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Įvadas

•
•
•
•

Trumpas prisistatymas
Kokie yra šių mokymų dalyvių lūkesčiai?
Koks yra šių mokymų tikslas?
Iš ko susideda šie mokymai?
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Mokymų sesijos struktūra

•
•
•
•
•
•
•

Pagrindinė stebėsenos ir
vertinimo (S&V) apibrėžtis
Kaip tai dera su DJMP?
Kodėl DJMP reikalingi tiksliniai
rodikliai?
Tikslinių rodiklių tipai
Tikslinių rodiklių nustatymas
Tikslų įvertinimas
Pavyzdžiai
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1 dalis

•
•

Pagrindinė stebėsenos ir vertinimo (S&V)
apibrėžtis
Kaip tai dera su DJMP?
4

Kodėl būtina stebėti, vertinti ir įvertinti?
•
•
•
•

Stebėsena – kas vyksta
Vertinimas – kodėl tai vyksta
Įvertinimas – kaip bus toliau, ar tai
verta įgyvendinti
Stebėsenos ir vertinimo privalumai:
–

Pagerėja projekto valdymas ir tikslų
įgyvendinimo kontrolė

–

Padeda tobulėti

–

Geriau suprantami priežastiniai ryšiai

–

Surenkami duomenys ateities
sprendimams bei investicijoms

SMART
tiksliniai
rodikliai

Vertinimas
=ex-post
vertinimas

Scenarijai
=ex-ante
vertinimas

stebėsena

priemonės

stebėsena
DJMP stebėsenos ir vertinimo procesas
Šaltinis: City of Dresden, CH4LLENGE

5

Sąsaja su darnaus judumo mieste
planavimo (DJMP) procesu
Daugiau mokymų
medžiagos DJMP
temomis ieškokite:

DJMP apibrėžtis
Mokymų vadovai ir
medžiaga

SOLUTIONS vaizdo
seminaras: Darnaus
judumo mieste
planai (trukmė: 64
minutės)
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Pažiūrėkime kelis vaizdo klipus apie
DJMP ir jų stebėseną bei vertinimą
Darnaus judumo mieste planų S&V
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
EU Eltis Urban Mobility Observatory

7:27 min. trukmės

1:23 min. trukmės

Šaltinis: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
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Kiti ES šaltiniai apie S&V
•

ES CH4LLENGE projektas - http://www.sump-challenges.eu/kits

Internetinis kursas
„Darnaus judumo
mieste planų
stebėsena ir
vertinimas“

Prieinama 9 kalbomis*: kroatų, čekų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, vengrų, lenkų ir rumunų
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Ką galima stebėti, vertinti ir įvertinti
Stebėsena: kas

•

Sąmoningumo, požiūrių, suvokimo, elgesio ar kiti DJMP (priemonių)
įtakojami/sukeliami pokyčiai

Vertinimas: kodėl/kaip

•
•

•

Kodėl mūsų sukurtos ar įvestos priemonės nebuvo naudojamos iki
šiol?
Kaip (tinkamai) naujosios priemonės buvo įgyvendinamos? Ar buvo
galima ką nors padaryti geriau?
Kodėl šia priemone naudojasi daugiau žmonių nei buvo numatyta?

Įvertinimas: kas, jeigu

•

Kiek žmonių naudosis nauja stotimi? Kokią naudą yra tikimasi gauti
– ir ar yra verta šią stotį statyti?
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Pagrindiniai S&V reikalavimai
•
•

•

•

Turi būti susiję su tikslais

–

Pvz. Pagerinti oro kokybę vietovėje

Turi būti numatyti rodikliai

–

Išmatuojami oro kokybės pokyčiai vietovėje

Turi būti susiję su tam tikrų tikslų rodikliais

–
–
–

Rodiklis: Iki 2015 metų visi vietos autobusai naudos SGD
Rezultatas: Iki 2015 metų bus pasiektas ES aplinkos oro kokybės tikslas
didžiausios oro taršos vietovėse
Pastaba – ne visi tikslai turi turėti rodiklius

Turi būti taikoma procesams

–

Kaip buvo siekiama šio rezultato? Kas puikiai pavyko? Kas nepavyko?
Kaip būtų galima procesą patobulinti ateityje?
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1 užduotis - stebėsena, vertinimas ir
įvertinimas
(30 minučių, įskaitant pristatymą)
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1 užduotis: instrukcijos
Grupinė užduotis (3-4 žmonės grupėje)

1.

Stebėsena: sugalvokite 2 priemones, kurias norėtumėte įgyvendinti DJMP. Kokius, su
šiomis priemonėmis susijusius, sąmoningumo, požiūrių, suvokimo ar elgesio pokyčius
būtų galima stebėti? Kokiu būdu rinktumėte duomenis?

2.

Vertinimas: sugalvokite 2 skirtingas priemones. Kokiu būdu galėtumėte sužinoti
(kokius duomenis rinktumėte ir kokiu būdu):
– Kodėl niekas nesinaudoja šia priemone?
– Kaip (sėkmingai) įgyvendinote šią priemonę ir ką buvo galima padaryti geriau?
– Kodėl šia priemone naudojasi daugiau žmonių nei buvo numatyta?

3.

Įvertinimas: Sugalvokite dar vieną priemonę, kurios kol kas neįgyvendinote. Kokios
naudos tikitės iš šios priemonės? Ar nauda yra pakankamai didelė, jog būtų verta ją
įgyvendinti?

4.

Pabaigai – jūsų pačių DJMP ar jūsų miesto transporto plane – kas yra
matuojama/stebima šiuo metu? Kodėl buvo pasirinkti šie rodikliai?
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2 dalis
•
•
•
•

Kodėl DJMP reikalingi tiksliniai rodikliai?
Tikslinių rodiklių tipai
Tikslinių rodiklių nustatymas
Tikslų įvertinimas
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Kam reikalingi tiksliniai rodikliai?
•
•
•

Tikslai – ko norima pasiekti DJMP planu?
Tipinis tikslas: Po DJMP įgyvendinimo sumažės oro užterštumas vietovėje
Kaip sužinoti ar tikslas buvo įgyvendintas? Nustatyti tikslinius rodiklius

Tiksliniai rodikliai nustatomi:

•

•
•
•

Teisinių reikalavimų įgyvendinimui, pvz. ES
oro taršos tikslams – iki 2015 m. metinė
vidutinė PM2.5 koncentracija turi būti <= 25
µg/m3
Siekiant užtikrinti skirtingų institucijų
bendradarbiavimą, pvz. Visiškai saugaus
kelių eismo vizija
Norint ko nors pasiekti, pvz. iki 2020 m.
10% visų kelionių Škotijoje bus
nuvažiuojamos dviračiu
Nes mes to galime pasiekti (pragmatiški
rodikliai)
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Du tikslinių rodiklių tipai
Produkto rodiklis

Rezultato rodiklis

•

•

•

Pvz. iki 2019 m. bus įrengta 30 km.
dviračių takų
50 km. gatvių bus sumažintas
eismo greitis

•

Iki 2019 m. dvigubai padidės
kelionių dviračiu skaičius
Iki 2019 m., lyginant su 2010 m.,
mirčių ir sunkių sužeidimų skaičius
keliuose sumažės 40%
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2 užduotis - stebėsena, vertinimas ir
įvertinimas
(25 minutės, įskaitant pristatymą)
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2 užduotis: instrukcijos
Grupinė užduotis (3-4 žmonės grupėje)
1. Jūsų DJMP ar jūsų miesto transporto plane – kas yra
matuojama/stebima šiuo metu? Kodėl buvo pasirinkti šie rodikliai?

2.

Kokių duomenų prašo jūsų šalies valdžios institucijos ar ES? Kokiu
būdu ši informacija yra renkama ir kokiu būdu yra pateikiamos
ataskaitos?

3.

Jei jūsų DJMP rengia konsultantai – kokios S&V informacijos jiems
reikia? Ar ši informacija bus renkama pasibaigus numatytam
konsultantų darbui?

17

Keletas tipinių DJMP tikslų ir tikslinių
rodiklių – su pastabomis
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Tikslas: pagerinti neįgalių žmonių judumo
galimybes
Produkto rodiklis
• Iki 2019 m. visos šviesoforais
reguliuojamos pėsčiųjų perėjos
bus pilnai pritaikytos neįgaliųjų
poreikiams

Pastaba
• Numatykite rodiklį, atitinkantį
jūsų biudžetą
• Įvertinkite esamą situaciją!

Rezultato rodiklis
• Specialių poreikių turinčių
žmonių, manančių jog jų judumo
galimybės gerėja, skaičius
kiekvienais metais padidės 3%
Pastaba
• Siekdami įvertinti šių ir
kiekvienų ateinančių metų
situaciją, atlikite nedideles (100
žmonių) apklausas
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Tikslas: pagerinti ekonomiką miesto
centre
Produkto rodikliai
• Siekiant užtikrinti trumpalaikius
(pirkėjų) apsilankymus mieste,
apmokestinti visas centre
esančias viešas automobilių
stovėjimo vietas
• Per ateinančius 4 metus įrengti
2 naujas viešojo transporto
sąveikos su privačiu transportu
aikšteles (Park & Ride)

Rezultato rodikliai
• Gyventojų, patenkintų gatvių
kokybe, skaičius kiekvienais
metais padidės 3%
• Kiekvienais metais 5% sumažės
nenaudojamų parduotuvių
skaičius miesto centre
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Tikslas: pagerinti gyvenimo kokybę

Produkto rodikliai
• Per 4 metus keturios
pagrindinės miesto centro
gatvės bus paverstos pėsčiųjų
zona
• Per 4 metus 50% miesto gatvių
bus paverstos lėto eismo
zonomis (30 km/val.)

Rezultato rodiklis
• Gyventojų, patenkintų gatvių
kokybe, skaičius kiekvienais
metais padidės 3%
Pastaba
• Atlikite nedideles (200 žmonių)
metines apklausas

Pastaba
• Taip pat svarbu nustatyti
automobilių stovėjimo aikštelių
rodiklius
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1 problema: „mes nežinome ko galima
pasiekti įvedus priemones”
Kaip galima nustatyti tikslinius rodiklius, jei nėra žinoma ko galima
pasiekti įvedus tam tikras priemones?

1.
2.
3.

Nustatykite produkto stebėsenos rodiklius
Įvertinkite savo ambicijas!
Atsižvelkite į kitų vietovių patirtį įgyvendinant tam tikras priemones
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

4.
5.
6.

Pasinaudokite Transporto mieste veiksmų planų (Urban Transport
Roadmaps) priemone
Sukurkite modelį/pavyzdį (tinkama kai kurioms priemonėms)
Atkreipkite dėmesį – visų kartu paėmus priemonių nauda yra
mažesnė nei atskirų priemonių naudos suma
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2 problema: „mes neturime jokių duomenų”
1.
2.
3.
4.

Nustatykite nesudėtingus tikslinius rodiklius
Nustatykite tik kelis tikslinius rodiklius
Nustatykite tiek produkto, tiek rezultato tikslinius rodiklius
Naudokite paprastus duomenų ar pavyzdžių rinkimo metodus:

•
•
•

Nedidelės apimties apklausas
Transporto priemonių pasiskirstymo (modalinei kelionių analizei)
suskaičiavimą miesto centre vieną ar du kartus per metus
Automobilių suskaičiavimą pagrindinių kelių spūstyse vieną ar du kartus
per metus

23

3 užduotis – Belgrado DJMP
(30 minučių, įskaitant pristatymą)
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3 užduotis – Belgrado DJMP tikslai
Atskirti ekonomikos augimą
nuo paklausos valdymo šiuo
būdu sumažinant poveikį
aplinkai
Užtikrinti tvarų transporto
energijos panaudojimą ir
sumažinti transporto priemonių
išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį

Iki 2015 m. perpus sumažinti
mirčių kelyje skaičių,
lyginant su 2000 m.

Belgrado darnaus
transporto mieste
(DTM) plano tikslai
Sumažinti transporto
išmetamų oro teršalų kiekį iki
minimalaus lygio, nekeliančio
pavojaus sveikatai ir/ar
aplinkai

Sumažinti transporto keliamą
triukšmą jo ištakose ir kitų
mažinimo priemonių pagalba
bei užtikrinti minimalų lygį,
nekeliantį pavojaus sveikatai
Užtikrinti subalansuotą perėjimą
prie aplinkai nekenkiančių
transporto priemonių tokiu būdu
sukuriant tvaraus transporto ir
judumo sistemą

Source: TIS.pt, 2012
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3 užduotis: instrukcijos
1.
2.
3.

4.
5.

Kiekviena grupė, sudaryta iš penkių asmenų, pasirenka vieną
Belgrado DJMP tikslą
Nustatykite vieną produkto ir vieną rezultato tikslinį rodiklį esamam
tikslui, tačiau nenurodykite bazinio ar absoliutaus rezultato
(pasirinkite metinį pokytį siekiamo tikslo link)
Aptarkite kaip būtų galima nustatyti ar šie rodikliai yra realistiški.
Nustatykite du indikatorius kiekvienam rodikliui, kuriais būtų galima
išmatuoti progresą bei aptarkite kaip būtų galima surinkti reikiamus
duomenis (daroma prielaida, kad esamu metu tokių duomenų nėra)
Nustatykite pusiausvyrą – kaip galima surinkti patikimus duomenis
patiriant minimaliai išlaidų
Jei jūsų mieste jau yra DJMP: kokie tiksliniai rodikliai jame numatyti
ir kodėl buvo nuspręsta pasirinkti būtent juos?
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Pertrauka
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3 dalis
•

Indikatorių ir tikslinių rodiklių pavyzdžiai
konkrečiuose DJMP
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Edinburgo DJMP

Vietos transporto strategijoje (VTS)
siekiama:

•

Remti tvarią bei augančią vietos ir regiono
ekonomiką;

•

Užtikrinti visų transporto ir kelių naudotojų
saugumą;

•
•
•

Sumažinti kelionių poveikį aplinkai;
Skatinti sveikatingumą bei fizinį aktyvumą; ir
Sumažinti socialinę atskirtį.

29

Edinburgo DJMP tiksliniai rodikliai
Tikslas

Rodiklis

Indikatoriai

Remti tvarią bei augančią
Rodiklių nėra
vietos ir regiono ekonomiką

Transporto spūstys
Eismo apimtys
Geležinkelio ir oro linijos į kitus miestus

Užtikrinti visų transporto ir
kelių naudotojų saugumą

40-50% sumažinti aukų keliuose
skaičių; iki 2010 keliuose nukentėjusių
pėsčiųjų bei dviratininkų skaičius bus
1994-98 metų lygio

Saugumo viešajame transporte
suvokimas
Keliuose žuvusių ir sunkiai sužeistų
žmonių skaičius

Sumažinti kelionių poveikį
aplinkai

Iki 2010 m. išmetamų NOX ir PM10
kiekis pasieks ES nustatytą lygį

Sumažėjęs autobusų ir taksi išmetamų
teršalų kiekis

Skatinti sveikatingumą bei
fizinį aktyvumą

Nustatytas siektinas kelionių
pėsčiomis ir dviračiu lygis

Sumažinti socialinę atskirtį

Rodiklių nėra

Kelionių skirtingomis transporto
priemonėmis procentas pagal skirtingus
kelionės tikslus
Pagerėjęs pagrindinių socialinių paslaugų
ir įdarbinimo įstaigų pasiekiamumas
viešuoju transportu
Padidėjęs specializuotų transporto
paslaugų naudojimas
Padidėjęs žemagrindžių autobusų bei
jiems pritaikytų stotelių skaičius
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Kaip Edinburge renkami duomenys
Indikatorius

Kaip tai matuojama

1. Transporto spūstys

1. Eismo intensyvumo skaitiklių
svarbiausiose sankryžose duomenys
2. Eismo intensyvumo skaitikliai
3. Kelionių į svarbiausius miestus trukmė
ir dažnumas

2. Transporto apimtys
3. Geležinkelio ir oro linijos į kitus miestus

4. Saugumo viešajame transporte suvokimas
5.
6.

7.
8.
9.

4. Nacionalinė apklausa; policijos
duomenys
Sumažėjęs autobusų ir taksi išmetamų teršalų 5. Autobusų kompanijų duomenys; taksi
kiekis
licencijų duomenys
Pagerėjęs pagrindinių socialinių paslaugų ir
6. Autobusų kursavimo dažnumas
įdarbinimo įstaigų pasiekiamumas viešuoju
svarbiausiose vietovėse
transportu
7. Pervežamų viešųjų paslaugų keleivių
Padidėjęs specializuotų transporto paslaugų
skaičius
naudojimas
8. Savivaldybės duomenys apie
Padidėjęs žemagrindžių autobusų bei jiems
atnaujintas autobusų stoteles.
pritaikytų stotelių skaičius
Informacija apie turimus autobusus.
Kelionių skirtingomis transporto priemonėmis 9. Nacionalinis namų ūkio tyrimas,
procentas pagal skirtingus kelionės tikslus
papildoma apklausa mieste
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Slovėnijos Liutomero miesto rodikliai

•
•
•
•
•

Iki 2020 m. emigracija sumažės iki nulinio lygio
Iki 2020 m. bus subalansuotas modalinis kelionių
pasiskirstymas (nuo numatyto atskaitos taško)
Iki 2020 m. mirčių keliuose skaičius sumažės iki nulio, o
sužeistųjų keliuose skaičius, lyginant su 2010 m., bus
sumažintas per pusę
Iki 2020 m. 10% visų kelionių vyks viešuoju transportu
Iki 2020 m. kelionių į darbą skaičius dviračiu padidės iki
20%
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Kiti pavyzdžiai
2014 m. ES darnaus judumo miestuose programos „Do the Right Mix“
apdovanojimai „stebėsena bei vertinimas DJMP patobulinimui“
Brėmenas (Vokietija) - laimėtojas!
Brėmenas tapo nugalėtoju, nes miesto DJMP buvo iš anksto numatytos stebėsenos ir vertinimo
priemonės, aktyvus suinteresuotų šalių dalyvavimas vertinimo procese, ir bendradarbiavimas su kitais
šalies bei užsienio miestais.

Dresdenas (Vokietija)
Kitas lyderis – Dresdenas – nustatė puikius sisteminius DJMP stebėsenos ir vertinimo pagrindus, taip pat
tinkamai parinko indikatorius bei taikomas priemones. Numatyta vertinti ne tik DJMP priemones, bet ir
patį planavimo procesą. Proceso metu konsultuojamasi bei atsižvelgiama į visų DJMP kūrime
dalyvaujančių organizacijų bei partnerių atsiliepimus ir pasiūlymus.

Gentas (Belgija)
Gento miesto DJMP priemonės yra įgyvendinamos jau apie 30 metų. Jų nustatytas stebėsenos ir
vertinimo procesas paremtas patikimais ir ilgalaikiais duomenimis. Stebėsenos ir vertinimo metu surinkti
duomenys panaudojami nustatytų priemonių patobulinimui.
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Pirmasis Gdynės miesto DJMP: čia
pateikta 25% indikatorių – ar jų per daug?
Indikatorius

Matavimo
vienetas

Transporto priemonių
skaičius Gdynėje

Automobiliai/
Lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000
1000 gyventojų gyventojų

Aprašymas

Matavimo
Pradinė
Siektina
būdas /
Kategorija
vertė (2015) vertė (2018) duomenų
šaltinis
Miesto
savivaldybė

Nuoroda į
konkretų
tikslą
Scenarijai,
1, 2 ir 3
tikslas

Strateginis 542 (2015)

550

Kelionių skaičius Vidutinis kelionių skaičius, tenkantis vienam
Gdynės gyventojų judumas per vieną darbo gyventojui, per vieną darbo dieną (išskyrus
dieną
keliones pėsčiomis)

Strateginis 1.65

Be pokyčių ar
nežymus
ZKM Gdynia
padidėjimas

Scenarijai,
1, 2 ir 3
tikslas

Eismo įvykiai, kuriuose
sužeidžiami pėstieji

Pagrindinis 53

Sumažėjimas Policija

1.1.

Padidėjimas ZKM Gdynia

1.1.

3%

1.3

Atvejai

Kelionių pėsčiomis dalis
%
modaliniame pasiskirstyme
Kelionių dviračiu dalis
%
modaliniame pasiskirstyme
Dviračių takų tankumas

km/ km2

Vidurinės mokyklos
moksleivių nutukimo lygis

%

Greičio ribojimas

%

Pėsčiųjų, sužeistų eismo įvykyje, skaičius

Ilgesnių nei 500 m. kelionių pėsčiomis skaičius
dieną prieš apklausą padalintas iš bendro
Pagrindinis 10.9%
kelionių skaičiaus (išskyrus keliones pėsčiomis)
Kelionių dviračiu skaičius dieną prieš apklausą
padalintas iš bendro kelionių skaičiaus (išskyrus Pagrindinis 1.8%
keliones pėsčiomis)
Dviračių takų ilgis bendrame Gdynės miesto
Pagalbinis 0.42
plote
[tik vidurinių
Viršsvorį turinčių ar nutukusių vidurinės
Pagalbinis mokyklų
mokyklos moksleivių procentas
duomenys]
30 km/h greičio kelių ilgis padalintas iš bendro
Pagrindinis 15.4%
kelių ilgio Gdynėje

ZKM Gdynia

Padidėjimas ZDiZ ataskaita 1.3.
Sumažėjimas

Sveikatos
1.1., 1.3.
departamentas

20%

ZDiZ ataskaita 1.3., 1.4.
ZDiZ ataskaita 1.4.

Padidėjęs eismo saugumas
Atvejai
prie mokymo įstaigų

Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius
Pagrindinis 19
netoli D ir L klasės kelių riboto eismo zonose
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Automobilių stovėjimo
valdymas miesto centre

Automobilių stovėjimo vietų skaičius
Śródmieście ir Kamienna Góra

Be pokyčių ar
nežymus
ZDiZ ataskaita 1.4.
sumažėjimas

Atvejai

Pagalbinis 5966
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Liublianos DJMP tiksliniai rodikliai: itin
griežti – siekiamybė?
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Konkretūs rodikliai: 2006-11 Notingamo
miesto Jungtinėje Karalystėje DJMP
Tikslas

Rodiklis

Matavimas

Sumažinti spūstis

Iki 2011 m. (lyginant su 2004) bent
penkiose autobusų linijose kelionės laikas
bus sumažintas 5 minutėmis

Autobusų tvarkaraščiai

Pagerinti
prieinamumą

Iki 2011 m. (lyginant su 2005) 7 autobusų
maršrutai bus pilnai prienami specialių
poreikių turintiems žmonėms

Autobusų ir jų
maršrutuose esančių
stotelių tyrimas

Vietos ekonomika

Iki 2011 m. (lyginant su 2004) 85% visų
naujų namų bus statomi pakartotinai
panaudojamos žemės plotuose
Iki 2011 m. (lyginant su 2004) 67% žmonių,
besinaudojančių autobusais naktį, jausis
saugiai visą kelionės laiką

Planavimo sistemos
stebėsena

Gyvenimo kokybė

Metinė 600 autobuso
keleivių apklausa
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Pasiekimų apžvalga: Jorkas
2001-2006 m. pasiekimai:

•
•

•
•

Naudojimasis autobusais
išaugo 45%
Eismo apimtys piko
valandomis mieste
mažesnės nei 1999 m.
Aukštos kokybės viešojo
transporto sąveikos su
privačiu transportu
aikštelės (Park & Ride)
Kelionių į miesto centrą
piko metu be automobilio
skaičius padidėjo 10%
Eismo įvykių keliuose
skaičius sumažėjo
daugiau nei 20%

Trajektorija
Faktinis

% augimas

•

Naudojimosi autobusais augimas

Tendencija

Metai

York

Šaltinis: Jorko miesto taryba,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Visuomenės informavimas apie pažangą
SOCIALINĖ EKONOMIKA

Tiek yra gaunama už kiekvieną papildomą km.,
nuvažiuojamą dviračiu Kopenhagoje

5 KARTUS DAUGIAU DVIRAČIŲ NEI AUTOMOBILIŲ
Tiek kainuoja kiekvienas papildomas
km., nuvažiuojamas automobiliu

VAŽIAVIMO DVIRAČIU
ĮTAKA SVEIKATAI

2012 m. Kopenhagos gyventojai turėjo maždaug 650 000 dviračių ir 125 000
automobilių, santykinai 5,2 dviračio kiekvienam automobiliui

Tiek sumažėja suaugusiųjų, kasdien
važinėjančių į darbą dviračiu, mirtingumas

Važinėjimo dviračiu įtakos sveikatai
vertė Kopenhagoje (DKK)

Kopenhagoje beveik visi turi
dviračius

Kopenhaga
Ištraukos iš 2012 m. Kopenhagos
žaliosios suvestinės ataskaitos.
Šaltinis: Kopenhagos miestas
Pagrindinis kelionių į darbą ar mokymo įstaigą būdas Kopenhagoje, 1996-2012
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Pirmaujančio miesto pristatymas
Vitorija-Gasteiso DJMP ir jų patirtis S&V
srityje
(30 minučių)
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4 dalis
DJMP stebėsenos ir vertinimo iššūkiai
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DJMP stebėsenos ir vertinimo iššūkiai

•
•
•
•
•
•
•
•

Žmonių įtikinimas, kad tai verta įgyvendinti
Įgyvendinimo ištekliai – žmogiškieji ir finansiniai
Per daug indikatorių ir tikslinių rodiklių
Pusiausvyra tarp produkto ir rezultato stebėsenos rodiklių
Duomenų prieinamumas
Duomenų rinkimo kruopštumas
Proceso vertinimas – kaip tai įgyvendinti?
Kuo daugiau dirbame, tuo daugiau darbo atsiranda
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4 užduotis – Stebėsenos ir vertinimo iššūkiai
(20 minučių, įskaitant pristatymą)
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4 užduotis: instrukcijos
Atsižvelgiant į tai, ko šiandien išmokote, įvertinkite kiekvieną šių iššūkių
grupėse ir sugalvokite kaip juos būtų galima išspręsti. Kiekviena grupė
turės po 3 minutes sprendimų pristatymui.

•
•
•
•
•
•
•
•

Žmonių įtikinimas, kad tai verta įgyvendinti
Įgyvendinimo ištekliai – žmogiškieji ir finansiniai
Per daug indikatorių ir tikslinių rodiklių
Pusiausvyra tarp produkto ir rezultato stebėsenos rodiklių
Duomenų prieinamumas
Duomenų rinkimo kruopštumas
Proceso vertinimas – kaip tai įgyvendinti?
Kuo daugiau dirbame, tuo daugiau darbo atsiranda
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5 dalis
Apibendrinimas, išvados, atsiliepimai
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Išvados

✓ Per daug nepergyvenkite dėl
stebėsenos ir vertinimo

✓ Numatykite juos kuo paprastesnius,
ypač jei tai pirmas DJMP

✓ Svarbu numatyti tikslinius rodiklius, BET
• Nesistenkite jų turėti kuo daugiau
• Nepergyvenkite, jei jie nėra paremti
patikimais duomenimis

✓ Duomenų rinkimas nėra toks sudėtingas
kaip jums gali pasirodyti
45

Atsiliepimai

•

Ar mokymai patenkino jūsų lūkesčius?

•

Kas jus įkvėpė labiausiai?

•

Ar įgytos žinios padės jūsų S&V veikloje?
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Šaltiniai
Projektai | Iniciatyvos | Vadovai
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Daugiau informacijos ieškokite čia:

Europos DJMP platforma | www.eltis.org/mobility-plans
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
Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
CIVITAS internetinis kursas apie visuomenės dalyvavimą | www.civitas.eu
48

Viskas viename:

CIVITAS PROSPERITY yra Europos darnaus judumo mieste planų
platformos narys ir išleidžia nemažai techninių ataskaitų ir kitų strategijų
DJMP klausimais.

Daugiau ieškokite čia: eltis.org/mobility-plans arba www.sump-network.eu
Susiekite su CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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Prof Tom Rye
Transport Research Institute
Edinburgh Napier University
5 Colinton Rd | SCOTLAND
www.napier.ac.uk | t.rye@napier.ac.uk

50

www.sump-network.eu
Autorius: Prof Tom RYE (Edinburgh Napier University)
Redaktorius: Dr Nazan Kocak (Edinburgh Napier University)
Leidėjas: CIVITAS PROSPERITY
Autorinės teisės: Autoriai yra tiesiogiai atsakingi už visą šiame leidinyje pateiktą
informaciją. Leidinys nebūtinai atitinka Europos Sąjungos institucijų nuomonę. Europos
Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą. Grafinė medžiaga buvo
pateikta projekto partnerių (nebent yra nurodyta kitaip) ir yra gautas leidimas ją spausdinti
šiame leidinyje.

CIVITAS PROSPERITY yra finansuojama iš
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir
inovacijų programos „Horizontas 2020“
pagal dotacijos susitarimą Nr. 690636
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