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Wiadomości
z Projektem

i

wydarzenia

związane

Spotkania recenzujące
Region Morawsko-Śląski
W dniach 15-16 marca 2017 r. w Regionie
Morawsko-Śląskim odbyło się spotkanie
recenzujące. Zespół pięciu ekspertów z
Holandii, Szwecji oraz Polski udzielał porad
przedstawicielom dwóch miast - Ostrawy i
Opawy - pomagając im rozwiązać problemy
dotyczące
zrównoważonej
mobilności.
Obydwa te miasta należą do lokalnej grupy
interesariuszy
działającej
w
Regionie
Morawsko-Śląskim.
Dowiedz się więcej
Warszawa
Spotkanie recenzujące, które odbyło się
w Warszawie, okazało się niezwykle owocne.
Uczestniczący w nim eksperci otworzyli przed
Radą Miasta odmienną, zewnętrzną i szeroką
perspektywę. Dokonane ustalenia były bardzo
cenne dla wszystkich uczestników wydarzenia.
Spotkanie okazało się być doskonałą okazją do
tego,
by
poznać
przedstawicieli
poszczególnych komisji Rady Miasta, oraz by
podzielić się pomysłami na zagospodarowanie
centrum miasta.
Dowiedz się więcej
Reggio Emilia
Gmina Reggio Emilia zorganizowała ostatnie
spotkanie recenzujące dotyczące projektu
RESOLVE w dniach 19-20 kwietnia. Pięciu
ekspertów z różnych części Europy odwiedziło
miasto, by dokonać oceny aktualnej sytuacji
oraz doradzić władzom w zakresie przyszłych
projektów i strategii realizowanych w jego
historycznym centrum. Plany zakładają lepsze
przystosowanie go do potrzeb pieszych
i niepełnosprawnych, a także reorganizację
miejsc parkingowych.
Dowiedz się więcej
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Maribor
Spotkanie recenzujące w Mariborze było
okazją do podzielenia się informacjami
o praktykach stosowanych w innych miastach,
które mogłyby zostać wdrożone w Mariborze.
Omówiono także potencjał miasta i ewentualną
współpracę
z
innymi
władzami
administracyjnymi
oraz
interesariuszami.
Projekt realizowany jest wspólnie przez
instytucje
publiczne
oraz
partnerów
prywatnych, których celem jest stworzenie
efektywniejszej przestrzeni dla wszystkich.
Dowiedz się więcej

Druga wizyta studyjna - Gmina Kronoberg
3 maja czeska delegacja z Ostrawy i Opawy
odwiedziła Vaxjo. Wizyta miała na celu
zapoznanie się dobrymi przykładami różnych
rozwiązań usprawniających zarówno ruch
pasażerski, jak i towarowy w mieście. W skład
delegacji wchodziło osiem osób zajmujących
się na co dzień transportem i rozwojem
regionalnym w regionie Morawsko-Śląskim.
Dowiedz się więcej

3

Poznajmy partnerów projektu RESOLVE
Realizujący wspólnie projekt RESOLVE partnerzy z Zarządu Transportu Aglomeracji Manchesteru
oraz z Regionu Morawsko-Śląskiego przedstawiają swoje opinie dotyczące pierwszego roku działań,
a także rezultaty, jakich spodziewają się na szczeblu lokalnym i prezentują prognozy dotyczące
ewolucji polityki mobilności do roku 2021. Poniżej przedstawiamy skróty rozmów opublikowanych na
stronie internetowej projektu RESOLVE.
Zarząd Transportu Aglomeracji
Manchesteru (UK)

Region Morawsko-Śląski

Jaka jest wasza ocena pierwszego roku
realizacji projektu RESOLVE? Czego
nauczyliście się do tej pory?

Na czym skupiacie wysiłki i jakie są główne
działania realizowane w ramach projektu
RESOLVE na szczeblu lokalnym? Jakich
spodziewacie się rezultatów?

Dla
Zarząd
Transportu
Aglomeracji
Manchesteru (TfGM) pierwszy rok realizacji
projektu RESOLVE wiązał się z koniecznością
powołania lokalnych zespołów, które miały
zidentyfikować obszary i problemy, jakimi
moglibyśmy się zająć. Dzięki powołaniu
wewnętrznych
i
zewnętrznych
grup
eksperckich udało nam się wybrać kilka
zagadnień, z jakimi najczęściej mamy do
czynienia w branży detalicznej. Mamy
nadzieję, że w kolejnych dwóch latach
będziemy mogli rozwijać nasze pierwotne
pomysły oraz wprowadzać je w życie. Oprócz
określenia
wewnętrznych
priorytetów,
zaprosiliśmy także inne osoby zajmujące się
projektem Resolve w Manchesterze do
podzielenia się ich doświadczeniami oraz
zastanowienia się, jak uczynić nasze miasto
lepszym
i
ograniczyć
zależność
od
samochodów.
Tego
rodzaju
debatę
przeprowadziliśmy
podczas
spotkania
recenzującego, które odbyło się w styczniu
tego roku. Przeczytaj cały wywiad

Region
Morawsko-Śląski
jest
jednym
z partnerów projektu RESOLVE, zaś Ostrawa
i Opawa to miasta-członkowie „Lokalnej Grupy
Interesariuszy”. Obydwa miasta pragną
uczynić swoje centra bardziej dostępnymi dla
przyjaznych dla środowiska form transportu,
zapobiec zmniejszaniu się liczby punktów
detalicznych poprzez zaspokajanie ich
potrzeb transportowych dzięki odpowiedniej
organizacji ruchu, a także wdrażać możliwie
najkorzystniejsze rozwiązania stymulujące
rozwój
przestrzeni miejskiej.
Zarówno
Ostrawa, jak i Opawa dążą do rewitalizacji
sowich historycznych centrów. Kluczową rolę
w tym planie odgrywa wsparcie okazywane
przedsiębiorcom działającym w branży
detalicznej. Ogólny wzrost atrakcyjności
transportu publicznego w Ostrawie przyczyni
się,
między
innymi,
do
stworzenia
komfortowych
i
bezpiecznych
węzłów
przesiadkowych, a także do podniesienia
poziomu bezpieczeństwa w pojazdach.
Przeczytaj cały wywiad
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Międzynarodowe doświadczenia
Rozpoczęliśmy realizację ankiet poświęconych
projektowi RESOLVE!
Po pomyślnym zakończeniu cyklu spotkań recenzujących, poszczególni partnerzy rozpoczęli
proces gromadzenia danych dotyczących trzeciego semestru przedsięwzięcia. Narzędzie do
Monitorowania i Oceny Wyników opracowane przez partnerów jest jednym z najbardziej
innowacyjnych aspektów realizacji projektu RESOLVE. Narzędzie to ma formę ankiety, dzięki
której pozyskiwane są stosowne informacje dotyczące osób odwiedzających wybrane obszary
miejskie oraz prowadzących w nich działalność handlową. Dowiedz się więcej

Co dalej?
Po przerwie wakacyjnej projekt RESOLVE wkroczy w druga połowę pierwszego etapu realizacji.
Poszczególni partnerzy przygotowują się na nową serię wizyt studyjnych. W pierwszym roku
odbyły się dwie takie wizyty studyjne - w Zarządzie Transportu Aglomeracji Manchesteru (UK) oraz
w Gminie Kronoberg: uczestniczyło w nich około 50 osób z Włoch, Holandii, Polski, Szwecji oraz
Czech. Wizyty były doskonałą okazją do podpatrzenia dobrych praktyk stosowanych w obszarze
mobilności komercyjnej. Dowiedz się więcej
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Pozostałe wiadomości
Elektryczne samochody miejskie w Mariborze
Urząd Miasta Maribor stymuluje zmianę zachowań
konsumenckich oferując szeroką gamę przyjaznych dla
środowiska rozwiązań. We współpracy z operatorem
systemu elektrycznych samochodów miejskich, firmą
Avant Car, Urząd Miejski przedstawił w lipcu nowy
projekt Avant2Go, dający mieszkańcom Maribioru
możliwość korzystania z wypożyczanych pojazdów
elektrycznych. W początkowej fazie projektu są one
oferowane w pięciu miejscach w centrum Mariboru.
Obszar objęty działaniem projektu ma zostać
rozszerzony do końca roku, tak by samochody
elektryczne były dostępne w całym mieście. Celem
projektu realizowanego w Mariborze jest zredukowanie
niekorzystnego wpływu na środowisko, jaki wywierają
poruszające się po mieście samochody, poprzez
zmniejszenie emisji CO2 oraz hałasu.

Zbliżające się wydarzenia dotyczące Projektu
oraz inne konferencje w Europie


Wizyta studyjna RESOLVE, Almada (Portugalia), 26 września 2017



IV Spotkanie grupy zarządzającej projektem i wizyta studyjna, Reggio Emilia
(Włochy), 7-9 listopada 2017



Konferencja Forum CIVITAS, Torres Vedras (Portugalia) 27-29 września 2017



Europejski Tydzień Regionów i Miast, Bruksela, 9-12 października 2017



Konferencja Polis, Bruksela, 6-7 grudnia 2017
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Partnerzy i dane kontaktowe
Partnerzy projektu










Miasto Roermond (NL) - Partner wiodący
Departament Gospodarki Regionalnej, Portowej i Transportowej (RHV BV) (NL)
Urząd Miasta Reggio Emilia (IT)
Transport for Greater Manchester (UK)
Urząd Miasta Maribor (SI)
Rada Zarządu Gminy Kronoberg (SE)
Rada Miasta Almada (PT)
Miasto Warszawa (PL)
Region Morawsko-Śląski (CZ)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu
w Zarządzie Dróg Miejskich:
Monika Malinowska
e-mail: m.malinowska@zdm.waw.pl
www. interregeurope.eu/resolve
twitter.com/ResolveEurope
facebook.com/ResolveEurope
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