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ĮSITRAUKITE Į CIVITAS!

SVEIKI ATVYKĘ
Pasidalinkite savo
ekspertine patirtimi
Teminėse grupėse
dešimtyje darnaus
judumo mieste sričių

Keiskitės idėjomis
ir prisidėkite
sudarant darbotvarkę
kasmetinei CIVITAS
Forumo konferencijai
Prisijunkite prie CIVINETS
– mūsų nacionalinių tinklų
ir bendradarbiaukite su
bendraminčiais iš jūsų
šalies miestų

KONTAKTAI

Laimėkite CIVITAS
prizą už novatorišką
darbą darnaus
transporto srityje

Prisijunkite prie
daugiau nei 250 miestų
CIVITAS Forumo tinkle,
padėkite formuoti
politiką, siekti fondų
finansavimo, dalintis
informacija

Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai, vykdomi pagal CIVITAS 2020, nukreipti į naujų žinių kūrimą arba tyrinėja
naujų ar patobulintų technologijų, produktų, procesų bei paslaugų galimybes ar sprendimus, susijusius su
transportu. Šiuo tikslu jie gali apimti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą
ir integraciją, nedidelio masto demonstracinės arba bandomosios veiklos testavimą ir patvirtinimą, siekiant
parodyti švaresnio ir geresnio transporto pasirinkimo miestuose technines galimybes. Norėdami sužinoti
daugiau apie 10 + mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, apsilankykite: www.civitas.eu/about-civitas/
projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

CIVITAS PROSPERITY IR CIVITAS SUMPS-UP RENGIA
VISĄ EILĘ TECHNINIŲ ATASKAITŲ BEI KITŲ STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ SIEKIANT PATEIKTI NAUJŲ IR
ESMINIŲ ĮŽVALGŲ DJMP RENGIMUI
Visus šiuos dokumentus galite nemokamai atsisiųsti ar
peržvelgti interneto svetainėse:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Aplankykite Europos
miestus dalyvaudami
mokymuose ir
mokomosiose kelionėse

S U M P S - U P

PROSPERITY

SUSISIEKITE SU CIVITAS PROSPERITY IR CIVITAS
SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Atsakomybė už informaciją
Visa atsakomybė už šio leidinio turinį, kuris nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, tenka autoriams. Europos Komisija nėra atsakinga už tai,
kaip bus naudojama leidinyje pateikta informacija. Visa vaizdinė medžiaga
yra pateikta atitinkamų partnerių (nebent nurodyta kitaip) ir yra patvirtinta
naudojimui šiame leidinyje.

CIVITAS PROSPERITY, CIVITAS SUITS ir CIVITAS SUMPs-Up finansuojami iš Europos Sąjungos
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas
2020“: paramos sutarties nr. 690636 (PROSPERITY),
nr. 690650 (SUITS) ir nr. 690669 (SUMPs-Up).
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PAGALBA VIETOS BEI NACIONALINĖMS VALDŽIOS
INSTITUCIJOMS TOBULINANT DARNAUS JUDUMO MIESTE
PLANUS BEI JŲ ĮGYVENDINIMĄ.
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY ir CIVITAS SUMPs-Up yra Europos Darnaus judumo mieste planų platformos nariai

210

4

3
KODĖL DJMP?

KAIP PAREMTI DJMP

KĄ MES SIŪLOME

CIVITAS PROSPERITY IR CIVITAS SUMPS-UP ĮŽVELGIA DARNESNIO
BEI INTEGRUOTO JUDUMO PLANAVIMO POREIKĮ

CIVITAS PROSPERITY IR CIVITAS SUMPS-UP SKATINA NACIONALINES BEI
REGIONINES VYRIAUSYBES PAREMTI DJMP

CIVITAS PROSPERITY IR CIVITAS SUMPS-UP SIŪLO PAGALBĄ VIETOS BEI
NACIONALINĖMS VALDŽIOS INSTITUCIJOMS DJMP SRITYJE

Darnaus judumo mieste planuotojai
(kaip ir politikai) susiduria su įvairiais,
daugeliu atvejų prieštaringais reikalavimais, pavyzdžiui:
▪▪ išlaikyti aukštą gyvenimo kokybę
ir klestinčią ekonomiką;
▪▪ sumažinti grūstis bei taršą,
bet tuo pačiu metu užtikrinti
pasiekiamumą;
▪▪ užtikrinti judumą visiems, bet su
labai ribotu finansavimu.
Taip pat yra platesnės sritys, glaudžiai susijusios su judumu, tokios,
kaip visuomenės sveikata, klimato
kaita, priklausomybė nuo naftos,
triukšmas bei oro tarša. Ypatin-

Yra miestų, kurie parengė ir įgyvendino
DJMP dėl to, kad regioninės ar vietinės
valdžios parama paskatino juos tai padaryti tokiose šalyse, kaip Slovėnija, Ispanija, Prancūzija ir Belgija. Tačiau daugelyje
šalių vis dar yra atotrūkis tarp vietos ir
nacionalinės valdžios požiūrio į DJMP. Šį
atotrūkį siekia panaikinti CIVITAS PROSPERITY ir CIVITAS SUMPs-Up.
Projektai tai atliks suburdami draugėn
įvairius valdžios lygmenis keistis patirtimi; pasitelkdami nacionalines darbo
grupes ir suteikdami galimybes nacionaliniam lygmeniui bendrauti su šalies
miestais jiems kuriant DJMP.

Mokymai ir pagalba

gai miestuose, kurie yra ekonominio
augimo variklis, šių klausimų sprendimas tampa tikru iššūkiu.
DJMP yra priemonė spręsti šias problemas ir poreikius, įtraukiant vietinius gyventojus į sprendimų priėmimą, taip užtikrinant aukštą gyvenimo
kokybę mieste, mažesnes transporto
grūstis ir mažesnę taršą.
Europos projektams CIVITAS PROSPERITY bei CIVITAS SUMPs-Up tai
yra atspirties taškas ir pagrindinė užduotis.

Stiprindami bendradarbiavimą tarp daugelio ES šalių bei jų pačių viduje, CIVITAS
PROSPERITY ir CIVITAS SUMPs-Up tuo
pačiu mažina kliūtis siekiant energetiškai
efektyvaus ir integruoto miesto transporto, ko būtų neįmanoma padaryti kokioje
nors vienoje šalyje atskirai.

Pasinaudokite vertingu DJMP rengimo
mokymų ir pagalbos vietos valdžiai paketu, kurį sudaro nuotoliniai mokymai
internetu, blogai, mokymai ir mokymų
medžiaga bei dar daugiau.

Patirties mainų seminarai

Asmeniniai kontaktai yra esminė tinklo
dalis, todėl mes rengiame įvairius nacionalinius bei tarptautinius seminarus skirtus keistis patirtimi.

Europos DJMP konferencijos

Kasmetinė Europos Darnaus judumo planų mieste konferencija suburia draugėn
plačią Europos praktikų, politikų, miesto
specialistų bei mokslininkų bendruomenę
aptarti esminius klausimus ir pabrėžti pokyčius judumo planavime, apsikeisti idėjomis bei patirtimi.

Novatoriškų sprendimų paieška

Projektai parengs novatoriškus sprendimus padėsiančius miestams pasirengti
aukštos kokybės DJMP. Bus rengiamos
bei tobulinamos nacionalinės DJMP programos, parengtos ir išleistos praktinės
gairės; atlikta naudojamų priemonių apžvalga bei daug kitų dalykų.
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Priemonės ir metodika

DJMP rengimo priemonės ir metodika bus
tobulinami pasitelkiant planavimo institucijų pagalbą, kurios parinks ir patikrins
darnaus judumo mieste planavimo sprendinius, integruos DJMP požiūrį į transporto planavimą bei suderins tai su vietos bei
regionų valdžia rengiant bei įgyvendinant
DJMP.

Finansavimas

Finansavimas leis suburti draugėn techninius ekspertus prisidėti prie projekto veiklų, leis miestų atstovams dalyvauti DJMP
mokymuose ir paramos veiklose. Projekto
metu ekspertų pagalbą bus galima gauti
telefonu.

