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Události projektu: Regionální konference 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Město Roermond 
Dne 18. prosince byl projekt RESOLVE 
představen na regionální konferenci  
zúčastněných stran, kterou pořádalo sdružení  
Nederland Circulair, které si klade za cíl 
realizovat praktická, inovativní a zejména 
udržitelná řešení. Konference se zúčastnilo více 
než 30 společností, které prezentovaly konkrétní 
příklady z města Roermond, a to jak výrábět  
zboží udržitelnými způsoby, jak zajistit sběr, 
odvoz a zpracování odpadů, apod.  
Číst více  
 
 
Město Växjö 
V letech 2017 a 2018 proběhl v rámci evropského 
projektu RESOLVE průzkum na téma, jak je 
centrum švédského města Växjö atraktivní pro 
zákazníky a obchodníky. Výsledek, mimo jiné, 
ukázal, že lidé ve Växjö utratili v roce 2018 více 
peněz než v roce 2017 a jak se na tomto  nárůstu 
tržeb podíleli zákazníci, kteří používají veřejnou 
dopravu, jezdí na kolech a chodí pěšky.  
Číst více  
 
 

 
Reggio Emilia 
Regionální konference v rámci projektu 
RESOLVE proběhla v Reggio Emilia 28. února, 
tato byla příležitostí pro prezentaci výsledků 
studia vztahů mezi udržitelnou mobilitou a 
rozvojem obchodu v centru města Reggio Emilia. 
Debatu vedl profesor Giuliano Mingardo z 
Erasmus University v Rotterdamu za účasti široké 
veřejnosti. 
Číst více 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5175/regional-conference-in-roermond/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5122/regional-conference-in-kronoberg-county/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5209/reggio-emilia-discusses-about-mobility-and-retail/
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Ostrava 
Zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje a obou statutárních měst Ostravy a Opavy  
osobně diskutovali aktivity akčního plánu na  
výstavním stánku projektu RESOLVE v průběhu 
veletrhu „i-Mobilita“, probíhajícího ve dnech 14. - 
16. 3. 2019 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. 
Akční plán projektu RESOLVE byl dále 
představen na konferenci „i-Mobilita“ v rámci 
veletrhu v pátek 15. 3. 2019. 

  

 
RESOLVE Regionální akční plány jsou 
hotovy!  
Měsíc březen uzavřel první tříletou fázi procesu učení a výměny zkušeností. Partneři projektu 

RESOLVE se v maximálním nasazení zapojili do přípravy a realizace nejdůležitějších výstupů 

projektu - Regionálních akčních plánů (RAP). RAP jsou výsledkem vzdělávacích aktivit, jejichž 

prostřednictvím si partneři vyměňovali znalosti, sdíleli zkušenosti a dováželi osvědčené postupy 

z partnerských regionů s cílem snížit emise CO2, podpořit růst místních maloobchodních ekonomik 

a současně zvýšit atraktivitu městských center. Tyto poznatky budou přeneseny a přizpůsobeny 

místním podmínkám prostřednictvím realizace aktivit uvedených v RAP v podmínkách osmi 

partnerských měst zapojených do projektu. RAP by měl být jasným seznamem konkrétních opatření 

vyplývajících z procesu učení, ve formě „prohlášení o záměru“ na nadcházející dva roky. V RAP je 

zřetelně uvedeno, které akce budou prováděny za přímého zapojení místních zúčastněných stran.  

Cíle, které definovali partneři RESOLVE v rámci RAP, zahrnují: snižování frekvence dopravy 

související s dodávkami zboží v centrech měst, motivace ke snižování počtu individuální 

automobilové dopravy a poskytování většího prostoru udržitelným formám mobility, zejména pěší, a 

to vždy s ohledem na potřebu zvyšování atraktivity centra města a na potřebu růstu maloobchodní 

ekonomiky. 

Pro dosažení těchto cílů jsou definovány konkrétní opatření, které budou sledovány v průběhu 

následujících dvou let, například: zavedení bezplatných služeb sdílení jízdních kol s cílem zajistit 

přístup do centra města, ekologičtější dodávky zboží maloobchodníkům v centru města, a to využitím 

malých elektrických vozidel pro „poslední míli“ v rámci distribuce, realizace komunikačních kampaní 

zaměřených na nové občany s cílem informovat je o udržitelných formách dopravy pro přístup do 

centra města. Všechny tyto aktivity jsou výsledkem výměny zkušeností mezi partnery RESOLVE v 

posledních třech letech. Výsledky jejich realizace budou průběžně zveřejňovány v průběhu 

následující fáze projektu.  
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Představení partnerů RESOLVE 
 
V tomto čísle jsme požádali naše partnery – zástupce města Roermond a Varšavy, aby 
vyhodnotili úvodní tříletou fázi projektu RESOLVE a prezentovali dopad projektu na místní úrovni. 
Uvádíme náhled rozhovorů zveřejněných na webových stránkách projektu. 

Varšava 
 
 

 
 

Jak hodnotíte první fázi projektu RESOLVE? Co 

jste se dosud naučili? 

 

První fáze projektu RESOLVE byla poměrně 
intenzivní a plodná. Během posledních tří let 
jsme si vyměňovali zkušenosti s dalšími 
projektovými partnery, prováděli průzkumy 
týkající se veřejných prostranství, realizovali 
setkání se zúčastněnými stranami i externími 
odborníky. Tento komplexní přístup nám 
umožňuje rozšířit naši perspektivu a mnohé se 
naučit. Především jsme rozšířili náš okruh zájmů. 
Zpočátku jsme se zaměřili na chování lidí při 
cestování. Po určité době učení považujeme za 
důležité monitorovat, jak jsou dodávky 
realizovány v oblasti maloobchodu. Téma 
městské logistiky dosud  nebylo ve Varšavě 
prioritou. V rámci projektu jsme zadali dva velké 
průzkumy, jejichž cílem bylo popsat rozsah a 
způsob dodávek na dvou významných 
obchodních ulicích. Závěr byl pro nás velkým 
překvapením - neuvědomili jsme si, kolik 
provozu je generováno malými obchody. 
Číst více  

 

Roermond 
 

 
 

Jak se, dle Vašeho názoru, bude vyvíjet 
mobilita ve Vašem městě/regionu do roku 
2021 a jak projekt RESOLVE přispěje k 
dosažení těchto cílů a představ?  
 

V roce 2021 plánujeme dosáhnout modálního 
posunu o 5% u návštěvníků Roermondu. Vedle 
chytrých informací o cestě zákazníka do 
Roermondu, návštěvníci a pracovníci mají k 
dispozici výběr druhů dopravy v okamžiku, kdy 
se blíží městu. Park & Bike a sdílení jízdních kol 
jsou viditelné a běžné ve městě i jeho okolí. 
Navíc téměř všichni podnikatelé zajišťují 
distribuci zboží udržitelnými způsoby dopravy. 
RESOLVE spolu s nejmodernějším pohledem 
na mobilitu a městskou dopravu přispěly k 
povědomí o udržitelné mobilitě. Od roku 2016 
vynakládáme velké úsilí na vytváření povědomí 
mezi různými zainteresovanými stranami, což 
nám pomáhá přesvědčit lokální politiky, aby 
přemýšleli jinak. Konkrétním příkladem je vývoj 
nových čtvrtí, ve kterých je namísto běžného 
parkoviště zelené prostranství, místo pro 
procházky, cyklistiku. Díky RESOLVE se mění 
postoj k takovému územnímu vývoji. 
Číst více 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5214/meet-our-partners-city-of-warsaw/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5214/meet-our-partners-city-of-warsaw/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/5223/let-s-meet-resolve-partners-roermond/
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Partneři & Kontakty  
 
 

Partneři projektu 
 

 Město Roermond (Nizozemsko) – (P1) Vedoucí partner 

 Erasmus univerzita Rotterdam (Nizozemsko) (P2) 

 Úřad města Reggio Emilia (Itálie) (P3) 

 Greater Manchester (Velká Británie) (P4) 

 Úřad města Maribor (SIovinsko) (P5) 

 Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko) (P6) 

 Rada města Almada (Portugalsko) (P7) 

 Úřad města Varšava (Polsko) (P8) 

 Moravskoslezský kraj (Česká republika) (P9) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pro více informací lze kontaktovat koordinátora projektu Paula Hamaekerse, Úřad města 
Roermond 
Mr Paul Hamaekers 
paulhamaekers@roermond.nl 
 
www.interregeurope.eu/resolve  

 
            facebook.com/ResolveEurope  
 
            twitter.com/ResolveEurope  

http://www.interregeurope.eu/resolve
http://www.interregeurope.eu/resolve

