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ZAPOJTE SE DO CIVITAS!

VÍTEJTE
Shromažďujte své odborné
znalosti v tematických
skupinách v deseti
tematických oblastech o
udržitelné městské mobilitě

Vyměňujte si nápady
a ovlivňujte městskou
agendu na výroční
konferenci CIVITAS
Forum
Připojte se k CIVINETu
- našim národním sítím spolupracujte s podobně
smýšlejícími městy z vaší
země

KONTAKTY

Vyhrajte cenu
CIVITAS za svou
průkopnickou práci
v oblasti udržitelné
dopravy

Připojte se k více než 250
městům v síti CIVITAS
Forum, která vám
pomůže s vytvářením
politik, získáním
finančních prostředků a
sdílením informací

Výzkumné a inovační projekty, které probíhají pod CIVITAS 2020, se zaměřují na vytváření nových poznatků,
zkoumání proveditelnosti nové nebo vylepšené technologie, produktu, procesu, služeb nebo řešení
souvisejících s dopravou. Za tímto účelem mohou zahrnovat základní a aplikovaný výzkum, vývoj a integraci
technologií, testování a validaci drobných názorných ukázek nebo pilotních činností s cílem prokázat
technickou proveditelnost čistších a kvalitnějších možností dopravy pro města. Více informací o více než 10
výzkumných a inovačních projektech naleznete na adrese: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

CIVITAS PROSPERITY A CIVITAS SUMPS-UP VYTVÁŘEJÍ ODBORNÉ ZPRÁVY A STRATEGIE, KTERÉ POSKYTUJÍ NOVÉ POHLEDY NA PLÁNOVÁNÍ SUMP.
Všechny tyto dokumenty jsou zdarma ke stažení a
přístupné z webových stránek:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Navštivte města po
celé Evropě za účelem
školení a studijních
zájezdů

S U M P S - U P

PROSPERITY

BUĎTE V KONTAKTU S CIVITAS PROSPERITY A CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu
civinet@cdv.cz

Právní sdělení
Úplnou odpovědnost za obsah této publikace nesou autoři. Obsah nutně
neodráží stanovisko Evropské unie. Evropská komise neodpovídá za jakékoli použití informací, které jsou zde obsaženy. Všechny snímky jsou poskytovány příslušnými partnery (pokud není uvedeno jinak) a jsou schváleny pro reprodukci v této publikaci.

PODPORA MĚST A MINISTERSTEV VE ZPRACOVÁNÍ A
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY PLÁNŮ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ
MOBILITY
Projekty CIVITAS PROSPERITY a CIVITAS SUMPs-Up získaly finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v
rámci grantové dohody č. 690636 (PROSPERITY) a
č. 690669 (SUMPs-Up).
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CIVITAS PROSPERITY a CIVITAS SUMPs-Up pro
plány udržitelné městské mobility
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PROČ SUMP?

JAK PODPOŘIT SUMP

CO NABÍZÍME

CIVITAS PROSPERITY A CIVITAS SUMPS-UP VNÍMAJÍ POTŘEBY UDRŽITELNĚJŠÍHO A INTEGROVANĚJŠÍHO PLÁNOVÁNÍ MOBILITY

CIVITAS PROSPERITY A CIVITAS SUMPS-UP POVZBUZUJÍ NÁRODNÍ VLÁDY
A MĚSTSKÉ SAMOSPRÁVY K PODPOŘE SUMPŮ

CIVITAS PROSPERITY a CIVITAS SUMPS-UP NABÍZÍ PODPORU MÍSTNÍM A
NÁRODNÍM INSTITUCÍM V TÉMATU SUMP

Ti, kdo plánují udržitelnou městskou
mobilitu (a stejně tak i tvůrci politik)
čelí mnoha, často protichůdným požadavkům, jako jsou:
▪▪ zachování vysoké kvality života a
prosperující ekonomiky;
▪▪ snížení dopravních zácp a
znečištění z dopravy, ale zároveň
zachování dostupnosti;
▪▪ zajištění mobility pro všechny,
ale s velmi omezenými finančními
prostředky.
Existují také širší problémy úzce spojené s mobilitou, jako je veřejné zdraví, změna klimatu, závislost na
ropě, hluk a znečištění ovzdu-

Jsou to výhradně města, kdo zpracovává
a implementuje SUMP, ale zkušenosti ze
zemí jako je Slovinsko, Španělsko, Francie a Belgie ukazují, že podpora státu
nebo regionu/kraje je klíčová. V mnoha
zemích však stále existuje rozdíl mezi
národními a místními samosprávami v
pohledu na SUMP - což je mezera, kterou se CIVITAS PROSPERITY a CIVITAS
SUMPs-Up snaží zaplnit.
Projekty toho dosáhnou propojením
národní a městské úrovně, a to
prostřednictvím
pravidelné
výměny

Školení a podpora

ší. Zejména v městských oblastech
je skutečnou výzvou řešit hospodářský růst s vědomím uvedených souvislostí.
SUMP je způsob, jak tyto problémy a
požadavky řešit způsobem, který zapojuje místní obyvatelstvo do rozhodování o městě, jehož cílem je s vysoká životní úroveň, menšími dopravní zácpy a znečištění.
Jedná se o výchozí bod a hlavní zacílení evropských projektů CIVITAS
PROSPERITY a CIVITAS SUMPs-Up.

poznatků a zkušeností; národních skupin na podporu SUMP; pravidelných
příležitostí interakce mezi národní úrovní
a městy, která zpracovávají SUMP.
Posílením spolupráce v rámci většiny
států Evropské unie snižují CIVITAS
PROSPERITY a CIVITAS SUMPs Up
překážky k energeticky účinnější a integrované městské mobilitě, což by nebylo
možné v jedné zemi samostatně.

Využijte cenného balíčku školení pro rozvoj SUMP a podpory pro města. Patří
sem webové semináře, blogy, školicí materiály, školení a mnoho dalších.

Workshopy k výměně zkušeností

Osobní kontakt je nezbytný, a proto poskytujeme řadu národních a mezinárodních workshopů k výměně zkušeností.

Evropské konference k tématu SUMP
Každoroční evropská konference o plánech udržitelné městské mobility sdružuje
celoevropskou komunitu odborníků, politiků měst, úředníků a akademických pracovníků, a dává jim možnost diskutovat o
klíčových otázkách, sledovat vývoj v plánování mobility a vyměňovat si nápady a
zkušenosti.

Inovativní vývoj produktů

Projekty budou vyvíjet inovativní produkty, které pomohou městům vytvořit SUMP vysoké kvality. To zahrnuje vytvoření nebo zlepšení národních programů na podporu SUMP, vydávání praktických návodů, shromažďování a aktualizace nejmodernějších nástrojů a mnoho
dalších.
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Nástroje a metodologie

Nástroje a metodiky pro rozvoj SUMP budou vylepšeny za pomoci orgánů zodpovědných za plánování, které budou identifikovat a testovat inovativní řešení pro
plánování udržitelné městské mobility,
hlavní přístupy SUMP v plánování dopravy a sledování dopadů a budou koordinované s městy a kraji/regiony při zpracování a implementaci SUMPů.

Financování

Financování umožní sdružit odborníky, kteří se podílejí na aktivitách projektů, a také umožní zástupcům měst účastnit se školení a podpůrných aktivit SUMP.
V průběhu projektu bude k dispozici řada
setkání a rozhovorů.

