SZKOLENIE
Monitorowanie i Ocena w SUMP
Prof Tom Rye | Edinburgh Napier University

Wprowadzenie do szkolenia

•
•
•
•

Kto jest kim?
Jakie są oczekiwania uczestników tego szkolenia?
Jaki jest cel tego szkolenia i co chcemy osiągnąć?
Co będzie przedmiotem tego szkolenia?

2

Struktura Sesji

•
•
•
•
•
•
•

Podstawowe definicje
monitorowania i oceny (M&E)
Jak wpisują się w proces SUMP
Do czego są potrzebne cele
w SUMP?
Różne typy celów
Ustalanie celów
Pomiar celów
Przykłady
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Część 1

•
•

Podstawowa definicja monitorowania
i oceny (M&E)
Miejsce w procesie SUMP
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Po co monitorować, szacować, oceniać?
•
•
•
•

Monitorowanie – co się stało
Ocena – dlaczego to się stało
Oszacowanie – co się stanie, czy
warto to robić

Korzyści monitorowania i oceny:
–

Lepsze zarządzanie projektem
i śledzenie postępów w osiąganiu
celów

–

Pomaga w procesie nauki

–

Większa wiedza na temat zależności
przyczynowo skutkowych

–

Dane do lepszego podejmowania decyzji
i działań w przyszłości

Cele SMART

Scenariusze

Ocena
ex-post

= ocena ex-ante

monitorowanie

działania

monitorowanie
Proces Monitorowania i Oceny SUMP
Źródło: Miasto Drezno, CH4LLENGE
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Związki z procesem Planu Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej (SUMP)
Materiały do nauki
nt. wszystkich
aspektów SUMP:

Koncepcja SUMP
Przewodniki
i materiały do nauki

Webinar
SOLUTIONS:
Sustainable Urban
Mobility Plans (trwa
64 minuty)
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W tym punkcie zobaczymy ogólny film na temat
SUMP, by zobaczyć gdzie plasuje się M&O
Monitorowanie i Ocena SUMP
https://www.youtube.com/watch?v=1jLvvoT2_B0
EU Eltis Urban Mobility Observatory

7:27 minuty

1:23 minuty

Source: https://www.youtube.com/watch?v=UAXUA8VdbBk
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Inne unijne zasoby dotyczące M&O
•

Projekt CH4LLENGE - http://www.sump-challenges.eu/kits

Kurs Online
"Monitorowanie
i ocena w planowaniu
zrównoważonej
mobilności miejskiej”

Dostępne w dziewięciu językach*: chorwacki, czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki,
węgierski, polski oraz rumuński
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Rzeczy, które możemy monitorować,
oceniać i oszacowywać
Monitorowanie: co

•

Zmiany w świadomości, podejścia, percepcje, zachowania, lub czy
coś się dzieje/istnieje w wyniku SUMP (działania)

Ocena: dlaczego/jak

•
•
•

Dlaczego nikt nie korzysta z naszego działania (rzeczy, którą
zrobiliśmy/zbudowaliśmy)?
Jak (dobrze) wdrożyliśmy nowe działania? Mogliśmy to zrobić
lepiej?
Dlaczego dużo więcej ludzi niż zakładano korzysta z tego
rozwiązania?

Oszacowanie: co jeśli

•

Jak dużo ludzi będzie korzystać z nowej stacji? Jakich korzyści się
spodziewamy – i w związku z tym, czy jest warta budowy?
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Podstawowe wymogi dla M&O w SUMP
•
•

•

•

Musi być związane z celami

–

N.p. poprawa lokalnej jakości powietrza

Musi zawierać wskaźniki

–

Ilościowe zmiany w lokalnej jakości powietrza

Powinno odnosić się do wartości docelowych dla niektórych celów

–
–
–

Efekt: Uczynić naszą flotę autobusów w 100% zasilaną CNG do 2015
Rezultat: Spełnić wymogi unijne jakości powietrza w w istniejących
kluczowych punktach do 2015
Trzeba zauważyć – nie wszystkie cele będą miały wartości docelowe

Powinno obejmować proces

–

Jak pracowaliśmy dla osiągnięcia tego celu? Co poszło dobrze? Co nie?
Jak możemy zrobić to lepiej w przyszłości?
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Ćwiczenie 1 dotyczące monitorowania,
oceny i oszacowania
(30 minut plus raportowanie)
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Ćwiczenie 1 - Instrukcje
Ćwiczenie w grupach (3-4 osoby w grupie)

1.

Monitorowanie: pomyśl o 2 działaniach, jakie możesz wdrożyć w ramach SUMP. Co
możesz chcieć monitorować w kwestiach świadomości, podejść, percepcji, zachowań
związanych z tym działaniem. Jak będziesz zbierać dane?

2.

Ocena: pomyśl o 2 różnych działaniach. Jak dowiesz się (jakie dane będziesz zbierać
i jak):
– Dlaczego nikt nie korzysta z działania/rozwiązania?
– Jak (dobrze) wdrożyłeś (-aś) nowe działania i czy mogłeś (-aś) zrobić to lepiej?
– Dlaczego więcej niż się spodziewano ludzi korzysta z rozwiązania?

3.

Oszacowanie: pomyśl o jeszcze jednym działaniu, które nie zostało wdrożone. Jakich
spodziewasz się po nim korzyści? Czy to wystarczy, by było warto to działanie
wdrożyć?

4.

W końcu – w Twoim własnym SUMP lub planie transportowym w Twoim mieście
– co obecnie jest monitorowane i oceniane? Dlaczego wybrano te sprawy?
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Część 2
•
•
•
•

Po co cele w SUMP?
Różne typy celów
Ustalanie celów
Mierzenie celów
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Po co mieć cele?
•
•
•

Cele – co SUMP powinien osiągnąć
Typowy cel: SUMP pozwoli obniżyć lokalne zanieczyszczenie powietrza
Jak rozstrzygniemy, czy cel został osiągnięty? Ustal mierzalną wartość
(docelową)

Ustal cele by:

•
•

•
•

Osiągnąć formalne wymogi, np. cele UE
dla jakości powietrza – do 2015 utrzymanie
średnich koncentracji PM2.5 <= 25 µg/m3
Namówić różne instytucje do wspólnej
pracy, np. Wizja Zero dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Rodzaj aspiracji, np. 10% podróży
odbywanych rowerem w Szkocji do 2020
Ponieważ to jest to, co możemy osiągnąć
(cel pragmatyczny)
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Dwa kluczowe typy celów
Cele efektów (output)

Cele rezultatów (outcome)

•

•

•

Np. do 2019, zbudujemy 30 km
ścieżek rowerowych
Będziemy mieć uspokojony ruch na
50 km ulic

•

Do 2019 podwoimy udział rowerów
w podziale zadań przewozowych
Do 2019 będziemy mieli 40%
spadek liczby osób zabitych
i ciężko rannych w wypadkach
drogowych, w stosunku do 2010
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Ćwiczenie 2 dotyczące Twojego własnego
monitorowania, oceny i oszacowania
(25 minut wraz z raportowaniem)
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Ćwiczenie 2 - Instrukcje
Ćwiczenie w grupach (3-4 osoby w grupie)
1. W Twoim własnym SUMP lub planie transportowym w Twoim
mieście – co obecnie jest monitorowane i oceniane? Jak o tym
zdecydowano?
2. Do zbierania jakich danych obliguje Cię rząd lub Unia Europejska?
Jak je zbierasz, jak raportujesz ich wielkości?

3.

Jeśli masz konsultantów pracujących nad Twoim SUMP – jakie dane
M&O oni zbierają? Czy ta praca będzie kontynuowana, gdy oni
zakończą prace?
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Wybrane typowe cele i wartości docelowe
w SUMP – z komentarzami
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Cel: Poprawić dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami
Efekt
• 100% przejść dla pieszych
z sygnalizacją świetlną jest
w pełni dostępnych dla osób
z niepełnosprawnościami do
2019 roku
Komentarz
• Ustal cel w relacji do budżetu
• Zmierz obecną sytuację!

Rezultat
• Wzrost odsetka osób
niepełnosprawnych, które
oceniają poprawę dostępności
o 3% rocznie
Komentarz
• Wykorzystaj małą próbę (100
osób) w ankiecie, by zmierzyć
poziom obecny i w kolejnych
latach
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Cel – poprawa gospodarki w centrum miasta

Efekt
• 100% miejsc parkingowych
kontrolowanych przez miasto
w centrum miasta jest płatnych,
by zachęcić do krótkich
postojów (klienci zakupowi)
• Nowe parkingi Park & Ride
wdrożone w ciągu 4 lat

Rezultat
• % mieszkańców zadowolonych
z jakości przestrzeni ulicznej
rośnie o 3% rocznie
• % pustych sklepów w centrum
miasta spada o 5% rocznie
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Cel – poprawa jakości życia

Efekt
• Dopuszczony tylko ruch
pieszych na 4 kluczowych
ulicach w centrum miasta
w ciągu 4 lat
• 50% ulic miejskich – ma
ograniczenie 30 km/h w ciągu
4 lat
• Cel parkingowy również pasuje

Rezultat
• % mieszkańców zadowolonych
z jakości ulic rośnie o 3%
rocznie
Komentarz
• Bazuj na małej próbie (200
osób) w corocznej ankiecie
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Problem 1 – “nie wiemy jakie efekty
przynoszą działania”
Jak możesz ustalić cele, jeśli nie wiesz co osiągną działania?

1.
2.
3.

Ustal wartości docelowe
Rozważ swoje ambicje!
Zobacz na doświadczenia z wdrażania działań w innych miejscach
– www.eltis.org
– www.leeds.ac.uk/konsult

4.
5.
6.

Użyj „Narzędzia Map Drogowych” - Roadmap tool
Zbuduj model (dobry dla wybranych działań)
Pamiętaj – działania łączone osiągają mniej niż suma działań
indywidualnych
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Problem 2 – “nie mamy danych”
1.
2.
3.
4.

Ustal proste cele
Ustal tylko kilka celów
Przemieszaj cele efektu i rezultatu
Wykorzystaj proste gromadzenie danych – przykłady:

•
•
•

Małe wielkości prób dla ankiet
Pomiary na przekrojach dróg raz lub dwa razy do roku, wokół centrum
miasta, dla oceny podziału zadań przewozowych
Pomiary kolejek (opóźnień) raz lub dwa razy do roku na kluczowych
skrzyżowaniach dla oceny kongestii
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Ćwiczenie 3 SUMP w Belgradzie
(30 minut wraz z raportowaniem)
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Ćwiczenie 3 – Cele SUMP w Belgradzie
Rozdzielenie wzrostu
gospodarczego i
zarządzania popytem w celu
zmniejszenia wpływu na
środowisko naturalne
Zmniejszenie liczby zgonów
w transporcie drogowym o
połowę do 2015 r. w
porównaniu z rokiem 2000

Osiągnięcie
zrównoważonych poziomów
zużycia energii w transporcie
i zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych w transporcie

Ogólne Cele
SUTP Belgrad
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
pochodzących z transportu do
poziomów, które minimalizują
skutki dla zdrowia ludzkiego
i/lub środowiska.

Osiągnięcie
zrównoważonego przejścia
na środki transportu
przyjazne dla środowiska w
celu stworzenia
zrównoważonego systemu
transportu i mobilności

Redukcja hałasu
transportowego zarówno u
źródła, jak i poprzez środki
łagodzące w celu zapewnienia,
że ogólne poziomy narażenia
minimalizują wpływ na zdrowie.

Source: TIS.pt, 2012
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Ćwiczenie 3 - Instrukcje
1.
2.

3.

4.
5.

Każda grupa pięciu osób przyjmuje jeden cel z celów Belgradzkiego
SUMP.
Opracowanie jednego produktu i jednego celu dotyczącego wyników
dla danego celu, ale bez określania wartości bazowej lub wartości
dotyczącej wyników bezwzględnych, ale raczej %/rok postępu
w kierunku tego celu.
Dyskusja o tym, jak można ustalić, czy cele te są realistyczne.
Decyzja o dwóch wskaźnikach służących do pomiaru postępu
każdego z Twoich celów oraz o tym, w jaki sposób zbierzesz te
dane, zakładając, że w chwili obecnej nie gromadzisz takich danych.
Znalezienie równowagi pomiędzy minimalizacją kosztów
gromadzenia danych a wiarygodnością danych.
Jeśli masz SUMP w swoim mieście - jakie masz cele i w jaki sposób
zdecydowałeś się na nie?
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Przerwa
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Część 3
•

Doświadczenia na temat wskaźników
i celów w prawdziwych SUMP
28

SUMP w Edynburgu

LTS (SUMP) zmierza do:

•

Wsparcia zrównoważonego wzrostu lokalnej
i regionalnej gospodarki;

•

Poprawy bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników dróg i transportu;

•
•

Redukcji wpływów podróży na środowisko;

•

Redukcji wykluczenia społecznego

Promowania lepszego zdrowia i kondycji fizycznej;
oraz
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Cele SUMP w Edynburgu
Cel

Wartość docelowa

Wspieranie zrównoważonej Brak celu
i rozwijającej się gospodarki
lokalnej i regionalnej
Poprawa bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników
dróg i transportu
Zmniejszenie wpływu
podróży na środowisko
naturalne
Promowanie poprawy
zdrowia i sprawności
fizycznej
Zmniejszenie wykluczenia
społecznego

40-50% spadek wszystkich ofiar
wypadków, pedałów, rowerzystów
i pieszych do 2010 r. w stosunku
do średniej z lat 1994-98
Spełnienie wymagań normy UE
dla NOX i PM10 do 2010 r.

Wskaźnik
Kongestia
Natężenia ruchu
Łączność kolejowa i lotnicza
z innymi miastami
Postrzeganie bezpieczeństwa w
transporcie publicznym
Liczba zabitych i ciężko rannych na
drogach
Poprawa norm emisji dla autobusów
i taksówek

Cel dotyczący udziału ruchu
pieszego i rowerowego.

% podróży różnymi środkami
transportu dla różnych celów
podróży

Brak celu

Zwiększenie dostępności transportu
publicznego do głównych centrów usług
i zatrudnienia
Zwiększenie wykorzystania
specjalistycznych usług transportowych
Zwiększenie dostępności autobusów
niskopodłogowych i przystanków, z których
mogą korzystać.
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Jak Edynburg zbiera te dane
Wskaźnik

Jak jest mierzony

1. Kongestia

1. Czujniki ruchu mierzą kolejki na
kluczowych skrzyżowaniach
2. Czujniki ruchu
3. Czasy podróży i usługi do innych miast

2. Natężenie ruchu
3. Łączność z innymi miastami drogą
kolejową
i powietrzną
4. Odczucia co do bezpieczeństwa
w transporcie publicznym
5. Poprawa norm emisji dla autobusów
i taksówek
6.

7.
8.

9.

Zwiększenie dostępności transportu
publicznego do głównych centrów usług
i zatrudnienia
Zwiększenie wykorzystania specjalnych usług
transportowych
Zwiększenie dostępności autobusów
niskopodłogowych i przystanków, z których
mogą korzystać
% podróży różnymi rodzajami transportu
odbywających się w różnych celach

4. Krajowa ankieta; dane o wypadkach
z Policji
5. Dane firmy autobusowe; dane z licencji dla
taksówek
6.

Częstotliwości autobusów w kluczowych
miejscach

7.

Dane nt. przewiezionych pasażerów

8.

Własne rejestry miasta dotyczące poprawionych
przystanków. Dane nt. floty od przewoźnika
autobusowego.
Krajowe badanie gospodarstw domowych, próba
zwiększona dla miasta
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9.

Prawdziwe cele - Ljutomer, Słowenia

•
•
•
•
•

Do 2020 r. emigracja zmniejszy się do zera
Zrównoważony podział modalny do 2020 r. (oszacowany
poziom podstawowy)
Do 2020 r. brak zgonów i połowa liczby rannych
w porównaniu z 2010 r.
10% podróży transportem publicznym do 2020 r.
Podwojenie dojazdów rowerem do pracy do 20%
do 2020 r.
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Inne przykłady
Unijna kampania „Urban Mobility campaign” Do the Right Mix nagrody za
‚monitorowanie i wdrażanie dla poprawy SUMP’ w 2014 r.
Brema (Niemcy) – zwycięzca!
Brema została zwycięzcą dzięki wczesnemu dostarczeniu narzędzi monitorowania i ewaluacji, silnemu
zaangażowaniu zainteresowanych stron w proces ewaluacji oraz współpracy z miastami partnerskimi
i na skalę międzynarodową.

Drezno (Niemcy)
Drezno jest kolejnym liderem ze względu na wysokiej jakości systemowe ramy systematycznego
monitorowania i oceny SUMP, starannego doboru wskaźników i narzędzi. Komisja rozważyła ocenę
działań SUMP i samego procesu planowania. Przeprowadzane są konsultacje z wszystkimi organami
planującymi i partnerami SUMP oraz przekazywane są informacje zwrotne.

Gandawa (Belgia)
Gandawa posiada renomowaną praktykę SUMP w ciągu ostatnich 30 lat. Jej proces monitorowania
i oceny opierał się na znakomitym gromadzeniu danych. Wyniki monitorowania i oceny zostały ponownie
włączone do procesu planowania w celu dostosowania działań.
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Gdynia, Polska, pierwszy SUMP –
tu pokazano 25% wskaźników – za dużo?
Kategoria

Wartość
Wartość
początkowa docelowa
(2015)
(2018)

Metoda
pomiaru/
źródło
danych

Odniesienie
do
konkretnego
celu

STRATEGICZNY

542 (2015)

550

Urząd
Miasta

Scenariusze,
Cele 1,2 i 3

liczba podróży
Średnia liczba podróży na jednego
w ciągu
mieszkańca na dzień roboczy, z
jednego dnia
wyłączeniem podróży pieszych
roboczego

STRATEGICZNY

1.65

stabilne lub
nieznacznie
zwiększone

ZKM
Gdynia

Scenariusze,
Cele 1,2 i 3

przypadek

kluczowy

53

zmniejszony Policja

1.1.

10.9%

zmniejszony

ZKM
Gdynia

1.1.

1.8%

3%

ZKM
Gdynia

1.3

0.42

podniesiony Raport ZDiZ 1.3.

Wskaźnik

Jednostka
pomiaru

Opis

Wskaźnik motoryzacji
indywidualnej w Gdyni

Samochody/
1000 osób

Liczba samochodów/1000 mieszkańców

Mobilność mieszkańców
Gdyni
Wypadki z udziałem
pieszych

Liczba pieszych rannych w wypadkach

Liczba podróży pieszych w odległości
większej niż 500 m/łączna liczba podróży
kluczowy
pieszych innych niż podróże piesze na
dzień poprzedzający badanie
Liczba podróży rowerowych w dniu
poprzedzającym ankietę/łączna liczba
kluczowy
podróży niepieszych w dniu
poprzedzającym ankietę
Długość systemu rowerowego związana z
pomocniczy
powierzchnią Gdyni

Udział ruchu pieszego w
podziale zadań
przewozowych

%

Udział ruchu rowerowego
w podziale zadań
przewozowych

%

Gęstość systemu
rowerowego

km/ km2

Otyłość uczniów szkół
średnich

%

Odsetek uczniów gimnazjum z nadwagą
lub otyłością

pomocniczy

[dane tylko
ze szkół
średnich]

zmniejszony

Wydział
Zdrowia

Uspokojenie ruchu

%

Długość dróg w strefach 30 km/h /
całkowita długość dróg w Gdyni

kluczowy

15.4%

20%

Raport ZDiZ 1.3., 1.4.

Liczba szkół i przedszkoli w pobliżu dróg
kategorii D i L o ograniczonej prędkości

kluczowy

19

24

Raport ZDiZ 1.4.

5966

stabilne lub
Raport ZDiZ
nieznacznie
1.4.
zmniejszone

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego w pobliżu przypadek
obiektów edukacyjnych
Zarządzanie parkowaniem
w centrum miasta
przypadek

Liczba miejsc parkingowych w
Śródmieściu i Kamiennej Górze.

pomocniczy

1.1., 1.3.
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Cele w SUMP dla Lublany – bardzo trudne
- aspiracja?
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Prawdziwe cele – SUMP dla Nottingham
2006-11 (Wielka Brytania)
Cel

Wartość docelowa

Ograniczenie
kongestii

Co najmniej 5 linii autobusowych w mieście Rozkłady jazdy
w celu skrócenia czasu podróży o 5 minut autobusów
każdy, do 2011 r. (baza to 2004 r. )

Poprawa
dostępności

7 linii autobusowych w pełni dostępnych do Badania autobusów
2011 r. (baza to 2005 r.)
i przystanków na
liniach

Lokalna gospodarka

85% nowych obszarów mieszkaniowych
zbudowanych na rewitalizowanych
terenach do 2011 (baza to 2004 r.)
67% osób korzystających z autobusów
nocą czuje się bezpiecznie podczas całej
podróży, do 2011 r. (baza to 2004 r.)

Jakość życia

Mierzone przez

Monitorowanie
systemu planowania

Coroczne ankiety
wśród 600 pasażerów
autobusów
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Przegląd osiągnięć: York
Osiągnięcia 2001-2006:

•
•

•

•

Napełnienie autobusów
wzrosło o 45%
Ruch w godzinach
szczytu niższy niż
z poziomu w 1999 roku
Wysokiej jakości usługi
Park & Ride
10% wzrost w podróżach
niezmotoryzowanych do
centrum miasta
w godzinach szczytu
Ponad 20% redukcja
w ilości wypadków
drogowych

Plan
Obecnie

% wzrostu

•

Wzrost napełnień autobusów

Trend

Rok

York

Źródło: Rada Miasta York,
www.york.gov.uk/transport/ltp/ltp1/delivery/
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Komunikowanie postępów społeczeństwu
Socjoekonomia

Korzyści dla społeczeństwa za każdy km
przejechany na rowerze w Kopenhadze

Koszt dla społeczeństwa za każdy km
przejechany samochodem w
Kopenhadze

KORZYŚCI
ZDROWOTNE

W 2012 mieszkańcy Kopenhagi posiadali około 650.000 rowerów i 125.000
samochodów, co odpowiada 5.2 rowerom na rok

Redukcja umieralności wśród osób, które
jeżdżą rowerem do i z pracy codziennie

Wartość korzyści zdrowotnych związanych z
rowerami w Kopenhadze (DKK)

Wszyscy mieszkańcy mają
dostęp do rowerów

Copenhagen
Fragmenty raportu z Kopenhagi
z 2012 r.
Źródło zdjęć: Miasto Kopenhaga
Główne środki transportu do pracy lub edukacji w Kopenhadze, 1996-2012
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Część 4
Wyzwania w M&O w ramach SUMP
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Wyzwania w M&O w ramach SUMP

•
•
•
•
•
•
•
•

Przekonywanie ludzi, że warto to robić
Zasoby - ludzie i pieniądze - by to zrobić
Zbyt wiele wskaźników i celów
Właściwa równowaga między celami dotyczącymi
produktów i rezultatów
Dostępność danych
Rygorystyka gromadzenia danych
Ocena procesu - jak to zrobić?
Im więcej tego robimy, tym więcej pracy to nam przysparza
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Ćwiczenie 4 na temat Wyzwań M&O
(20 minut plus raportowanie)
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Ćwiczenie 4 - Instrukcje
Biorąc pod uwagę to, czego się dziś nauczyliście, pracujecie w grupach
nad wyzwaniami przez 20 minut i decydujecie, jak sobie z nimi
poradzicie. Raporty po 3 minuty/grupę.

•
•
•
•
•
•
•
•

Przekonywanie ludzi, że warto to robić
Zasoby - ludzie i pieniądze - by to zrobić
Zbyt wiele wskaźników i celów
Właściwa równowaga między celami dotyczącymi produktów
i rezultatów
Dostępność danych
Rygorystyka gromadzenia danych
Ocena procesu - jak to zrobić?
Im więcej tego robimy, tym więcej pracy to nam przysparza
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Część 5
Podsumowanie, Wnioski, Informacja zwrotna
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Wnioski

✓ Nie stresuj się zbytnio monitorowaniem
i oceną

✓ Niech to będzie proste, szczególnie dla
pierwszego SUMP

✓ To ważne by mieć jakieś cele, ALE
• Nie próbuj mieć ich zbyt dużo
• Nie martw się, jeśli nie są one oparte
o absolutnie solidne dane

✓ Gromadzenie danych - nie jest tak
skomplikowane, jak można by sądzić
44

Informacja zwrotna

•

Czy szkolenie spełniło Twoje oczekiwania?

•

Co najbardziej Cię zainspirowało?

•

Czy wiedza tu pozyskana pomoże Ci
w Twoich działaniach związanych z M&O?
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REFERENCJE
Projekty | Inicjatywy | Podręczniki
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<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker>

Jest dostępnych mnóstwo zasobów

Europejska Platforma SUMP | 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
E-kurs CIVITAS nt. zaangażowania społecznego | www.civitas.eu
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Wszystko w jednym miejscu

CIVITAS PROSPERITY jest członkiem Europejskiej Platformy na rzecz
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i przygotowuje szereg
sprawozdań technicznych i innych strategii w celu rozpowszechniania
spostrzeżeń na temat SUMP.

Znajdź więcej informacji na eltis.org/mobility-plans oraz www.sump-network.eu
Bądź w kontakcie z 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

49

www.sump-network.eu
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i są dopuszczone do reprodukcji w niniejszej publikacji.

Program CIVITAS PROSPERITY otrzymał
finansowanie z unijnego programu badań
naukowych i innowacji "Horyzont 2020"
w ramach umowy o dotację nr 690636.

50

