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1

Projektové novinky & události
Moravskoslezský kraj
Dne 11. září 2018 se v Ostravě uskutečnil
Import workshop, který hostil odborníky
z Nizozemí,
Spojeného
království
a Švédska.
Na české straně se jej zúčastnili zástupci
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
a členové místní zájmové skupiny projektu
- zástupci statutárních měst Ostravy
a Opavy, dopravních podniků obou měst
a další odborníci pro oblast udržitelné
mobility.
Zahraniční experti v průběhu dopoledního
programu prezentovali nejnovější trendy
z oblasti
parkování,
cyklistiky
a
elektromobility,
na
odpoledním
workshopu
pak
byly
konzultovány
konkrétní bariéry a způsoby jejich
odstraňování
pro
import
dobrých
zkušeností do prostředí obou statutárních
měst.
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Kronoberg, Švédsko
Kronoberg zorganizoval úvodní workshop 24.
dubna, a to pro tvůrce regionální politiky a pro
zaměstnance úřadu, Import workshop
následoval o měsíc později 30. května pro
zástupce společností a organizací z celého
regionu Kronoberg. Jeho cílem bylo získat
zpětnou
vazbu
na
prvni
verzi
environmentálního akčního plánu.
“Věříme, že tímto způsobem dialogu s místní
zájmovou skupinou bude nástroj politiky
zlepšen efektivně” vyjádřila své přesvědčení
Aida Ramic, z Kronobergu, projektová
manažerka projektu RESOLVE.
“Pokud jsou odborníci a členové místní
zájmové skupiny zapojeni do rozhodovacího
procesu v rané fázi, výsledky jsou pak jasnější
a
specifické.
Rovněž
jsme
zapojili
management zúčastněných stran a doufáme,
že to povede k rychlejšímu ovlivnění nástroje
politiky”, doplnila Aida Ramic.
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RESOLVE Import Workshopy zahájeny!

V pátém semestru (duben – září 2018) projektu RESOLVE byla u partnerů projektu zahájena
jedna z klíčových aktivit - Import workshop. Tato následuje poté, co partneři projektu
v předchozím období hostovali Peer Review (posouzení silých a slabých stránek plánů
městské udržitelné mobility zahraničními odborníky) a následně absolvovali řadu studijních
návštěv. Import workshop proběhne u každého partnera projektu, předchází tvorbě akčního
plánu a tím uzavírá fázi procesu učení. V jeho průběhu zahraniční odborníci asistují při
importu osvědčených zkušenosti navštívených v průběhu studijních návštěv a při tvorbě
akčního plánu, a to za účasti členů místní skupiny zainteresovaných stran. RESOLVE akční
plán bude následně zpracován rovněž každým projektovým partnerem.
První z workshopů se uskutečnil v květnu 2018 v Mariboru (P5). Na tomto jednání odborníci
z Erasmus University Rotterdam (P2) spolu s politiky a členy místní skupiny
zainteresovaných stran města Maribor diskutovali o plánech a záměrech, které mají zlepšit
přitažlivost centra města a zároveň stimulovat udržitelnou mobilitu mezi jeho návštěvníky.
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Partner Kronoberg (P6) uspořádal svůj úvodní workshop v dubnu 2018 pro tvůrce politik, na
tento navázal Import workshop v květnu 2018 pro firmy a organizace z celé oblasti
Kronoberg. Cílem workshopů bylo obdržet zpětnou vazbu na první návrh environmentálního
akčního plánu, který doplní RESOLVE akční plán.

Moravskoslezský kraj (P9) uspořádal Import workshop v září 2018, tohoto se vedle tří
zahraničních expertů z Nizozemí, Velké Británie a Švédska zúčastnilo i čtyřicet zástupců
místní skupiny zainteresovaných stran. Zahraniční experti v průběhu dopoledního programu
prezentovali nejnovější trendy z oblasti parkování, cyklistiky a elektromobility, na
odpoledním workshopu pak byly konzultovány konkrétní bariéry a způsoby jejich
odstraňování pro import dobrých zkušeností do prostředí obou statutárních měst Ostravy
a Opavy.
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Představení partnera projektu RESOLVE /
Kronoberg
Partner projektu Kronoberg County Administration Board hodnotí výsledky prvních dvou
let realizace projektu RESOLVE, popisuje, jaké výsledky očekávají na místní úrovni a jak
si představují vývoj politiky mobility do roku 2021. Zde najdete náhled rozhovorů
zveřejněných na webových stránkách projektu RESOLVE.
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Jak hodnotíte první dva roky projektu RESOLVE? Co jste se dosud naučili?
Projekt RESOLVE nám umožnil mezinárodní pohled na naše environmentální cíle. Spolu
s mezinárodními hosty a odborníky jsme přezkoumali některé naše plány zaměřené na
environmentální cíle a rovněž jsme zahájili proces globálního myšlení při práci s životním
prostředím. Naučili jsme se definovat naše cíle, aby byly jasné a velmi specifické, současně
dostatečně populární a zároveň velmi šetrné k životnímu prostředí. Samozřejmě nemůžeme
pominout ekonomický aspekt, proto bude v budoucnu zapotřebí více finančních podnětů.
Přečtěte si celý rozhovor ZDE!

RESOLVE dobré praktiky
Policy Learning Platform programu Interreg Europe je prostor pro další vzdělávání, ve
kterém organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje v Evropě může najít
řešení a požádat o odbornou podporu, aby zlepšila způsob, jakým řídí a provádí své
veřejné politiky.
Partneři projektu RESOLVE se jí účastní, podílejí se na ni a zveřejňují osvědčené
postupy, jako například
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
Greater Manchester

Plán městské udržitelné mobility
/SUMP/

Plán městské udržitelné
Prostorový přístup

mobility

-

Za účelem rozvoje plánu městské
udržitelné mobility, který byl relevantní pro
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městské oblasti, partner Transport for
Greater Manchester (TfGM) definoval 6
oblastí založených na řadě faktorů. Tyto
oblasti vymezily plán městské udržitelné
mobility Greater Manchesteru. Plány a
záměry v něm obsažené odrážejí lokální
trendy a využívají lokální data.
Těmito oblastmi jsou:
- Ekonomika a zaměstnanost,
- Společnost a komunita,
- Rozvoj měst,
- Prostředí a zdroje,
- Technologie a inovace,
- Politika a řízení.
O této dobré praktice více ZDE!

Rozvíjením plánu městské udržitelné
mobility prostorovým přístupem umožnilo
městskému regionu Great Manchester
udržovat
regionální,
strategický a
multimodální dohled v dopravním
plánování a poskytování služeb. To
umožňuje
integraci napříč sektory s
využitím územního plánování.
To je poprvé, kdy vznikl SUMP, který
uznává dopravu za prostorovou a
holistickou.
V minulosti byly dopravní investice
plánovány a dodávány podle požadavků
jednotlivých druhů dopravy a potřeb
jednotlivých městských částí. V důsledku
tohoto přístupu je SUMP strukturován
spíše
na
principu
sítě
a prostorových motivů,
než podle
jednotlivých režimů.
O této dobré praktice více ZDE!
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Připravované projektové a evropské události
8 -11. říjen – Evropský týden regionů a měst, Brusel
9. říjen – RESOLVE Import workshop v Manchesteru
6. listopad – schůzka řídící skupiny projektu RESOLVE v Mariboru
20. listopad – RESOLVE Import workshop a masterclass v Reggio Emilia
a Bologni
 22 – 23. listopad – RESOLVE Study Visit v Padově a Bologni
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Partneři & Kontakty
Partneři projektu










Město Roermond (Nizozemsko) – (P1) Vedoucí partner
Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV) (Nizozemsko) (P2)
Úřad města Reggio Emilia (Itálie) (P3)
Doprava pro 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 další informace, prosím, kontaktujte projektového koordinátora Úřadu města Roermond
Paula Hamaekerse - paulhamaekers@roermond.nl
www.interregeurope.eu/resolve
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ResolveEurope
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