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IMPLICAȚI-VĂ ÎN CIVITAS!

BUN VENIT LA
Valorizați-vă expertiza în
grupuri tematice în zece
arii ale mobilității urbane
durabile

Schimbați idei și
influențați argenda
urbană la conferința
anuală a Forumului
CIVITAS
Aderați la CIVINETuri
– rețelele noastre
naționale – pentru
a colabora cu orașe
similare din țara
dumneavoastră

CONTACTE

Câștigați un
premiu CIVITAS
pentru activitatea
de pionierat în
transportul durabil

Alăturați-vă altor peste
250 de localități din
rețeaua Forumului
CIVITAS pentru a
sprijini formularea
politicilor, accesarea
fondurilor și schimbul
de informații.

Proiectele de cercetare și inovare derulate în cadrul CIVITAS 2020 se concentrează pe promovarea de noi
cunoștințe ori explorarea fezabilității unor tehnologii, produse, procese, servicii ori soluții noi sau îmbunătățite,
referitoare la transport. Ele pot include cercetare de bază și aplicată, dezvoltare și integrare de tehnologii,
demonstrații la scară redusă pentru testare și validare ori activități pilot menite să arate fezabilitatea tehnică
a opțiunilor de transport mai bun și mai curat. Pentru a afla mai multe despre cele peste 10 proiecte de
cercetare și inovare, vizitați www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

CIVITAS PROSPERITY ȘI CIVITAS SUMPS-UP FURNIZEAZĂ O SERIE DE RAPOARTE TEHNICE ȘI ALTE STRATEGII
PENTRU A OFERI NOI INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE
PLANIFICAREA PMU
Toate aceste documente pot fi accesate și salvate gratuit
de pe siteurile:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Vizitați orașe din Europa
pentru formare și
schimburi de experiență

S U M P S - U P

PROSPERITY

CONTACTAȚI CIVITAS PROSPERITY ȘI CIVITAS
SUMPS-UP:
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu
CONTACT ÎN ROMÂNIA:
Asociația Orașe în Mișcare
oraseinmiscare@gmail.com
Răspundere legală
Autorii își asumă întreaga răspundere pentru conținutul acestei publicații.
Aceasta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru vreo utilizare a informației conținute
aici. Toate imaginile au fost puse la dispoziție de către parteneri (dacă
nu este menționat altfel) și au aprobarea pentru a fi reproduse în această
publicație
CIVITAS PROSPERITY și CIVITAS SUMPs-Up au
primit finanțare prin programul Uniunii Europene
pentru cercetare și inovare Horizon 2020, număr
grant 690636 (PROSPERITY) și respectiv 690669
(SUMPs-Up).
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SUSȚINEM AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI NAȚIONALE
PENTRU ADOPTAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII
PLANURILOR DE MOBILITATE URBANĂ
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu

CIVITAS PROSPERITY și CIVITAS SUMPs-Up sunt
membre ale Platformei Europene dedicate Planurilor
de Mobilitate Urbană Durabilă
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MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
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DE CE PMUD?

SUSȚINEREA PMUD

CE OFERIM?

CIVITAS PROSPERITY ȘI CIVITAS SUMPS-UP CONSIDERĂ
NECESARĂ O PLANIFICARE A MOBILITĂȚII MAI INTEGRATĂ
ȘI MAI DURABILĂ

CIVITAS PROSPERITY ȘI CIVITAS SUMPS-UP ÎNCURAJEAZĂ
AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ȘI REGIONALE SĂ SUSȚINĂ PMUD-urile

CIVITAS PROSPERITY ȘI CIVITAS SUMPS-UP SPRIJINĂ AUTORITĂȚILE
LOCALE ȘI NAȚIONALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PMUD

Proiectanții mobilității urbane durabile (și politicienii) sunt confruntați cu
numeroase cerințe adesea contradictorii, precum:
▪▪ menținerea unui nivel de viață
ridicat și a unei economii
prospere;
▪▪ reducerea congestiei și a
poluării în condițiile menținerii
accesibilității;
▪▪ Asigurarea mobilității tuturor, dar
cu fonduri foarte limitate.
Sunt și alte chestiuni mai generale
legate de mobilitate, cum ar fi sănătatea publică, schimbările climatice, dependența de combustibilii
fosili, poluarea aerului și zgomo-

Orașele sunt cele care dezvoltă și implementează PMUD-uri, dar experiența din
țări precum Slovenia, Spania, Franța și
Belgia arată că susținerea autorităților
regionale și naționale le încurajează mult
în acest demers. Totuși, în multe țări există încă o discrepanță între autoritățile
naționale și cele locale, pe care CIVITAS
PROSPERITY și CIVITAS SUMPs-Up urmăresc să o elimine.
Proiectele vor realiza aceasta prin conectarea diferitelor niveluri de guvernanță
prin schimburi regulate între omologi;

Formare și Asistență

tul. Acestea constituie o adevărată
provocare mai ales în zonele urbane,
motoarele curente ale creșterii economice.
PMUD abordează aceste chestiuni
și cerințe cu implicarea localnicilor în
adoptarea deciziilor și conduce la un
oraș cu o calitate mai ridicată a vieții
și mai puțină poluare și congestie.
Acesta este punctul de start și principala motivație a proiectelor europene CIVITAS PROSPERITY și CIVITAS
SUMPs-Up.

prin grupuri de lucru naționale; și prin
ocazii de interacțiune a autorităților
naționale cu orașele din țară care dezvoltă PMUD-uri.
Prin consolidarea cooperării între majoritatea statelor Uniunii Europene și în
interiorul acestora, CIVITAS PROSPERITY și CIVITAS SUMPs-Up reduc barierele în calea unei mobilități urbane mai
eficiente energetic și integrate care ar fi
imposibil de realizat doar prin eforturile
dintr-o singură țară.

Profitați de un pachet valoros de formare și susținere a autorităților locale pentru
dezvoltarea PMUD-urilor. Acesta include
webinaruri, bloguri, suporturi de curs,
activități de training etc.

Ateliere pentru schimb de experiență

Contactul personal față-în-față este o parte
esențială a construirii rețelei profesionale.
De aceea organizăm o serie de ateliere
naționale și internaționale pentru schimb de
experiență.

Conferințele europene despre PMUD

Conferința Europeană anuală dedicată PMUD aduce împreună comunitatea europeană de practicieni, politicieni,
funcționari publici și academicieni pentru
a dezbate subiecte cheie în mobilitatea
urbană, a evidenția tendințele și a schimba idei și experiențe în domeniu.

Dezvoltarea de produse inovatoare

Proiectele vor dezvolta produse inovatoare pentru a sprijini orașele să facă PMUD
de calitate. Aceasta include conceperea
ori optimizarea programelor naționale dedicate PMUD-urilor, publicarea de ghiduri
practice, identificarea și actualizarea instrumentelor disponibile și multe altele.
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Instrumente și metodologii

Autoritățile în planificare vor contribui la
ameliorarea instrumentelor și a metodologiilor pentru dezvoltarea PMUD. Acestea vor identifica și testa soluții inovatoare pentru planificarea mobilității urbane
durabile și abordări curente ale PMUD
în planificarea transportului. Ele vor continua și coordona cu autoritățile locale
și regionale pregătirea și implementarea
PMUD-urilor.

Finanțare

Finanțarea va aduce experți tehnici care
să contribuie la activitățile proiectului și
va permite reprezentanților primăriilor să
beneficieze de formarea și asistența referitoare la PMUD. Pe parcursul proiectului
vor fi lansate o serie de apeluri.

