KÉPZÉS
Nyomon követés és értékelés a fenntartható városi mobilitási
tervekben
Tom Rye professzor | Edinburgh Napier Egyetem

Bevezető a képzéshez

•
•
•
•

Ki kicsoda?
Mit várnak el a képzéstől a résztvevők?
Mi a képzés célja, és mit szeretnénk elérni?
Mit fogunk csinálni a képzésen?

Az előadás menete

•
•
•
•
•
•
•

A nyomon követés és értékelés
egyszerű meghatározása
Hogyan illeszkednek ezek a
mobilitási terv folyamatába?
Miért van szükség célkitűzésekre
a mobilitási tervekben?
A célok különböző típusai
Célok meghatározása
A célok mérése
Példák

1. rész
• A nyomon követés és értékelés egyszerű

•

meghatározása
Hogyan illeszkednek ezek a mobilitási terv
folyamatába?

Miért kell nyomon követni, értékelni és
felmérni?

Értékelés – miért történt

A nyomon követés és értékelés
előnyei:

s
értékel
é

Felmérés – mi fog történni,
érdemes ezt csinálni?

SMART
célok

és
ez

•

Nyomon követés – mi történt

v
ter

•
•
•

–

Javul a projektirányítás és a célok
teljesítésének nyomon követése

–

Segít nekünk a tanulásban

–

Több ismerettel rendelkezünk az okokozati összefüggésekről

–

Adatokat szolgáltat a jobb döntések és
befektetések meghozatalához a
jövőben

Forgatókönyvek

Értékelés
= utólagos
vizsgálat

= előzetes
vizsgálat

Nyomon
követés

Intézkedése
k

nyomon követés
A SUMP nyomon követési és értékelési folyamata
Kép forrása: Drezda városa, CH4LLENGE

Kapcsolat a fenntartható városi mobilitási
terv folyamatával
A fenntartható városi
mobilitási terv összes
aspektusához
kapcsolódó tananyagok
itt érhetők el:

A fenntartható városi mob
ilitási terv koncepciója
Iránymutatások és
tananyagok
SOLUTIONS webinárium
: Fenntartható városi mo
bilitási tervek
(64 perc)

És most nézzünk meg egy általános videót a fenntartható
városi mobilitási tervről, hogy hol kapcsolódik hozzá a
nyomon követés és értékelés
Fenntartható városi mobilitási terv, nyomon követé
s és értékelés
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
EU Eltis – A városi mobilitás megfigyelőközpontja

7:27 perc

1:23 perc

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk

További uniós erőforrások a nyomon
követésről és értékelésről
•

EU CH4LLENGE projekt – http://www.sump-challenges.eu/kits

Online kurzus: „Nyomo
n követés és értékelé
s a fenntartható váro
si mobilitástervezésb
en”

Elérhető kilenc nyelven*: horvát, cseh, holland, angol, francia, német, magyar, lengyel és román.

Mit érdemes nyomon követni, értékelni és
felmérni?
Nyomon követés: mit

•

A tudatosság, hozzáállás, benyomás, magatartás változásai vagy
ha valami történik/létezik a fenntartható városi mobilitási terv
következtében (intézkedés)

Értékelés: miért/hogyan

•
•
•

Miért nem alkalmazta senki az intézkedésünket (amit
csináltunk/építettünk)?
Hogyan (mennyire jól) hajtottuk végre az új intézkedéseket?
Csinálhattuk volna jobban is?
Miért használja a becsültnél sokkal több ember ezt az intézkedést?

Felmérés: mi lenne, ha

•

Hányan fogják használni az új állomást? Milyen előnyöket várunk
tőle – és érdemes azt megépíteni?

A fenntartható városi mobilitási tervek
nyomon követésének és értékelésének
alapvető követelményei
•
•
•

Célokhoz kell rendelni őket

–

Mutatókat kell tartalmazniuk

–

a helyi levegőminőség számszerűsített változása

Néhány célkitűzésnél célszámokhoz kell kapcsolódniuk

–
–
–

•

pl. a helyi levegőminőség javítása

Teljesítmény: A helyi autóbuszflotta 100%-ának CNG-vel üzemeltetett
parkká való átalakítása 2015-ig
Eredmény: A meglévő problémás helyeken a helyi levegőminőségre
vonatkozó uniós célkitűzések teljesítése 2015-ig
Megjegyzés: nem minden célkitűzéshez kapcsolódik szükségszerűen
célszám

Egy folyamatot kell alkotniuk

–

Hogyan dolgoztunk e célkitűzés eléréséért? Mi ment jól? Mi nem sikerült?
Hogyan lehetnénk jobbak a jövőben?

1. feladat a nyomon követésről, értékelésről
és felmérésről
(30 perc + ismertetés)

<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

1. feladat – Instrukciók
Csoportos feladat (csoportonként 3-4 fő)

1.

Nyomon követés: találjatok ki két intézkedést, amelyet egy fenntartható városi
mobilitási terv keretében végrehajtanátok. Mit lenne érdemes nyomon követnetek az
intézkedéshez kapcsolódó tudatosság, hozzáállás, benyomás, magatartás
megváltozásával kapcsolatban? Hogyan gyűjtenétek össze az adatokat?

2.

Értékelés: találjatok ki két intézkedést. Hogyan tudnátok meg (milyen adatokat
gyűjtenétek és hogyan), hogy:
– Miért nem használta senki az intézkedést?
– Hogyan (mennyire jól) hajtottátok végre az új intézkedéseket? Csinálhattátok volna jobban is?
– Miért használja a becsültnél sokkal több ember ezt az intézkedést?

3.

Felmérés: találjatok ki még egy intézkedést, amelyet még nem hajtottatok végre.
Milyen előnyöket vártok tőle? Ez elég ahhoz, hogy érdemes legyen végrehajtani?

4.

Végül – a városotokhoz kapcsolódó saját fenntartható városi mobilitási tervetekben
vagy közlekedéstervezésetekben – mit követtek nyomon és értékeltek jelenleg? Miért
ezeket a dolgokat választottátok?

2. rész
•
•
•
•

Miért van szükség célkitűzésekre a
mobilitási tervekben?
A célok különböző típusai
Célok meghatározása
A célok mérése

Miért van szükség célkitűzésekre?
•
•
•

Célkitűzések – mit kellene elérnie egy fenntartható városi mobilitási tervnek
Tipikus célkitűzés: a fenntartható városi mobilitási tervnek csökkentenie kell a helyi
levegőszennyezést
Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy célkitűzés teljesült? Határozzunk meg
célszámokat

Határozzunk meg célszámokat, hogy:

•

•
•
•

megfeleljünk a jogi követelményeknek, pl. a
helyi légszennyezésre vonatkozó uniós
céloknak – 2015-ig az éves átlagos
finomrészecske-koncentrációt 25 µg/m3 alatt
kell tartani
a különböző szerveket vegyük rá az
együttműködésre, pl. Vision Zero a közúti
biztonságért projekt
legyen, amit el akarunk érni, pl. 2020-ig
Skóciában az utazások 10%-át kerékpárral
tegyék meg
mert ez az, amit teljesíteni tudunk (pragmatikus
cél)

A célok két fontos típusa
Teljesítménycélok

Eredménycélok

•

•

•

pl. 2019-ig 30 km kerékpárutat
építünk meg
50 km úton vezetünk be
forgalomlassító intézkedéseket

•

2019-ig megduplázódik a kerékpár
közlekedési módok közötti aránya
2019-ig 40%-kal csökkentjük az
utakon elhunyt vagy súlyosan
megsérült emberek számát 2010hez képest

2. feladat a saját nyomon követésetekről,
értékelésetekről és felmérésetekről
(25 perc + ismertetés)

2. feladat – Instrukciók
Csoportos feladat (csoportonként 3-4 fő)
1. A városotokhoz kapcsolódó saját fenntartható városi mobilitási
tervetekben vagy közlekedéstervezésetekben – mit követtek
nyomon és értékeltek jelenleg? Hogyan döntötök ezekről?

2.

Milyen adatok beszerzését írja nektek elő a nemzeti kormány vagy
az EU? Hogyan gyűjtitek és hogyan mutatjátok be az adatokat?

3.

Ha tanácsadók is dolgoznak a fenntartható városi mobilitási terven –
ők milyen nyomon követési és értékelési adatokat gyűjtenek? Ez a
tevékenység a munkájuk végeztével is folytatódik?

A fenntartható városi mobilitási tervhez
kapcsolódó néhány jellemző célkitűzés és
lehetséges célszám – megjegyzésekkel

Célkitűzés – az akadálymentesség
javítása a fogyatékkal élők számára
Teljesítmény
• A kijelölt gyalogátkelőhelyek
100%-a teljesen akadálymentes
lesz a fogyatékkal élők számára
2019-ig

Eredmény
• Évente 3%-kal növelni azon
fogyatékkal élők arányát, akik
szerint javul az
akadálymentesség

Észrevétel
• A költségvetés
figyelembevételével jelöljük ki a
célt
• Mérjük fel a jelenlegi helyzetet!

Észrevétel
• Kisebb (100 fős) csoportot
használjunk az aktuális helyzet
felmeréséhez és ennek
évenkénti ismétléséhez

Célkitűzés – a városközpont
gazdaságának fellendítése
Teljesítmény
• A városközpontban a város által
kezelt parkolóhelyek 100%-át
úgy árazzák be, hogy a rövid
tartózkodást ösztönözzék
(vásárlók)
• 2 új P+R területet létesítenek 4
éven belül

Eredmény
• Évente 3%-kal nő az utcák
minőségével elégedett polgárok
aránya
• Évente 5%-kal csökken a
városközpontban az üres
üzletek aránya

Célkitűzés – az életminőség javítása
Teljesítmény
• 4 kulcsfontosságú belvárosi
utca gyalogos övezetté
alakítása 4 éven belül
• a város utcái 50%-ának 30 km/h
övezetté alakítása 4 éven belül
• A parkolási cél szintén releváns

Eredmény
• Évente 3%-kal nő az utcák
minőségével elégedett polgárok
aránya
Észrevétel
• Kisméretű (200 fős) éves
felmérésen alapuljon

1. probléma – „nem tudjuk, mit fogunk
elérni az intézkedésekkel”
Hogyan fogtok célszámokat kitűzni, ha nem tudjátok, mit fogtok elérni az
intézkedésekkel?

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Határozzatok meg konkrét teljesítménycélokat
Vegyétek figyelembe a célkitűzéseiteket!
Nézzétek meg, hogy mik voltak a tapasztalatok a máshol
végrehajtott intézkedésekkel
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

Használjatok Ütemterv eszközt
Építsetek modellt (néhány intézkedésnél hasznos lehet)
Tartsátok szem előtt: az intézkedések együtt kevesebbet érnek el,
mint az egyedi intézkedések együttesen

2. probléma – „nincsenek adataink”
1.
2.
3.
4.

Határozzatok meg egyszerű célokat
Kevés célt tűzzetek ki
Kombináljátok a teljesítmény- és eredménycélokat
Használjatok egyszerű adatgyűjtést – például:

•
•
•

Kis mintaméretű felmérések
Évente egy-két útmenti számlálás a közlekedési módok megoszlásáról a
városközpontban
Évente egy-két útmenti forgalomszámlálás a fontosabb csomópontokban

3. feladat – Belgrádi fenntartható városi
mobilitási terv
(30 perc + ismertetés)

3. feladat – A belgrádi fenntartható városi
mobilitási terv célkitűzései
A gazdasági növekedés és
az igénygazdálkodás
szétválasztása a környezeti
hatások csökkentéséért
Fenntartható közlekedési
célú energiafelhasználás
elérése és a közlekedés
ÜHG-kibocsátásának
csökkentése

A közlekedési
szennyezőanyag-kibocsátás
olyan szintre csökkentése,
amely minimalizálja az
emberi egészségre és/vagy
környezetre gyakorolt
hatásokat

A közúti halálesetek
számának felére
csökkentése 2015-ig 2000hez képest

A belgrádi
fenntartható
városi
közlekedési terv
általános céljai

Kiegyensúlyozott áttérés
elérése a környezetbarát
közlekedési módok felé a
fenntartható közlekedési és
mobilitási rendszer
megvalósításáért

A közlekedésből származó zaj
csökkentése annak forrásánál
és enyhítő intézkedésekkel,
hogy az átalános expozíciós
szintek minimalizálják az
egészségre gyakorolt
hatásokat

Forrás: TIS.pt, 2012

3. feladat – Instrukciók
1.
2.
3.

4.
5.

Minden öt fős csoport válasszon egy célkitűzést a belgrádi
fenntartható városi mobilitási terv célkitűzései közül.
Határozzatok meg egy teljesítmény- és egy eredménycélt a
célkitűzéshez, de ne referenciaértéket vagy abszolút eredménycélt
állapítsatok meg, hanem egy %/év előrehaladást a célkitűzés felé.
Vitassátok meg, honnan tudhatnátok meg, hogy ezek a célok
reálisak voltak-e? Határozzatok meg 2-2 mutatót az egyes célok felé
tett előrehaladás mérésére, és döntsétek el, hogyan gyűjtötök
adatokat, feltételezve, hogy jelenleg semmilyen adatgyűjtés nem
folyik.
Találjátok meg az egyensúlyt az adatgyűjtés költségeinek
minimalizálása és az adatok megbízhatósága között.
Ha a városotok rendelkezik fenntartható városi mobilitási tervvel –
ebben milyen célokat határoztatok meg, és hogyan döntöttetek ezek
mellett?

Szünet

3. rész
•

Valós fenntartható városi mobilitási
tervek mutatóival és céljaival kapcsolatos
tapasztalatok

Edinburgh-i fenntartható városi mobilitási
terv
Az LTS (fenntartható városi mobilitási
terv) célja:

•

Fenntartható és növekvő helyi és regionális
gazdaság támogatása

•

A biztonság növelése minden közutat és
közlekedést használó számára

•
•
•

Az utazás környezeti hatásainak csökkentése
Jobb egészség és állóképesség előmozdítása, és
A társadalmi kirekesztettség mérséklése.

Az Edinburgh-i fenntartható városi
mobilitási terv célszámai
Célkitűzés

Célszám

Mutató

Fenntartható és növekvő
helyi és regionális
gazdaság támogatása

Nincs célszám

Forgalmi torlódás
Forgalom mennyisége
Vasúti és légi összeköttetés más városokkal

A biztonság növelése
minden közutat és
közlekedést használó
számára

A közúti balesetek összes –
gyalogos, kerékpáros és sétáló –
halálos áldozatainak 40-50%-os
csökkentése 2010-ig az 1994–98as átlaghoz képest
A NOx-ra és PM10-re vonatkozó
uniós standardok teljesítése 2010-ig

A tömegközlekedés biztonságának megítélése
A közlekedési balesetben elhunyt vagy
súlyosan megsérült emberek száma

A gyaloglás és kerékpározás
közlekedési módok közötti
megoszlására vonatkozó cél
Nincs célszám

A különböző célok miatt különböző
közlekedési módokkal megtett utak %-a

Az utazás környezeti
hatásainak csökkentése
Jobb egészség és
állóképesség
előmozdítása
A társadalmi
kirekesztettség
mérséklése

Az autóbuszokra és taxikra vonatkozó javuló
kibocsátási előírások

A nagyobb szolgáltatások és munkaügyi
hivatalok tömegközlekedéssel való
megközelíthetőségének javulása
Speciális közlekedési szolgáltatások növekvő
használata
Alacsonypadlós autóbuszok és megállóhelyek
növekvő száma

Edinburgh hogyan gyűjti be ezeket az
adatokat?
Mutató

Hogyan mérik ezt?

1. Forgalmi torlódás

1. A forgalomszámlálók a fontosabb
csomópontokban számlálják a forgalmat
2. Forgalomszámlálás
3. Utazási idők és szolgáltatások a
fontosabb városokig
4. Országos felmérés; rendőrségi baleseti
adatok
5. Autóbusz-társaságok adatai;
taxiengedélyekre vonatkozó adatok
6. Autóbuszjáratok sűrűsége a fontosabb
helyszíneken
7. Közszolgáltatási nyilvántartások a
szállított utasok számáról
8. A város saját nyilvántartásai a
továbbfejlesztett buszmegállókról. Az
autóbusz-társaság flottájára vonatkozó
adatok.
9. Nemzeti háztartási felmérés, a városra
vonatkozó mintavétel

2. Forgalom mennyisége
3. Vasúti és légi összeköttetés más városokkal
4. A tömegközlekedés biztonságának megítélése
5. Az autóbuszokra és taxikra vonatkozó javuló
kibocsátási előírások
6. A nagyobb szolgáltatások és munkaügyi
hivatalok tömegközlekedéssel való
megközelíthetőségének javulása
7. Speciális közlekedési szolgáltatások növekvő
használata
8. Alacsonypadlós autóbuszok és általuk
használható megállóhelyek növekvő száma
9. A különböző célok miatt különböző közlekedési
módokkal megtett utak %-a

Valós célszámok – Ljutomer, Szlovénia

•
•
•
•
•

2020-ig nullára csökken az elvándorlás
2020-ig kiegyensúlyozott lesz a közlekedési módok
megoszlása (becsült referenciaérték alapján)
A közúti halálesetek száma nullára, és a sebesültek
száma felére csökken 2020-ig 2010-hez képest...
Az utak 10%-át tömegközlekedéssel teszik meg 2020-ig
Kétszer annyian (20%) járnak kerékpárral munkába 2020ig

Egyéb példák
Az EU fenntartható városi mobilitási kampánya, a „ Do the Right Mix”
díjazta a „fenntartható városi mobilitási tervek javítása céljából végzett
nyomon követést és végrehajtást” 2014-ben
Bréma (Németország) – a győztes!Bréma nyerte a díjat a nyomonkövetési és értékelési eszközök
korai rendelkezésre bocsátásáért, az értékelés során az érdekelt felek határozott bevonásáért és a
nemzetközi és társvárosokkal való együttműködésért.

Drezda (Németország)
Drezda szintén élen jár a fenntartható városi mobilitási terv magas színvonalú, szisztematikus nyomon
követésére és értékelésére vonatkozó kerete, illetve a mutatók gondos kiválasztása és a felhasznált
eszközök biztosítása miatt. Saját maga találta ki a fenntartható városi mobilitási terv intézkedéseinek
értékelését és a tervezési folyamatot. Minden, a fenntartható városi mobilitási tervvel foglalkozó tervező
szervet és partnert megkérdezett, és visszajelzést adott a folyamat során.

Gent (Belgium)
Gent az elmúlt 30 évben elismert fenntartható városi mobilitási tervvel kapcsolatos gyakorlatot mondhat
magáénak. Nyomonkövetési és értékelési folyamatát kiemelkedő adatgyűjtésre alapozta. A
nyomonkövetési és értékelési eredményeket visszatáplálták a tervezési folyamatba, hogy kiigazítsák az
intézkedéseket.

Gdynia, Lengyelország, első fenntartható
városi mobilitási terv – mutatóinak 25%-a
látható itt – túl sok?

Gdynia lakosainak
közlekedési mobilitása

utak
Megtett utak átlagos száma lakosonként és
száma/munkan
munkanaponként, kivéve gyalog megtett utak
ap

STRATÉGIAI 1,65

stabil vagy
kissé nőtt

Gyalogosok balesetek

eset

kiemelt

53

csökkent

Melyik
Mérési
célkitűzés
módszer/adatf hez
orrás
kapcsolódi
k
forgatóköny
vek, 1., 2.,
Városháza
3.
célkitűzés
forgatóköny
vek, 1., 2.,
ZKM Gdynia
3.
célkitűzés
Rendőrség
1.1.

kiemelt

10,9%

nőtt

ZKM Gdynia

1.1.

kiemelt

1,8%

3%

ZKM Gdynia

1.3.

kiegészítő

0.42

nőtt

ZDiZ jelentés

1.3.

kiegészítő

[csak a
középiskolák
csökkent
ra vonatkozó
adatok]

Egészségügyi
1.1., 1.3.
Minisztérium

kiemelt

15,4%

20%

ZDiZ jelentés

1.3., 1.4.

kiemelt

19

24

ZDiZ jelentés

1.4.

kiegészítő

5966

stabil vagy
kissé
csökkent

ZDiZ jelentés

1.4.

Mutató

Mértékegység Leírás

Egyéni motorizációs arány személygépko
Személygépkocsik száma/1000 lakos
Gdyniában
csi/1000 fő

Gyalogosforgalom aránya
%
az utak megoszlásában
Kerékpárforgalom aránya
az utak megoszlásában

%

A kerékpárhálózat
sűrűsége

km/ km2

Középiskolás diákok
elhízottságának aránya

%

Forgalomlassítás

%

Balesetben megsérült gyalogosok száma
500 m-nél hosszabb, gyalogosan megtett utak
száma/összes nem gyalogosan megtett út a
felmérést megelőző napon
Kerékpárral megtett utak száma a felmérést
megelőző napon/összes nem gyalogosan
megtett út a felmérést megelőző napon
A kerékpárhálózat hossza Gdynia területéhez
képest
Túlsúlyos vagy elhízott középiskolás diákok
százalékos aránya

Javuló közúti biztonság az
oktatási intézmények
eset
közelében

30 km/h-s övezetekben található utak
hossza/összes út hossza Gdyniában
Iskolák és iskola-előkészítő intézmények
száma D és L jelzésű utak közelében
korlátozott sebességű övezetekkel

A parkolás kezelése a
városközpontban

Parkolóhelyek száma Śródmieściében és
Kamienna Górában

eset

Kategória

Kiindulási Célérték
érték (2015) (2018)
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A ljubljanai fenntartható városi mobilitási
terv céljai – nagyon szigorúak –
vágyálom?

Valós célok – Nottingham, Egyesült
Királyság, 2006–11. évi fenntartható városi
mobilitási terv
Célkitűzés

Célszám

Hogyan mérik?

Forgalmi torlódás
csökkentése

Legalább 5 buszjárat indítása a városban, Autóbuszok
hogy 2011-ig minden utazást 5 perccel
menetrendje
csökkentsenek (a 2004-es szinthez képest)

Akadálymentesség
javítása

7 teljesen akadálymentes buszjárat 2011-ig Az autóbuszok és a
(a 2005-ös szinthez képest)
buszjáratok
megállóhelyeinek
felmérése

Helyi gazdaság

Az új lakások 85%-a rehabilitált telken épül A tervezési rendszer
2011-ig (a 2004-es szinthez képest)
nyomon követése

Életminőség

2011-ig az éjszaka autóbusszal járók
Évente 600
67%-a egész úton biztonságban érzi magát autóbusszal járó utas
(a 2004-es szinthez képest)
megkérdezése

Az eredmények áttekintése: York
Eredmények 2001–2006:

•
•
•
•

Az autóbuszok
utasforgalma 45%-kal nőtt
A csúcsidős városi
forgalom alacsonyabb az
1999-es szintnél
Magas színvonalú P+R
szolgáltatás működik
10%-kal nőtt az autón
kívüli módok használata a
belváros felé csúcsidőben
Több mint 20%-kal
visszaesett a közúti
balesetek száma

Tervezett

%-os növekedés

•

Autóbuszok utasforgalma

Tényleges
Tendencia

Év

York

Forrás: York város tanácsa,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/

Az előrehaladás kommunikálása a
nyilvánosság felé
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

Nyereség a társadalom számára minden extra
kerékpárral megtett km után Koppenhágában

ÖTSZÖR
Költség a társadalom számára minden extra
autóval megtett km után Koppenhágában
A KERÉKPÁR
EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYEI

Halálozási ráta csökkenése a
munkába minden nap kerékpárral járó
felnőtteknél
Kerékpározásból eredő egészségi
előnyök értéke Koppenhágában (DKK)

TÖBB KERÉKPÁR, MINT AUTÓ

2012: a koppenhágaiak körülbelül 650 000 kerékpárral és 125 000 autóval
rendelkeztek, amely 5,2 kerékpárt jelent egy autóra vetítve

5-BŐL 4
Minden koppenhágai
hozzáfér kerékpárhoz

Koppenhága
Részletek a Koppenhágai Zöld
Beszámolók 2012 jelentésből.
Kép forrása: Koppenhága városa
Elsődlegesen használt közlekedési eszköz munkába és iskolába menet Koppenhágában, 1996–
2012

4. rész
A fenntartható városi mobilitási tervekhez
kapcsolódó nyomon követés és értékelés
kihívásai

A fenntartható városi mobilitási tervekhez
kapcsolódó nyomon követés és értékelés
kihívásai

•
•
•
•
•
•
•
•

Az emberek meggyőzése arról, hogy érdemes ezt csinálni
Humán és pénzügyi erőforrások ezek megvalósításához
Túl sok mutató és cél
A teljesítmény- és eredménycélok helyes egyensúlya
Adatok rendelkezésre állása
Az adatgyűjtés szigorúsága
A folyamat értékelése – hogyan csináljuk?
Minél többet csinálunk ilyet, annál több munkánk lesz vele

4. feladat a nyomon követés és értékelés
kihívásairól
(20 perc + ismertetés)

4. feladat – Instrukciók
A ma tanultak figyelembevételével a következő 20 percben vegyétek át
ezeket a kihívásokat csoportokban, és döntsétek el, hogyan oldanátok
meg őket. Csoportonként 3 percben számoljatok be az eredményekről.

•
•
•
•
•
•
•
•

Az emberek meggyőzése arról, hogy érdemes ezt csinálni
Humán és pénzügyi erőforrások ezek megvalósításához
Túl sok mutató és cél
A teljesítmény- és eredménycélok helyes egyensúlya
Adatok rendelkezésre állása
Az adatgyűjtés szigorúsága
A folyamat értékelése – hogyan csináljuk?
Minél többet csinálunk ilyet, annál több munkánk lesz vele

5. rész
Összegezés, következtetések, visszajelzés

Következtetések

 Ne ijedjetek meg a nyomon követéstől és
az értékeléstől

 Törekedjetek az egyszerűségre, főleg az

első fenntartható városi mobilitási tervnél

 Fontos, hogy legyen néhány célotok, DE
• próbáljátok korlátozni ezek számát
• ne aggódjatok, ha ezek nem teljesen
megbízható adatokon alapulnak

 Az adatgyűjtés nem olyan bonyolult, mint
hiszitek

Összegezzünk

Visszajelzés

•

A képzés megfelelt az elvárásaidnak?

•

Mi hatott rád a leginkább ösztönzőleg?

•

Az itt szerzett tudás segíteni fog téged a
nyomon követés és értékelés
végzésében?
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Számos forrás áll rendelkezésünkre
A fenntartható városi mobilitási tervek európai platformja | www.eltis.org/mobilityplans
CIVITAS PROSPERITY | www.sump-network.eu
CIVITAS SUITS | www.suits-project.eu
CIVITAS SUMPs-Up | www.sumps-up.eu
ADVANCE | eu-advance.eu
CH4LLENGE | sump-challenges.eu
ENDURANCE | epomm.eu/endurance
EVIDENCE | evidence-project.eu
Poly-SUMP | poly-sump.eu
Városi Közlekedési Ütemterv | urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS e-kurzus a nyilvánosság bevonásáról | www.civitas.eu
<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Ahol minden megtalálható egy helyen

A CIVITAS PROSPERITY a fenntartható városi mobilitási tervek európai
platformjának tagja, amely számos technikai jelentést és egyéb
stratégiákat készít, hogy betekintést nyújtson a fenntartható városi
mobilitási tervekbe.

További információk az eltis.org/mobility-plans és a www.sump-network.eu
honlapon találhatók.
Lépj kapcsolatba a CIVITAS PROSPERITY-vel:
contact@sump-network.eu

Tom Rye professzor
Transport Research Institute (Közlekedési Kutatóintézet)
Edinburgh Napier Egyetem
5 Colinton Rd | SKÓCIA
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk
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