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ZAANGAŻUJ SIĘ W CIVITAS!

WITAMY

Dołącz do sieci CIVINET naszych sieci krajowych
- współpracujemy z
tak samo myślącymi
miastami z twojego kraju

Wykorzystaj swoją wiedzę
w grupach tematycznych
w dziesięciu tematycznych
dziedzinach dotyczących
zrównoważonej mobilności
w miastach

Wymieniaj pomysły
i wpływaj na
agendę miejską
na dorocznej
konferencji
CIVITAS Forum

KONTAKTY

Zdobądź nagrodę CIVITAS
za swoje pionierskie
prace w zakresie
zrównoważonego
transportu

Dołącz do 250
innych miast w sieci
CIVITAS Forum, aby
pomóc w tworzeniu
polityk, mieć dostęp
do finansowania
i współdzielić
informacje

Innowacyjne i badawcze projekty, prowadzone w ramach CIVITAS 2020, koncentrują się na pozyskiwaniu
nowej wiedzy lub badaniu wykonalności nowej lub udoskonalonej technologii, produktu, procesu, usługi lub
rozwiązania związanego z transportem. W tym celu mogą obejmować badania podstawowe i stosowane,
rozwój i integrację technologii, testowanie i walidację w ramach wdrożeń o małej skali lub działań pilotażowych, których celem jest wykazanie technicznej wykonalności czystszych i lepszych rozwiązań transportowych dla miast. Aby dowiedzieć się więcej na temat 10+ projektów innowacyjnych i badawczych, odwiedź
stronę: www.civitas.pl/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

CIVITAS PROSPERITY ORAZ CIVITAS SUMPS-UP OPRACOWUJĄ WIELE RAPORTÓW TECHNICZNYCH ORAZ
STRATEGII W CELU ZAPEWNIENIA NOWEGO I KLUCZOWEGO WKŁADU W PLANOWANIE PZMM (SUMP)
Wszystkie te dokumenty są bezpłatnie dostępne na
stronach internetowych:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Odwiedzaj miasta
w całej Europie w
celach szkoleniowych i
studyjnych

S U M P S - U P

PROSPERITY

BĄDŹ W KONTAKCIE Z CIVITAS PROSPERITY ORAZ
CIVITAS SUMPS-UP
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Zastrzeżenia prawne
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie. Wszystkie obrazy są dostarczane przez odpowiednich partnerów (o ile nie zaznaczono inaczej) i są zatwierdzone do reprodukcji w niniejszej publikacji.

CIVITAS PROSPERITY i CIVITAS SUMPs-Up otrzymały finansowanie od Unii Europejskiej w ramach
programu Horizon 2020 na podstawie umowy grantowej No 690636 (PROSPERITY), No 690650 (SUITS)
and No 690669 (SUMPs-Up)
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WSPIERANIE WŁADZ LOKALNYCH I KRAJOWYCH
DLA POPRAWY JAKOŚCI ORAZ TWORZENIA PLANÓW
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ (SUMP)
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
CIVITAS PROSPERITY oraz CIVITAS SUMPs-Up są członkami Europejskiej Platformy Planowania Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej
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DLACZEGO PZMM (SUMP)?

JAK WSPIERAĆ PZMM (SUMP)

CO MAMY DO ZAOFEROWANIA

CIVITAS PROSPERITY I CIVITAS SUMPS-UP WIDZĄ POTRZEBĘ DLA
BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONEGO I ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA
MOBILNOŚCIĄ

CIVITAS PROSPERITY ORAZ CIVITAS SUMPS-UP ZACHĘCA WŁADZE KRAJOWE I SAMORZĄDOWE DO WSPIERANIA IDEI PZMM

CIVITAS PROSPERITY ORAZ CIVITAS SUMPS-UP OFERUJĄ WSPARCIE WŁADZOM LOKALNYM I KRAJOWYM W PZMM

Planiści Zrównoważonej Mobilności (jak również politycy) stoją często
przed wieloma sprzecznymi wymaganiami takimi jak:
▪▪ utrzymanie wysokiej jakości życia
i rozwoju gospodarki;
▪▪ redukcja kongestii i zanieczyszczeń przy utrzymaniu dostępności
transportowej; zagotavljanju dostopnosti;
▪▪ zapewnienie mobilności dla
wszystkich, ale przy ograniczonych funduszach.
Istnieją również szersze zagadnienia
blisko związane z mobilnością, takie jak zdrowie, zmiany klimatu,
zależność od ropy, zanieczyszczenie powietrza i hałas.

Są miasta które rozwinęły i wdrożyły
SUMP, ale doświadczenia w takich krajach jak Słowenia, Hiszpania, Francja i
Belgia pokazują, że ich rząd oraz władze
samorządowe realnie je do tego zachęciły. Niestety w wielu krajach wciąż istnieje luka pomiędzy władzami szczebla
krajowego i samorządowego w zakresie
SUMP, którą projekty CIVITAS PROSPERITY i CIVITAS SUMPs-Up zamierzają
zamknąć.
Projekty zamierzają to zrealizować zbierając razem przedstawicieli władz na

Szkolenia i Wsparcie

Szczególnie w obszarach miejskich,
realnym wyzwaniem są obecne czynniki wzrostu gospodarczego mające
wpływ na wymienione zagadnienia.
PZMM to droga do stawienia czoła
tym problemom i wymaganiom w sposób, który angażuje obywateli w proces podejmowania decyzji, pozwalający kształtować miasto o wysokiej jakości życia, mniejszej kongestii i zanieczyszczeniu.
To jest punkt startowy i główne uzasadnienie dla Europejskich projektów
CIVITAS PROSPERITY oraz CIVITAS SUMPs-Up.

cyklicznych warsztatach wymiany doświadczeń, grupach task force oraz poprzez danie szansy do interakcji władz
krajowych z miastami, które rozwijają
PZMM.
Poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy i w ramach większości krajów
Unii Europejskiej, CIVITAS PROSPERITY
i CIVITAS SUMPs-Up zmniejszają bariery dla bardziej energooszczędnej i zintegrowanej mobilności miejskiej, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia przez odosobnione działania kraju.

Skorzystaj z cennego pakietu szkoleń w
zakresie tworzenia PZMM oraz wsparcia dla władz samorządowych. Obejmuje
to seminaria internetowe, blogi, materiały szkoleniowe, ćwiczenia i wiele więcej.

Warsztaty wymiany doświadczeń
Kontakt osobisty jest istotną częścią współpracy, dlatego zapewniamy szereg krajowych i międzynarodowych warsztatów,
które umożliwiają wymianę doświadczeń.

Europejskie konferencje SUMP
Coroczne Europejskie konferencje Sustainable Urban Mobility Plans skupiają szeroką społeczność praktyków, polityków,
pracowników miast i naukowców, aby
rozmawiać na kluczowe kwestie, podkreślać rozwój w zakresie planowania mobilności oraz wymieniać się pomysłami i doświadczeniem.

Innowacyjny rozwój produktu
Projekty będą rozwijać innowacyjne produkty, które pomogą miastom opracowywać dobrej jakości PZMM. Produkty
te obejmują opracowanie lub ulepszenie
krajowych programów PZMM, publiko-
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wanie praktycznych przewodników, gromadzenie i aktualizowanie najnowocześniejszych narzędzi i wiele więcej.

Narzędzia i metodologie
Narzędzia i metodyka opracowywania PZMM zostanie usprawniona dzięki wsparciu organów planowania, które
będą identyfikować i testować innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego planowania mobilności w miastach,
główne podejście do kwestii PZMM w zakresie planowania transportu oraz będą
koordynować z władzami lokalnymi i regionalnymi przygotowanie i wdrożenie
PZMM.

Finansowanie
Finansowanie pozwoli ekspertom technicznym na włączenie się w działania projektu, a także umożliwi przedstawicielom miast uczestniczenie w szkoleniach
PZMM i działaniach wspierających. W
trakcie trwania projektu dostępnych jest
wiele możliwości.

