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WORD BETROKKEN IN CIVITAS!

WELKOM BIJ
Deel jouw expertise in
10 Thematische SUMP
gebieden en in evenveel
groepen

Wissel ideeën uit
en bepaal mee de
stedelijke agenda van
de jaarlijkse CIVITAS
Forum Conferentie.
Neem deel aan de
CIVINETS – onze nationale
netwerken – en werk
samen met gelijkgezinde
steden en gemeenten in je
eigen land.

CONTACTEN

Win een CIVITAS
onderscheiding voor
uw pionierswerk in
duurzame mobliteit.

Vervoeg de 250
– steden van het
CIVITAS Forum
Netwerk voor hulp
bij beleidsvorming,
financiering and
informatiedeling.

De CIVITAS 2020 onderzoeks- en innovatieprojecten zijn gericht op het tot stand brengen van nieuwe kennis
of het verkennen van de haalbaarheid van nieuwe of verbeterde technologische producten, processen,
diensten of oplossingen gerelateerd aan mobiliteit. Om deze reden kunnen ze zowel betrekking hebben
op basis- als toegepast onderzoek, technologische ontwikkeling en integratie, en het testen en valideren in
kleinschalige demonstraties of pilootactiviteiten. Ze hebben tot doel de technische haalbaarheid van meer
milieuvriendelijke en betere mobiliteitskeuzes voor steden aan te tonen. Voor informatie over de meer dan 10
onderzoeks- en innovatieprojecten, bezoek: www.civitas.eu/about-civitas /projects/research.
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CIVITAS PROSPERITY EN CIVITAS SUMPS-UP PRODUCEREN EEN AANTAL TECHNISCHE RAPPORTEN
EN ANDERE STRATEGIEÊN OM NIEUWE BELANRIJKE
INZICHTEN ROND SUM PLANNING AAN TE REIKEN
Alle documenten zijn vrij toegankelijk en te downloaden
via:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu

Image: william87 I iStock

Bezoek steden in Europa
tijdens opleidingen en
studiereizen

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

PROSPERITY

CONTACTEER CIVITAS PROSPERITY EN CIVITAS
SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Wettelijke disclaimer
De enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt bij
de auteurs. Ze reflecteert niet noodzakelijk de opinie van de Europese
Unie. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor elk gebruik
van deze inhoud. Alle beelden zijn aangereikt door de respectievelijke partners (tenzij anders vermeld) en zijn goedgekeurd voor het gebruik in deze
publicatie.

CIVITAS PROSPERITY en CIVITAS SUMPs-Up worden gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeksen innovatieprogramma van de Europese Unie, onder
de subsidiëringsovereenkomst No 690636 (PROSPERITY) en No 6906669 (SUMPs-Up).

210

ONDERSTEUNING van LOKALE en NATIONALE OVERHEDEN
BIJ DE KWALITEITSVERBETERING EN UITROL VAN DUURZAME
MOBIITEITSPLANNEN IN STEDEN EN GEMEENTEN
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu

CIVITAS PROSPERITY en CIVITAS SUMPs-Up zijn leden van het Europees Platform voor Duurzame Mobiliteitsplannen in steden en gemeenten
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WAAROM SUMP?

SUMP ONDERSTEUNEN

WAT BIEDEN WE AAN

CIVITAS PROSPERITY EN CIVITAS SUMPS-UP MERKEN DE BEHOEFTE VOOR EEN MEER DUURZAME EN GEÎNTEGREERDE MOBILITEITSPLANNING

CIVITAS PROSPERITY AND CIVITAS SUMPS-UP MOEDIGEN NATIONALE
EN REGIONALE OVERHEDEN AAN OM SUMPS TE ONDERSTEUNEN

CIVITAS PROSPERITY EN CITIVAS SUMPS-UP BIEDEN ONDERSTEUNING
AAN LOKALE EN NATIONALE OVERHEDEN OVER SUMPs

Duurzame mobiliteitsplanners en beleidsmensen worden geconfronteerd
met vele, vaak tegengestelde eisen,
zoals:
▪▪ in stand houden van een hoge
levenskwaliteit en een bloeiende
economie;
▪▪ terugdringen van de congestie
en vervuiling en tegelijkertijd het
garanderen van bereikbaarheid
▪▪ mobiliteit voor iedereen
verzekeren, maar met er weinig
geld
Er zijn ook bredere kwesties gerelateerd aan mobiliteit, zoals openbare gezondheid, klimaatverande-

Steden en gemeenten ontwikkelen en
voeren SUMPs uit, maar de ervaringen in landen zoals Slovenië, Spanje,
Frankrijk en België tonen dat de ondersteuning van regionale of nationale
overheden hen echt aanmoedigt. In vele
landen er nog steeds een kloof tussen
het lokale en nationale niveau. Net deze
kloof willen CIVITAS PROSPERITY en
CIVITAS SUMPs-Up dichten.
De projecten brengen deze beleidsniveaus samen via regelmatige peer-topeer uitwisseling; via nationale ‘task

Opleiding en ondersteuning

ring, afhankelijkheid van olie, geluid
en luchtvervuiling. In het bijzonder in
stedelijke gebieden – onze drijvende
krachten achter de economische
groei – is de aanpak van deze problemen een ware uitdaging.
Een SUMP is een manier om deze
kwesties en eisen aan te pakken met
de betrokkenheid van de burgers bij
het besluitvorming, en gericht op de
hogere levenskwaliteit, minder congestie en vervuiling.
Dit is het startpunt en de drijfveer
voor de Europese projecten CIVITAS PROSPERITY en CIVITAS SUMPs-Up.

forces’; en door het regelmatig creëren
van kansen tot interactie met steden en
gemeenten tijdens het SUMP ontwikkelingsproces.
Door het versterken van de samenwerking met en tussen een meerderheid
van EU landen nemen CIVITAS PROSPERITY en CIVITAS SUMPs-UP de barrières naar een energie-efficiënte en
geïntegreerde stedelijke (lokale) mobiliteitsplanning weg. Binnen een land zou
dat haast onmogelijk zijn.

Profiteer van een waardevol opleidingsen ondersteuningpakket voor lokale
overheden. Inclussief: webinars, blogs,
opleidingsmateriaal, en -activiteiten en
veel meer.

Werkwinkels
ervaringsuitwisseling

Persoonlijk contact is een essentieel
onderdeel van het netwerking, daarom
bieden we een gamma van nationale en
internationale werkwinkels aan om ervaringen uit te wisselen.

Europese SUMP Conferenties

Op de jaarlijkse Europese conferentie
over Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplannen verzamelen praktijkmensen en
beleidsmakers, mensen uit de lokale administraties en academici om te debatteren over belangrijke problemen, nieuwe
ontwikkelingen toe te lichten en ideeën
en ervaringen in mobiliteitsplanning uit te
wisselen.

Innovatieve
productontwikkeling

De projecten zullen innovatieve producten ontwikkelen om steden te helpen
om hoogkwalitatieve SUMPs tot stand
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te brengen. Dit houdt ook de ontwikkeling of verbetering van nationale SUMP
programma’s in, het bekend maken van
praktische begeleiding en het verzamelen en bijwerken van de nieuwste tools.

Instrumenten en werkwijze

De verbetering van het SUMP instrumentarium en methodologieën zal gebeuren
met de hulp van de planningsautoriteiten.
Zij zullen innovatieve oplossingen en de
gangbare aanpak voor duurzame mobiliteitsplanning identificeren en testen, alsook voorzien in de opvolging en coördinatie met lokale en regionale overheden
voor de voorbereiding en uitvoering van
SUMPs.

Financiering

Financiering garandeert de technische expert input naar de projecten en stelt afgevaardigden van steden en gemeenten in
staat om deel te nemen aan opleidingen
en ondersteuningsactiviteiten. Het project zal de verschillende oproepen bekend
maken in de loop van het project.

