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PRIKLJUČITE SE CIVITAS-u!

SPOZNAJTE

Pridružite se
CIVINET-u, mreži, ki
pokriva vašo državo,
in sodelujte z enako
mislečimi mesti v
bližnji okolici.

Dopolnite vsebine desetih
tematskih skupin na temo
trajnostne mobilnosti
s svojimi strokovnimi
izkušnjami.

Udeležite se letnih
konferenc »CIVITAS
Forum«, kjer lahko
izmenjate ideje in
vplivate na urbano
agendo.

KONTAKTI

S svojimi inovativnimi
ukrepi na področju trajnostne mobilnosti sodelujte
in zmagajte v natečaju za
Nagrado CIVITAS

Pridružite se več kot
250 mestom, ki tvorijo
mrežo »CIVITAS
Forum«. Slednja nudi
podporo pri pripravi
politik in dostopu do
sredstev ter omogoča
izmenjavo informacij.

Raziskovalni in inovacijski projekti, ki potekajo v okviru pobude CIVITAS 2020, so osredotočeni na razvoj
in umestitev novih znanj ter na izboljšanje ali razvoj novih tehnologij, izdelkov, procesov, storitev ali rešitev,
povezanih s prometom. Zato lahko vključujejo temeljne in aplikativne raziskave, razvoj in integracijo tehnologij,
testiranje in potrjevanje prek demonstracij manjših oziroma pilotnih dejavnosti. Vse te aktivnosti imajo skupen
cilj – potrditi tehnično izvedljivost čistejših in boljših potovalnih možnosti za urbana območja. Teh projektov
je več kot 10, podrobnejše informacije o njih so na voljo na www.civitas.eu/about-civitas/projects/research.
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Cleaner and better transport in cities

V OKVIRU PROJEKTOV CIVITAS PROSPERITY IN CIVITAS
SUMPS-UP BO IZDELANIH VEČ TEHNIČNIH POROČIL
IN STRATEŠKIH DOKUMENTOV, KI BODO PODALI NOVE
POGLEDE NA CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE
Ti dokumenti bodo brezplačno dostopni na naslednjih
spletnih straneh:
www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu
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Obiščite evropska
mesta in se udeležite
izobraževanj in
študijskih obiskov.

S U M P S - U P

PROSPERITY

NEPOSREDNI KONTAKT S PROJEKTOMA CIVITAS
PROSPERITY IN CIVITAS SUMPS-UP:
contact@sump-network.eu
contact@sumps-up.eu

Pravni nauk
Za vsebino te zloženke odgovarjajo njeni avtorji. Gradivo ne izraža nujno
stališča Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za katerokoli
uporabo vsebovanih informacij. Vse vključene fotografije so prispevali
projektni partnerji (razen če je to drugače navedeno) in jih je dovoljeno
širiti skupaj s tem gradivom.

Projekta CIVITAS PROSPERITY in CIVITAS SUMPsUp sta prejela finančna sredstva iz Okvirnega
programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020
na podlagi pogodb št. 690636 (PROSPERITY) in št.
690669 (SUMPs-Up).
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PROJEKTE ZA PODPORO LOKALNIM IN DRŽAVNIM
UPRAVAM PRI UVAJANJU IN IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI
CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ
www.sump-network.eu | www.sumps-up.eu
Projekta CIVITAS PROSPERITY in CIVITAS SUMPs-Up sta
člana Evropske platforme za Celostne prometne strategije
(Eltis)
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ZAKAJ CPS?

PODPORA CPS

KAJ PONUJAMO

PROJEKTA CIVITAS PROSPERITY IN CIVITAS SUMPS-UP
IZPOSTAVLJATA POTREBO PO BOLJ TRAJNOSTNEM IN
INTEGRIRANEM NAČRTOVANJU PROMETA

PROJEKTA CIVITAS PROSPERITY IN CIVITAS SUMPS-UP SPODBUJATA
(VEČJO) PODPORO CPS-jem S STRANI DRŽAVNIH IN REGIONALNIH
OBLASTI

CIVITAS PROSPERITY IN CIVITAS SUMPS-UP NUDITA PODPORO LOKALNIM
IN DRŽAVNIM OBLASTEM NA PODROČJU CPS-jev

Načrtovalci (in odločevalci) trajnostne
mobilnosti se soočajo s širokim
naborom pogosto nasprotujočih si
zahtev. Med njimi so:
▪▪ zagotavljanje visoke kakovosti
bivanja in uspešnega
gospodarstva;
▪▪ zmanjševanje prometnih zastojev
in onesnaževanja ob hkratnem
zagotavljanju dostopnosti;
▪▪ zagotavljanje mobilnosti za vse z
omejenimi sredstvi.
Mobilnost
je
tesno
povezana
tudi s širšimi temami, kot so
zdravje prebivalcev, podnebne
spremembe,
odvisnost
od
fosilnih goriv, hrup in onesnažen

CPS-je sicer izdelujejo mesta oziroma
občine, vendar izkušnje držav kot so
Slovenija, Španija, Francija in Belgija
kažejo, da ima pri tem ključno vlogo
podpora državnih in regionalnih oblasti. V
Evropi je še veliko držav, kjer ta podpora
še ni prisotna, zato je eden ključnih
ciljev projektov CIVITAS PROSPERITY in
CIVITAS SUMPs-Up, da jo vzpostavita.
Povezavo med lokalnimi in državnimi
oziroma regionalnimi oblastmi bosta
projekta vzpostavila z naslednjimi
aktivnostmi: rednimi izmenjavami med

Izobraževanje in podpora

zrak. Naslavljanje slednjih predstavlja
največji izziv prav v urbanih območjih,
središčih gospodarskega razvoja.
Celostna prometna strategija (CPS,
ang. SUMP) predstavlja učinkovito
rešitev za navedene izzive, saj jih
obravnava celostno in v proces
načrtovanja in odločanja vključuje
javnost. Rezultat so mesta, ki
zagotavljajo višjo kakovost bivanja,
manj zastojev in čistejše okolje.
Navedeno je izhodišče in osnovni
pristop
omenjenih
evropskih
projektov CIVITAS PROSPERITY
in CIVITAS SUMPs-Up.

sorodnimi ravnmi oblasti iz različnih
držav, delovanjem državnih podpornih
skupin,
omogočanjem
sodelovanja
državnih in lokalnih oblasti tekom
priprave in izvajanja CPS-jev.
S krepitvijo sodelovanja med in znotraj
večine držav EU bosta projekta CIVITAS
PROSPERITY in CIVITAS SUMPs-Up
učinkovito zmanjšala ovire in pripomogla
k bolj energetsko učinkoviti in integrirani
urbani mobilnosti. Takšen učinek ne bi
bil mogoč znotraj ene same države.

Paket gradiv o procesu priprave CPS
za lokalne skupnosti vsebuje spletne
seminarje, spletne dnevnike, izobraževalna
gradiva in aktivnosti ter še veliko drugega.

Delavnice za izmenjavo izkušenj
Neposredni osebni stik je pomemben,
zato organiziramo širok nabor državnih
in mednarodnih delavnic za izmenjavo
izkušenj.

Evropske konference o CPS

Na Evropski konferenci o Celostnih
prometnih strategijah se vsako leto
zberejo strokovnjaki, odločevalci, občinski
uslužbenci in raziskovalci iz celotne
Evrope, da bi razpravljali o aktualnih
izzivih, dobrih praksah in načrtovanju
mobilnosti ter izmenjali ideje in izkušnje.

Inovativen razvoj produktov

Da bi pripomogli k pripravi visoko
kakovostnih
CPS,
bodo
projekti
razvili naslednje inovativne produkte:
vzpostavitev ali nadgradnja državnih
programov CPS, izdelava smernic, izbor
in po potrebi izboljšanje najsodobnejših
orodij ter še veliko drugih.
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Orodja in metodologije

Orodja in metodologije za pripravo
CPS bodo izboljšani tudi s pomočjo
sodelovanja državnih organov, pristojnih
za področje načrtovanja prometa. Slednji
bodo opredelili in preizkusili inovativne
rešitve za celostno prometno načrtovanje
ter prevladujoče CPS pristope v okviru
načrtovanja prometa. Pridobljeno znanje
bodo uskladili z lokalnimi in regionalnimi
oblastmi in njihovimi pristopi k izdelavi in
izvajanju CPS.

Financiranje

V času projektov bo na voljo več razpisov
za financiranje aktivnega sodelovanja
strokovnjakov v projektnih aktivnostih
ter udeležbe predstavnikov občin na
izobraževalnih in podpornih aktivnostih na
temo CPS.

