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VEGYEN RÉSZT A CIVITAS PROGRAMBAN!

KÖSZÖNTJÜK!
Ossza meg szakértelmét
a fenntartható városi
mobilitás tíz tématerületét
átfogó tematikus
csoportokban!

Cseréljen ötleteket
és legyen hatással
a városfejlesztési
politikára az éves
CIVITAS Forum
konferencián!
Csatlakozzon országos
vagy térségi CIVINET
hálózatainkhoz, és
dolgozzon együtt
saját országa hasonló
szemléletű városaival!

KAPCSOLAT

Nyerjen CIVITAS
Díjat a fenntartható
közlekedés terén
végzett kiemelkedő
munkájáért!

Csatlakozzon a több, mint
250 várost soraiban tudó
CIVITAS Forum hálózathoz,
hogy segítséget
kapjon a szakpolitikák
alakításában, forrásokhoz
való hozzáférésben
és információk
megosztásában!

A CIVITAS 2020 program keretében futó kutatási és innovációs projektek célja új tudás létrehozása,
vagy közlekedéshez kapcsolódó új, illetve fejlesztett technológiák, termékek, folyamatok, szolgáltatások
vagy megoldások megvalósíthatóságának vizsgálata. Ennek érdekében alap- vagy alkalmazott kutatást,
technológiafejlesztést és –integrációt, kis léptékű tesztelést végeznek, hogy bemutassák a tisztább, jobb
közlekedési megoldások megvalósíthatóságát. A tíznél több kutatási és innovációs projektről további
információ érhető el az alábbi oldalon: www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

A CIVITAS PROSPERITY ÉS A CIVITAS SUMPS-UP SZÁMOS SZAKMAI JELENTÉST ÉS STRATÉGIÁT KÉSZÍT,
HOGY ÚJ ÉS ÁTFOGÓ KÉPET ADJON A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSTERVEZÉSRŐL.
Ezek A Dokumentumok Szabadon Elérhetők Az Alábbi
Honlapokról:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Látogasson meg európai
városokat képzések
és tanulmányutak
keretében!

S U M P S - U P

PROSPERITY

LÉPJEN KAPCSOLATBA A CIVITAS PROSPERITY ÉS
CIVITAS SUMPS-UP PROJEKTEKKEL:
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Jogi nyilatkozat
A kiadvány tartalmáért, mely nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét, kizárólag a szerzők felelnek. Az Európai Bizottság nem felelős
a benne szereplő információk semmilyen felhasználásáért. Minden képet
(ahol ez nincsen külön jelezve) az adott projektpartnerek biztosítottak, és
felhasználásuk engedélyezett ebben a kiadványban.

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS MINISZTÉRIUMOK TÁMOGATÁSA
A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVEK (SUMP)
BEVEZETÉSE ÉS MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA TERÉN
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
A CIVITAS PROSPERITY és CIVITAS SUMPs-Up
projektek támogatást kaptak az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából a
690636 (PROSPERITY) és 690669 (SUMPs-Up) sz.
támogatási szerződések keretében.
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A CIVITAS PROSPERITY és a SUMPs-Up a fenntartható városi mobilitástervezés európai platformjának tagja
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MIÉRT FONTOS A SUMP?

HOGYAN TÁMOGATHATÓ A FENNTARTHATÓ VÁROSI
MOBILITÁSTERVEZÉS?

MIT AJÁNLUNK?

A CIVITAS PROSPERITY ÉS CIVITAS SUMPS-UP HÁTTERET NYÚJT AZ
INTEGRÁLT ÉS FENNTARTHATÓBB MOBILITÁSTERVEZÉSHEZ

A CIVITAS PROSPERITY ÉS A CIVITAS SUMPS-UP BÁTORÍTJA A
KORMÁNYZATOKAT A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSTERVEZÉS
TÁMOGATÁSÁRA

A CIVITAS PROSPERITY ÉS A CIVITAS SUMPS-UP TÁMOGATÁST NYÚJTANAK
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÉS A MINISZTÉRIUMOKNAK A SUMP
TERVEZÉSBEN

A fenntartható városi mobilitás tervezői és a döntéshozók gyakran egymásnak ellentmondó és különböző érdekeket szolgáló elvárásokkal
szembesülnek, például:
▪▪ magas életminőség és erősödő
gazdaság fenntartása;
▪▪ a torlódások és a szennyezés
csökkentése és ugyanakkor az
elérhetőség fejlesztése;
▪▪ mindenki számára hozzáférhető
mobilitás biztosítása, korlátozott
forráslehetőségek mellett.
A mobilitáshoz tágabb területek is
kapcsolódnak, mint az egészségügy, a klímaváltozás, a fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőség,

A SUMP-ok kidolgozásáért és megvalósításáért a városok felelősek, de Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Belgium és más országok tapasztalata azt
mutatja, hogy a nemzeti és a regionális kormányzatok támogatása nagyban
elősegíti a tervezést. Számos országban
ugyanakkor még mindig hiányzik a nemzeti hatóságok és a helyi önkormányzatok között a SUMP terén az együttműködés – a CIVITAS PROSPERITY és a
CIVITAS SUMPs-Up célja ennek az erősítése.

Képzés és támogatás

a zaj- és légszennyezés. Ezek figyelembe vétele és a problémák kezelése komoly kihívás, különösen a városi
területeken, melyek jelenleg a gazdasági fejlődés motorjai.
A fenntartható városi mobilitástervezés
e problémák kezelésében olyan megoldás, mely a helyi lakosság döntésekbe való bevonásával magasabb
életminőséget, kevesebb torlódást és
kevesebb szennyezést eredményez a
városokban.
Ez a szemlélet a CIVITAS PROSPERITY
és a CIVITAS SUMPs-Up európai projektek kiindulópontja
és alapja.

A projektek révén erősödik a kapcsolat az egyes kormányzati szintek között
rendszeres tapasztalatcserével, nemzeti munkacsoportok létrehozásával, valamint a minisztériumi szint és a SUMPokat kidolgozó városok közötti rendszeres együttműködés során.
Az Európai Unió legtöbb tagállamán belüli és az országok közötti együttműködés
erősítésével a CIVITAS PROSPERITY és
a CIVITAS SUMPs-Up mérséklik az energiahatékonyabb és integrált városi mobilitás nehézségeit, ami egyetlen országon
belül önmagában nem lenne lehetséges.

Használja ki az önkormányzatok számára kínált SUMP képzési és támogatási
csomagot! Ennek során online szemináriumok, blogok, képzési anyagok készülnek, személyes képzésekre és számos
más eseményre kerül sor.

Tapasztalatcserét támogató
események

A személyes kapcsolat a hálózat fontos
eleme, ezért számos hazai és nemzetközi
eseményt szervezünk a tapasztalatok kölcsönös megosztása érdekében.

Európai SUMP konferenciák

Az éves európai SUMP konferencia tervezők, döntéshozók, városi szakemberek
és kutatók közösségét gyűjti össze szerte Európából, hogy megvitassák a legfontosabb témákat, figyelmet irányítsanak a
mobilitástervezés fejleményeire, ötleteket
és tapasztalatokat cseréljenek egymással.

Innovatív eszközök kifejlesztése

A projektek innovatív eszközöket fejlesztenek ki, hogy segítsék a városokat minőségi SUMP-ok kidolgozásában. Ez többek
között az országos SUMP támogató programok kidolgozását vagy fejlesztését, gyakorlati útmutatók kiadását, korszerű eszközök összegyűjtését és frissítését jelenti.
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Eszközök és módszerek

A SUMP tervezésben használható eszközöket és módszereket a tervezési hatóságok segítségével fejlesztjük, akik azonosítják és tesztelik a fenntartható városi mobilitástervezés innovatív megoldásait, a közlekedéstervezési gyakorlat részévé teszik a SUMP megközelítést, valamint követik és koordinálják a helyi önkormányzatok SUMP tervezését és megvalósítását.

Finanszírozás

A rendelkezésre álló finanszírozás lehetővé teszi szakemberek hozzájárulását a
projekt tevékenységeihez, valamint a városok képviselőinek részvételét a képzéseken és a támogató tevékenységekben.
A projekt során számos pályázati felhívás
jelenik meg.

