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Zpravodaj
Březen 2017

Vážení čtenáři, uvnitř zpravodaje se s Váma podělíme o novinky,
události a nejnovější informace v rámci projektu RESOLVE.
Příjemné čtení!
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PROJEKT RESOLVE - NOVINKY & UDÁLOSTI
Druhé jednání řídící skupiny projektu a Peer
Review ve Växjö
Ve dnech 4. až 6. října 2016, se zástupci všech
projektových partnerů zúčastnili druhého jednání
řídící skupiny projektu ve švédském Växjö, na kterém
byly projednány aktivity nadcházejícího druhého
semestru projektu a postupy při dokládání a
vykazování aktivit za uplynulý první semestr. Více na:
http://www.interregeurope.eu/resolve/news/newsarticle/339/resolve-second-pmg-meeting-and-peerreview-in-vaexjoe/
Přehled roku 2016
Rok 2016 byl pro projekt Resolve velmi důležitým
rokem. Od doby Kick-of Meetingu, který se konal v
nizozemském Roermondu ve dnech 12. – 13. dubna,
byly realizovány následující aktivity: Peer Review
(vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility),
studijní cesta a sestaven registr s více než padesáti
osvědčenými praktikami sdílenými
projektovými
partnery a místními zájmovými skupinami. Co nás
čeká v následujícím období? Více informací na:
http://www.interregeurope.eu/resolve/news/newsarticle/503/our-2016-in-review/

Peer Review a studijní návštěva v Manchesteru
Dopravní úřad pro Greater Manchester pozval
zástupce ostatních partnerů na třídenní konferenci na
téma zpracování akčních plánů na podporu
maloobchodníků na frekventovaných ulicích při
současném úsilí snížit emise oxidu uhličitého, a to
prostřednictvím zlepšení veřejné dopravy a podpory
udržitelného způsobu distribuce zboží. Více na:
http://www.interregeurope.eu/resolve/news/newsarticle/558/partners-unite-for-high-street-eco-travelboost
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Almada pořádala čtvrté Peer Review
Peer Review v portugalské Almadě se zúčastnil tým
devítí expertů z Portugalska, Švédska, Holandska,
České republiky, Polska a Slovinska.
V průběhu prvního dne Peer Review zástupci města
představili místní strategii udržitelné mobility, a to
její úspěchy, běžné nedostatky a výzvy, ale také cíle a
očekávané doporučení začínajícího Peer Review. Více
na odkaze:
http://www.interregeurope.eu/resolve/news/newsarticle/685/resolve-peer-review-in-almada-the-mainresults

MEZIREGIONÁLNÍ UČENÍ
Cyklus Peer Review v rámci projektu RESOLVE bude brzy dokončen
Jeden z prvních kroků v rámci meziregionálního procesu učení je hodnocení silných a slabých
stránek partnerských plánů udržitelné mobility. Tento proces jsme pojmenovali Peer Reviews!
Každý z partnerů projektu hostí panel (národních či zahraničních) expertů, kteří posuzují
partnerské plány udržitelné mobility se zvláštním důrazem na dopravu související s maloobchodem.
Cílem každého Peer Review je doporučit hostitelskému partnerovi identifikovat osvědčené postupy
(Good Practices) z registru dobrých praktik, a tyto v době realizace projektu importovat.
Po pozvolném začátku v roce 2016, kdy proběhlo první Peer Review v nizozemském Roermondu
a následujícím Peer Review ve švédském regionu Kronoberg, je od prvních měsíců roku 2017 tato
aktivita meziregionálního procesu učení v plném proudu: Manchester (Velká Británie) v lednu,
Almada (Portugalsko) v únoru, Moravskoslezský kraj (Česko) v březnu, Varšawa, Maribor a Reggio
Emilia v dubnu.
Dosavadní zkušenosti s Peer Review jsou velice pozitivní jak pro partnery, tak I pro experty.
Přínosem pro partnery je expertní posouzení jejich plánů udržitelné mobility zahraničními
odborníky z různých pohledů. Získané užitečné postřehy mohou ovlivnit a zlepšit posuzované plány
udržitelné mobility. Tato jednání jsou velice přínosné a oceněňovány ze strany zahraničních
expertů, kteří si odnášejí spoustu zkušeností z jednání s profesionály z jiných zemí a ze setkání
s politiky a členy místní zájmové skupiny v partnerském regionu.
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NOVINKY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní týmy pro chytrý region už pracují
Náměstek hejtmana Jakub Unucka ustavil týmy expertů pro chytrý region.
Týmy se budou zabývat inteligentními dopravními systémy, chytrým parkováním a řízením
křižovatek, ekologickou dopravou. „Chceme mimo jiné vybudovat nabíjecí infrastrukturu pro
elektrokola a elektromobily, dále elektronizovat procesy v rámci celé korporace, tedy krajského
úřadu a příspěvkových organizací kraje,“ více informací na odkaze:
http://www.msk.cz/cz/doprava/expertni-tymy-pro-chytry-region-uz-pracuji-90211/

Třinec má deset nových elektrobusů, je lídrem městské elektromobility v Česku
Třinec slavnostně pokřtil 10 nových elektrobusů pro městskou hromadnou dopravu.
Stal se tak lídrem městské elektromobility v Česku, více informací na odkaze:
http://www.msk.cz/cz/doprava/trinec-ma-deset-novych-elektrobusu--je-lidrem-mestskeelektromobility-v-cesku--89696/
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Nákup ekologických aut podpoří dotace
Dotace ve výši 2,22 milionu korun z Ministerstva životního prostředí ČR umožní ostravskému
magistrátu, aby zakoupil 24 automobilů na alternativní pohon. Půjde o šest elektromobilů a 18
vozů na stlačený zemní plyn. Ekologická vozidla bude využívat městská policie, magistrát a městské
obvody. Město tak bude používat celkem 51 ekologických vozů, více informací na odkaze:
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/dotace-podpori-nakup-ekologickych-aut

Vozový park opavského magistrátu se od ledna na dobu dvou měsíců rozrostl
o elektromobil
Vozový park opavského magistrátu se od ledna na dobu dvou měsíců rozrostl o elektromobil. Městu
ho pro zkušební účely zapůjčila energetická společnost E.ON, více informací na odkaze:
http://www.opava-city.cz/en/mesto-si-na-zkousku-zapujcilo-elektromobil
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NADCHÁZEJÍCÍ PROJEKTOVÉ, PROGRAMOVÉ A EVROPSKÉ UDÁLOSTI
Projektové události
3. jednání řídící skupiny projektu ve Varšavě, polsko, 5.-6. duben 2017.

Peer Reviews
Moravskoslezský kraj, Česko 15.-16. Březen 2017.
Varšava,Polsko 4.-5. Duben 2017.
Reggio Emilia – Itálie, 19.-20. Duben 2017.
Maribor – Slovenia, 10.-11. Duben 2017.

EU události
4. Evropská konference na téma Městské plány udržitelné mobility - Dubrovnik, Chorvatsko,
29.-30. Březen 2017.
ECOMM 2017 Evropská konference řízení mobility - Maastricht, Nizozemsko, od 31. května do
2. června 2017.
Velo-city 2017 - Arnhem-Nijmegen, Nizozemsko, od 13. do 16. června 2017.
European Cycling Challenge – v rámci celé EU, od 1.do 31. května 2017.
Týden udržitelné energie 2017 – v rámci celé EU, od 19. do 25. června 2017.
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Kontakty a partneři
PRO VÍCE INFORMACÍ
Pro více informací, prosím, kontaktujte koordinátora projektu, který sídlí na
Městském úřadu v Roermondu:
Jan Waalen
Email: janwaalen@roermond.nl
PARTNEŘI PROJEKTU
Město Roermond (Nizozemsko)
Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHB BV)
Město Reggio Emilia (Itálie)
Dopravní úřad pro Greater Manchester (Velká Británie)
Město Maribor (SIovinsko)
Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko)
Rada města Almada (Portugalsko
Město Varšava (Polsko)
Moravskoslezský kraj (Česko)
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