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PARTICIPA CIVITAS

BENVINGUT A
Aporta la teva
experiència en algun
dels deu Grups Temàtics
sobre mobilitat urbana
sostenible

Uneix-te a les
CIVINETs - les nostres
xarxes nacionals - per
collaborar amb ciutats
del teu país amb
inquietuds similars
Uneix-te a les
CIVINETs - les nostres
xarxes nacionals per col·laborar amb
ciutats del teu país amb
inquietuds similars

CONTACTES

Guanya un Premi
CIVITAS pel teu
caràcter pioner en
matèria de mobilitat
sostenible

Uneix-te a d’altres 250
ciutats de la Xarxa
del Fòrum CIVITAS
de cara a elaborar
recomanacions
polítiques, accedir
a finançament i
compartir informació

Els projectes de recerca i innovació desenvolupats en el marc de CIVITAS 2020, se centren en el
desenvolupament de nous coneixements o en explorar la viabilitat de tecnologies, productes, processos,
serveis o solucions noves o millorades, relacionades amb el transport. Per a això, fan recerca bàsica o
aplicada, desenvolupament i integració tecnològica, prova i validació de prototips o activitats pilot, dirigides
a demostrar la viabilitat tècnica d’opcions de transport més netes i millors per a les ciutats. Per saber més
sobre els +10 projectes de recerca i innovació, visita:www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

CIVITAS PROSPERITY I CIVITAS SUMPS-UP EDITARAN UNA
SÈRIE D’INFORMES TÈCNICS I ESTRATÈGIES AMB NOUS I
MILLORS PLANTEJAMENTS PER ALS PMUS
Tots aquests documents són de descàrrega gratuïta i es
poden accedir des de les següents webs:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu

S U M P S - U P

PROSPERITY

POSA’T EN CONTACTE AMB CIVITAS PROSPERITY I
CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu
Image: william87 I iStock

Viatja a ciutats de
tot Europa per rebre
formació i realitzar
visites tècniques

Avís Legal
La responsabilitat exclusiva del contingut d’aquesta publicació recau en
els autors. No reflecteix necessàriament l’opinió de la Unió Europea. La
Comissió Europea no es fa responsable de l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix. Totes les imatges són proporcionades pels
respectius socis (excepte que s’indiqui el contrari) i estan aprovades per a
la seva reproducció en aquesta publicació.

CIVITAS PROSPERITY, CIVITAS SUITS y CIVITAS
SUMPs-Up han estat subvencionats pel programa
de recerca i innovació Horitzó 2020, de la Unió Europea, sota l'acord nº 690636 (PROSPERITY) i
nº 690669 (SUMPs-Up).
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DONANT SUPORT A LES AUTORITATS LOCALS I
NACIONALS EN LA MILLORA I DESENVOLUPAMENT
DELS PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
CIVITAS PROSPERITY i CIVITAS SUMPs-Up són membres de la Plataforma Europea de Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible
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www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
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PER QUÈ UN PMUS

COM DONAR SUPORT ALS PMUS

QUÈ OFERIM

CIVITAS PROSPERITY I CIVITAS SUMPS-UP CONSIDEREN NECESSÀRIA UNA PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE I
INTEGRADA

CIVITAS PROSPERITY I CIVITAS SUMPS-UP ANIMEN ELS GOVERNS
NACIONALS I REGIONALS A DONAR SUPORT ALS PMUS

CIVITAS PROSPERITY I CIVITAS SUMPS-UP OFEREIXEN SUPORT A LES
AUTORITATS LOCALS I NACIONALS EN MATÈRIA DE PMUS

Els tècnics de mobilitat (així com els
polítics) s’enfronten amb nombroses
demandes, de vegades contradictòries, com ara:
▪▪ mantenir una elevada qualitat de
vida i una economia pròspera
▪▪ reduir la congestió i les emissions,
tot mantenint l’accessibilitat
▪▪ assegurar la mobilitat a tothom,
però amb uns recursos molt
limitats
Sunt și alte chestiuni mai generale legate de mobilitate, cum ar fi
sănătatea publică, schimbările climatice, dependența de combustibilii fosili, poluarea aerului și
zgomotul. Acestea constituie o

Tot i que és a les ciutats on s’elaboren
i implanten els PMUS, l’experiència de
països com Eslovènia, Espanya, França
i Bèlgica demostra que el suport dels
governs nacionals o regionals és clau en
el seu desenvolupament. Però en molts
països hi ha encara una desconnexió
entre els governs nacionals i locals pel
que fa a PMUS - una escletxa que CIVITAS PROSPERITY i CIVITAS SUMPs-Up
pretenen reduir.
Per a tal efecte, es pretén reunir de forma regular a diferents administracions
al voltant de sessions personalitzades

Formació i suport

adevărată provocare mai ales în zonele urbane, motoarele curente ale
creșterii economice.
PMUD abordează aceste chestiuni
și cerințe cu implicarea localnicilor în
adoptarea deciziilor și conduce la un
oraș cu o calitate mai ridicată a vieții
și mai puțină poluare și congestie.
Acesta este punctul de start și principala motivație a proiectelor europene CIVITAS PROSPERITY și CIVITAS
SUMPs-Up.

d’intercanvi; organitzar grups de treball
nacionals; i propiciar ocasions per interactuar des del nivell nacional amb
les ciutats que estiguin desenvolupant
PMUS.
Mitjançant aquesta millora de la cooperació entre la majoria d’estats de la Unió
Europea i dins d’ells, CIVITAS PROSPERITY i CIVITAS SUMPs-Up reduiran les
barreres per assolir una mobilitat urbana més integrada i energèticament eficient, cosa que seria impossible per a
un únic país.

Aprofita’t d’un valuós paquet de formació
i suport a autoritats locals en matèria de
PMUS. Això inclou webinars, blocs, materials de formació, activitats formatives
i molt més.

Seminaris d’intercanvi
d’experiències

Els contactes cara a cara són una part essencial de la xarxa i per tant s’organitzarà
un conjunt de seminaris nacionals i internacionals per a l’intercanvi directe
d’experiències.

Conferències europees de PMUS

Cada any, la Conferència Europea de
Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
reuneix un conjunt de professionals, polítics, tècnics municipals i acadèmics de
tot Europa, per tal de debatre sobre assumptes clau en la planificació de la mobilitat, donar a conèixer novetats i intercanviar idees i experiències.

Desenvolupament de productes
innovadors

Els projectes desenvoluparan productes
innovadors per ajudar les ciutats a elaborar PMUS d’alta qualitat. Això inclou el
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desenvolupament o millora de programes
nacionals de suport als PMUS, la publicació de guies metodològiques, la recopilació i actualització d’eines i molt més.

Eines i metodologies

Es milloraran les eines i metodologies per
al desenvolupament de PMUS mitjançant
l’assessorament a organismes que identifiquin i provin solucions innovadores
en la planificació de la mobilitat urbana
sostenible, es difondrà l’enfocament dels
PMUS en la planificació i seguiment de la
mobilitat, i es coordinaran els governs locals i regionals de cara a la preparació i
implementació dels PMUS.

Finançament

Hi haurà finançament per reunir experts
que aportin el seu coneixement a les activitats dels projectes i per fer possible que
representants de ciutats puguin prendre
part en les activitats formatives i de suport
als PMUS. Al llarg del projecte s’obriran
diverses convocatòries.

