuna. Irudi
guztiak bazkideek emanak dira (besterik adierazten ez bada), eta
argitalpen honetan agertzeko baimena dute.

CIVITAS PROSPERITYk eta CIVITAS SUMPs-Upek
Europar Batasunaren Horizonte 2020 ikerketa- eta
berrikuntza-programaren diru laguntza jaso dute,
690636. (PROSPERITY) eta 690669. (SUMPs-Up)
akordioen bidez.
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TOKIKO ETA NAZIOKO AGINTARIENTZAKO LAGUNTZA,
HIRI MUGIKORTASUN SOSTENGAGARRIKO PLANAK
HOBETZEKO ETA GARATZEKO
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY eta CIVITAS SUMPs-Up Hiri
Mugikortasun Sostengagarriko Planen (HMSP) Europako
plataformaren kide dira
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ZERGATIK HMSP BAT?

NOLA BABESTU HMSP-AK

ZER ESKAINTZEN DUGUN

CIVITAS PROSPERITYK ETA CIVITAS SUMPS-UPEK
BEHARREZKOTZAT JOTZEN DUTE MUGIKORTASUN PLANGINTZA
SOSTENGAGARRIAGOA ETA INTEGRATUAGOA EGITEA

CIVITAS PROSPERITYK ETA CIVITAS SUMPS-UPEK HMSP-AK BABESTERA
ANIMATZEN DITUZTE NAZIO ETA ESKUALDE MAILAKO GOBERNUAK

CIVITAS PROSPERITYK ETA CIVITAS SUMPS-UPEK LAGUNTZA EMATEN
DIETE TOKIKO ETA NAZIOKO AGINTARIEI HMSP ARLOAN

Hiri mugikortasunaren
planifikatzaileek (politikarien antzera)
eskaera ugariri, eta batzuetan
eskaera kontraesankorrei, egin behar
diete aurre, besteak beste:
▪▪ bizi-kalitate onari eta gorantza
doan ekonomiari eutsi behar
diete;
▪▪ pilaketak eta isuriak murriztu
behar dituzte, baina, aldi berean,
irisgarritasunari eutsi behar diote;
▪▪ denen mugikortasuna bermatu
behar dute, baina oso baliabide
gutxirekin.
Badaude, halaber,
mugikortasunarekin lotutako
auzi zabalago batzuk, hala

HMSPak hirietan egiten eta ezartzen
badira ere, besteak beste Eslovenian,
Espainian, Frantzian eta Belgikan
izandako esperientziak erakusten digu
nazio eta eskualde mailako gobernuen
babesa funtsezkoa dela HMSPen
garapenerako. Dena den, herrialde
askotan ez dago loturarik nazioko
eta tokiko gobernuen artean HMSPei
dagokienez, eta CIVITAS PROSPERITYk
eta CIVITAS SUMPs-UPek arrakala hori
itxi nahi dute, hain zuzen.
Horretarako, proiektu horiek gobernu
maila horiek bilduko dituzte, aldizkaaldizka berdinen arteko informazio-

Prestakuntza eta laguntza

HMSPak egiten laguntzeko. Horrek
berekin ekarriko du, besteak beste,
HMSPei laguntzeko programa nazionalak
garatzea edo hobetzea, metodologia
gidak argitaratzea, punta-puntako
tresnak biltzea eta eguneratzea, eta
askoz gehiago.

Esperientziak trukatzeko
mintegiak

Tresnak eta metodologiak

nola osasuna, klima aldaketa,
petrolioarekiko mendetasuna,
zarata eta kutsadura. Auzi horiei
aurre egitea erronka handia da,
batik bat hirietan, hiriak ekonomia
hazkundearen motorrak baitira.
HMSPak erronka eta eskaera horiei
heltzeko bide bat dira, bertako
herritarrak erabakiak hartzen
inplikatuz, bizi-kalitate hobea,
pilaketa gutxiago eta isuri gutxiago
dituen hiri bat lortzearren.
Hori da CIVITAS PROSPERITY eta
CIVITAS SUMPs-Up Europako
proiektuen abiapuntua eta
oinarria.

trukerako saioak eginez, lantalde
nazionalen bidez, eta nazioko gobernu
mailari eta herrialdeko hiriei, HMSP
garatu ahala, maiz elkarrekintzan
aritzeko aukera emanez.
Europar Batasuneko estatu gehienen
artean eta haien barruan lankidetza
hobetuz, CIVITAS PROSPERITYk
eta CIVITAS SUMPs-Upek oztopoak
murriztuko dituzte, energetikoki
efizienteagoa eta integratuagoa izango
den hiri mugikortasuna lortzeko;
herrialde batek bakar-bakarrik ezingo
luke hori lortu.

Aprobetxatu toki agintariei prestakuntza
eta laguntza emateko HMSPri buruzko
pakete baliotsu batez. Pakete horretan
sartzen dira web mintegiak, blogak,
prestakuntzarako materiala, prestakuntza
jarduerak eta askoz gehiago.

Aurrez aurreko harremana sarearen
funtsezko alderdi bat da, eta, horregatik,
nazioko eta nazioarteko mintegi batzuk
antolatuko dira, esperientziei buruzko
informazioa zuzenean trukatzeko.

HMSPei buruzko Europako
konferentziak

Urtero, Hiri Mugikortasun
Sostengagarriko Planen Europako
Konferentziak Europa osoko
profesionalak, politikariak, udal
teknikariak eta akademikoak biltzen
ditu, mugikortasunaren plangintzan
funtsezkoak diren auziez eztabaidatzeko,
berrikuntzen berri zabaltzeko eta ideiak
eta esperientziak trukatzeko.

Produktu berritzaileen
garapena

Proiektuek produktu berritzaileak
garatuko dituzte, hiriei kalitate handiko
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HMSP garatzeko tresnak eta
metodologiak hobetuko dira,
plangintzako agintarien laguntzaren
bidez. Agintariek hiri mugikortasun
sostengagarriaren plangintzarako
irtenbide berritzaileak identifikatuko eta
probatuko dituzte, HMSPen ikuspegia
zabalduko dute mugikortasunaren
plangintzan eta jarraipenean, eta
koordinaketa-lanak egingo dituzte tokiko
eta eskualdeko gobernuekin, HMSPak
ezartzeari begira.

Finantzaketa

Finantzaketa egongo da adituak biltzeko
(adituek beren ezagutza partekatuko
dute proiektuen jardueretan) eta hirietako
ordezkariek HMSPetarako prestakuntza
eta laguntza jardueretan parte hartzeko.
Proiektuan zehar, zenbait deialdi egingo
dira.

