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Projektové novinky & Události  
 

Peer Reviews  
 

 
 

 
 
 

 
 
Moravskoslezský kraj  
Ve dnech 15. a 16. března hostil Peer 
Review Moravskoslezský kraj. Při této 
příležitosti skupina pěti odborníků z 
Nizozemska, Švédska a Polska 
konzultovala se zástupci statutárních  
měst Ostravy a Opavy otázky udržitelné 
mobility. Obě města jsou členy místní 
zájmové skupiny partnera projektu - 
Moravskoslezského kraje. 
Čtěte více 

 
 
Varšava 
Peer Review ve Varšavě ve dnech 4.- 5. 
dubna bylo velice přínosné, zahraniční 
odborníci prezentovali městské radě 
odlišné vnější a komplexní pohledy, které 
byly pro všechny účastníky cennou 
zkušeností. Schůzka byla skvělou 
příležitostí setkat se s představiteli různých 
oblastí vedení města a sdílet představy  
o centru města.   
Čtěte více 

 
 

 

Reggio Emilia 
Městský úřad Reggio Emilia zorganizoval 
Peer Review v rámci projektu RESOLVE 
ve dnech 19. a 20. dubna. Pět odborníků z 
různých částí Evropy navštívilo město, aby 
zhodnotilo současnou situaci a poskytlo 
své rady pro budoucí projekty a strategie 
zaměřené na historické centrum města. 
Samotné centrum je v současné době 
předmětem plánování za účelem zlepšení 
pěší dostupnosti, reorganizace 
přístupnosti a parkování. 
Čtěte více 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/842/peer-review-in-moravian-silesian-region/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/924/resolve-pmg-meeting-and-peer-review-in-warsaw/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1007/peer-review-in-reggio-emilia/
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Maribor  
Peer Review v Mariboru ve dnech 10. - 11. 
dubna nabídlo příležitost dozvědět se  
o osvědčených postupech v partnerských 
městech, které by mohly být uplatněny  
v Mariboru. Současně byl diskutován  
a revidován potenciál města a propojení 
možných řešení mezi odvětvími  
a zúčastněnými stranami. Projekt spojuje 
veřejné instituce s privátními zájmovými 
skupinami za účelem vytvoření lepšího 
městského prostředí pro všechny.  
Čtěte více 
 

Druhá studijní návštěva – Kronoberg County 
 

 
 

 
Dne 3. května zástupci Krajského úřadu  
Moravskoslezského kraje spolu se 
zástupci statutárních měst Ostravy a 
Opavy navštívili švédské město Växjö. 
Účelem návštěvy bylo studium 
osvědčených postupů různých 
dopravních řešení jak pro osobní tak i 
nákladní dopravu ve městě. Delegaci 
tvořilo osm zástupců Moravskoslezského 
kraje z oblasti dopravy a regionálního 
rozvoje.  
Čtěte více 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1205/peer-review-in-maribor/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1008/czechs-study-traffic-solutions-in-vaexjoe-sweden/
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Představení partnerů RESOLVE  
 
Partneři projektu Doprava pro Greater Manchester a Moravskoslezský kraj hodnotí první 
rok aktivit projektu RESOLVE, definují očekávané výsledky na lokální úrovni a představu  
o vývoji politiky mobility do roku 2021. Představujeme Vám úvod rozhovoru zveřejněného 
na webových stránkách projektu.    
 
Doprava pro Greater Manchester 
 

 
 
Jak hodnotíte provní rok projektu 
RESOLVE? Co jste se dosud naučili? 
 

 
Pro partnera Doprava pro Greater 
Manchester (TfGM) první rok projektu  
RESOLVE znamenal   sestavení místních 
týmů pro  identifikaci témat a problémů 
řešitelných v rámci projektu. “Ustavením 
externích a interních zájmových skupin 
jsme byli schopni identifikovat konkrétní 
témata, která jsou charakteristická pro 
maloobchodní sektor. Tato témata  
budeme zkoumat v následujících dvou 
létech projektu. Vedle vnitřního stanovení 
priorit jsme vyzvali externí kolegy z 
projektu RESOLVE, aby nám doporučili jak 
zlepšit naše město a zároveň snížit 
závislost na automobilu. To bylo I tématem 
Peer Review, které se uskutečnilo v lednu 
letošního roku.” 
 
Celý rozhovor zde 

 
Moravskoslezský kraj 
 

 
 

Jaké je hlavní zaměření a jaké jsou hlavní 
aktivity projektu RESOLVE na lokální úrovni? 
Jaké budou hlavní výsledky?  

 
Moravskoslezský kraj je partnerem projektu 
RESOLVE, města Ostrava a Opava jsou 
členy místní zájmové skupiny (Local 
stakeholder group). Obě města plánují řešit 
témata, jako je zpřístupnění centra města 
udržitelným formám dopravy, zamezení 
odlivu maloobchodníků vyváženou podporou 
jejich požadavků a potřeb z hlediska 
organizace a provozu dopravy, v konečném 
důsledku nalézt co nejpřijatelnější řešení 
rozvoje městského prostoru. Vedení obou 
měst si přeje oživit historické centrum města, 
rozvoj podnikatelských aktivit v 
maloobchodním sektoru je proto stěžejní 
záležitost. Ke všeobecnému zvýšení 
atraktivity veřejné dopravy v Ostravě přispěje, 
mimo jiné,  vytvoření komfortních  
a bezpečných přestupních uzlů s atraktivní 
nabídkou spojů a zvýšení bezpečnosti ve 
vozidlech. 
Celý rozhovor zde 

   

 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1489/meet-our-partner-gtm-manchester/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1490/meet-our-partner-moravian-silesian-region/


5 
 

 

 

Meziregionální účení 

Co bude následovat? 
Po letní přestávce RESOLVE vstoupí do druhé poloviny první fáze projektu, partneři se připravují na 

další kolo studijních návštěv. V průběhu prvního roku projektu se uskutečnily dvě studijní návštěvy 

u partnerů Doprava pro Greater Manchester (UK) a Kronoberg County (Švédsko). Těchto dvou 

studijních návštěv se zúčastnilo přibližně 50 lidí z Itálie, Nizozemska, Polska, Švédska a ČR, cílem 

bylo studium osvědčených postupů zaměřených na mobilitu související s obchodem. Čtěte více 

 

 

 

RESOLVE průzkumy zahájeny! 
Po úspěšném průběhu cyklu Peer Review partneři zahájili ve třetím semestru projektu proces 
sběru dat. Jedním z nejinovativnějších aspektů projektu RESOLVE je vytvoření nástroje pro 
monitorování a hodnocení dopadu politiky mobility na maloobchod. Tento nástroj zvýší 
schopnost veřejných autorit zlepšovat dopravní systémy jak pro nakupující, tak i 
maloobchodníky, bude sestaven na základě výsledků opakovaného sběrů dat prováděného 
mezi návštěvníky v nákupních zónách měst zapojených do partnerství. Čtěte více 
 
 

 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1488/what-s-next/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1487/resolve-surveys-started/
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Ostatní novinky   
 
 
 

 

 

Sdílení elektromobilů v Mariboru 
 
Městský úřad v Mariboru podněcuje změnu 
chování spotřebitelů prostřednictvím 
ekologicky efektivních služeb. Společně  
s provozovatelem elektromobilů Avant Car, 
město Maribor představilo v červenci nový 
projekt s názvem Avant2Go, který nabízí 
sdílení elektromobilů v Mariboru. V počáteční 
fázi projektu jsou elektromobily nabízeny 
občanům v pěti lokalitách centra města. Cílem 
projektu je do konce roku 2017 rozšířit počet 
nabíjecích míst a elektromobilů na celé území 
města, v reakci na to pak snížit vliv CO2  
a vnější hluk osobních automobilů ve městě. 

 

 

Připravované projektové a evropské události 
 

 

 RESOLVE studijní návštěva, Almada (Portugalsko), 26. září 2017 
 

 4. schůzka řídící skupiny projektu a současně studijní návštěva, Reggio 
Emilia (Itálie), 7.-9. listopad 2017 

 

 Mezinárodni cyklo konference, Mannheim (SRN), 19.-21. září 2017 
 

 Konference CIVITAS Forum, Torres Vedras (Portugalsko) 27.-29. září 2017 
 

 Evropský týden regionů a měst, Brusel, 9.-12. říjen 2017 
 

 Konference Polis, Brusel, 6.-7. prosinec 2017 
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Partneři & Kontakty  
 
 

Partneři projektu  
 

 Město Roermond (Nizozemsko) – vedoucí partner  

 Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky (RHV BV) (Nizozemsko) 

 Městský úřad Reggio Emilia (Itálie) 

 Doprava pro Greater Manchester (Spojené království) 

 Městský úřad Maribor (SIovinsko) 

 Okresní administrativní úřad Kronoberg (Švédsko) 

 Rada města Almada (Portugalsko) 

 Město Varšava (Polsko) 

 Moravskoslezský kraj (CZ) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pro  případné další informace je možné kontaktovat koordinátora projektu z Městského 
úřadu Roermond 
Jan Waalen 
E-mail: janwaalend@roermond.nl  
 
 
www.interregeurope.eu/resolve  

 
             

facebook.com/ResolveEurope  
 
            twitter.com/ResolveEurope  

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

