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Projektové novinky & události: studijní 

návštěvy 

 

 

 

 
Manchester  
Jednodenní návštěva Manchesteru se 
uskutečnila dne 7. 2. 2018, partner projektu 
Doprava pro Greater Manchester pozval na 
studijní návštěvu zástupce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a zástupce 
statutárních měst Ostravy a Opavy. Britský 
partner představil nové druhy městské 
hromadné dopravy, rychlotramvaj,  
tzv. metrolink, a rychlé autobusy,  
tzv. metroshuttle, propojující pouze 
významné stanice. Metroshuttle jsou 
bezplatné autobusové linky propojující 
přestupní terminály a obchodní centra ve 
středu města. 

Zástupci rovněž získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na rozšíření 
linky městské hromadné dopravy, plánování dojíždění zaměstnanců do obchodních center 
udržitelným způsobem dopravy, podpory firem drobnými granty na motivaci udržitelného 
způsobu dojíždění zaměstnanců. Dále byly prezentovány dobré praktiky na téma realizace 
akčního plánu na snížení znečištění ovzduší a zpracování dlouhodobé dopravní strategie 
do roku 2040. 
Čtěte více 
 

 

Almada 
Dne 26. září 2017 navštívilo portugalské 
město Almada v rámci studijní návštěvy 20 
zástupců ze čtyř partnerských měst projektu 
RESOLVE (Reggio Emilia, Manchester, 
Maribor a Varšava). Studijní návštěva se 
konala v Obecním domě životního prostředí, 
byla zahájena  vedoucí odboru životního 
prostředí, klimatu, energetiky a mobility  
p. Catarinou Freitas, ve své prezentaci  
představila náplň práce úřadu. Dále byly 
prezentovány osvědčené praktiky partnera  

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/2745/manchester-study-visit/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/2745/manchester-study-visit/
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z oblasti omezení automobilové dopravy  
v centru města, budování pěších zón, 
rozšíření tramvajových linek, motivační 
opatření pro nové obyvatele města.   
Čtěte více  
 
 
 

  

 

Reggio Emilia 
Italský partner Úřad města Reggio Emilia 
hostil ve dnech od 8. do 9. listopadu 2017 
studijní návštěvu pro odborníky  
z portugalské Almady, slovinského 
Mariboru, polské Varšavy  
a Moravskoslezského kraje, s cílem předání 
zkušeností s osvědčenými postupy 
zaměřenými na parkování, elektromobilitu, 
zlepšení kvality ovzduší, integraci veřejné 
dopravy, zpracování regionálních akčních 
plánů.  

 
Dvoudenní návštěva byla zahájena p. Serenou Foracchia, místostarostkou města pro 
mezinárodní záležitosti. Za Moravskoslezský kraj se účastnili zástupci krajského úřadu  
a zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického 
rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy.  
 
Italským partnerem byly prezentovány a diskutovány osvědčené dobré praktiky města 
Reggio Emilia na téma Park&Ride o řešení dopravy ve městě vybudováním záchytných 
parkovišť a následným zvýhodněným cestováním městskou dopravou po centru města. V 
rámci další dobré praktiky byla prezentována elektrodobíjecí síť a flotila elektromobilů, 
zajišťujících zásobování centra města Reggio Emilia. Rovněž byl prezentován příklad 
lombardského města Brescia. Jejich projekt ECOPASSI byl zaměřen na změnu dopravního 
chování zaměstnanců dvou obchodních ulic ve městě pomocí podpory udržitelných způsobů 
dopravy do zaměstnání. Inovativní byl i způsob monitoringu dopravního chování 
zaměstnanců. Studijní návštěva probíhala na radnici města Reggio Emilia, odpoledne se 
účastníci přesunuli do centra města Boloňa.   
Čtěte více 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1764/report-on-the-study-visit-in-almada/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/2092/project-management-group-meeting-in-reggio/
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Projektové video 

 
Växjö  
 
V září 2017 navštívila delegace z 
nizozemského Roermondu skandinávská 
města Malmö, Kodaň a Växjö. Účelem 
návštěvy bylo zjistit, jak tato města 
podporují využívání udržitelné mobility, 
zejména ve vztahu k maloobchodu. 
Program sdílení kol „Bycyklen“ 
realizovaný v Kodani byl vytipován jako 
osvědčený postup importovatelný do 
Roermondu a následně celého regionu.  
Čtěte více 
 

 
Na projektovém YouTube kanále naleznete nejnovější projektové video. Pomocí titulků ve 
všech partnerských jazycích uvádí video v několika minutách cíle projektu, které mají být 
dosaženy jak na evropské, tak na místní úrovni a další informace o projektu. 
Video zde! 
 

 

 
 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1700/roermond-studies-scandinavian-sustainable-transport/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1700/roermond-studies-scandinavian-sustainable-transport/
https://www.youtube.com/channel/UCj6YqyltYKs1Qc4qnseaxOQ/videos
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Představení partnerů RESOLVE 
 
Rada města Almada a Město Maribor hodnotí aktivity a dosažené výsledky prvních dvou 
let projektu a dále popisují svá očekávání na místní úrovni a očekávaný vývoj politiky 
mobility do roku 2021. Zde najdete náhled rozhovorů zveřejněných na webových 
stránkách projektu RESOLVE.    
 
Rada města Almada  
 

 
 
Jak hodnotíte první dva roky projektu? Co 
jste se dosud naučili? 
 

 
První dva roky projektu hodnotíme velmi 
pozitívně. Zejména aktivity zaměřené na 
výměnu zkušeností byly pro Radu města 
Almada velmi zajímavé a užitečné, protože 
umožnily identifikovat a dozvědět se více o 
konkrétních osvědčených postupech, které by 
mohly být aplikovány v našem městě. Peer 
Review u nás v Almadě byla také skvělou 
příležitostí poskytnout místním orgánům a 
zainteresovaným stranám pohled zvenčí, 
z tzv. "vnější" perspektivy, což nám umožnilo 
vidět některé aspekty naší strategie mobility 
jiným způsobem. Peer Review bude důležitá 
pro intenzívnější práci městské rady na rozvoji 
plánů městské udržitelné mobility. 
 
Čtěte celý rozhovor zde 

 
Město Maribor 

 
Jak hodnotíte první dva roky projektu? Co 
jste se dosud naučili? 
 
První dva roky spolupráce mariborského 
magistrátu v rámci projektu RESOLVE 
přinesly společné setkání několika 
zúčastněných stran, na kterých byla 
příležitost diskutovat a hledat řešení pro  
snižování emisí uhlíku v centru města 
s obchodními a pěšími zónami. Během 
studijních návštěv v partnerských městech 
portugalské Almadě a italském Reggio Emilia, 
jsme se dozvěděli o osvědčených postupech 
z oblasti veřejné dopravy v centru města,  
o pěších zónách a cyklostezkách. V dubnu 
2017 uspořádal Maribor Peer Review, na 
kterém tým odborníků z Nizozemska, České 
republiky a Švédska diskutoval na téma 
doprava a oživení maloobchodního centra 
starého města s účastníky z městských 
útvarů. 
 

Čtěte celý rozhovor zde 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/2747/meet-our-partner-almada/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/2748/meet-our-partner-maribor/
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RESOLVE vstupuje do další etapy 

 

 

V roce 2018 po dokončení série studijních návštěv budou projektoví partneři realizovat dvě 

hlavní aktivity projektu, kterými jsou import workshop a vypracování regionálního akčního plánu 

(RAP). Partneři přezkoumají dosavadní pokrok, své plány a analyzují problémy, následně 

připraví výstupy pro svůj RAP. Poté zorganizují import workshop, v němž členové místních 

zúčastněných stran a příslušní odborníci (někteří mohou být totožní s těmi, kteří se účastnili 

Peer Review) budou diskutovat návrh RAP. Cílem je dokončení RAP do konce roku 2018. 

Giuliano Mingardo, Erasmus University Rotterdam 

 

Přiblížili jsme se ke klíčovému okamžiku v životním cyklu projektu, a to k přechodu z fáze výuky 
do fáze plánování. V prvních osmnácti měsících se partneři projektu zaměřili především na 
získávání nových poznatků. Nejdříve shromáždili Registr osvědčených postupů, aby zjistili, 
které projekty a / nebo nástrojů politik by pro ně mohly být zajímavé. Následně hostili Peer 
Review s cílem zhodnotit silné a slabé stránky politiky mobility. Dále provedli místní průzkumy 
s cílem stanovit základní měřítko politických opatření, která se budou dále sledovat. Nakonec 
zahájili řadu studijních návštěv, v rámci kterých se členové místních zúčastněných stran (Local 
Stakeholders Group) mohli seznámit s konkrétními opatřeními. 
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Připravované projektové a evropské události 

 
 13.-14. březen 2018 - Brusel: Závěrečná konference FLOW a TRACE: Snížení   
     dopravních překážek Evropy - nové přístupy k uvolnění měst 

 10. - 11. duben 2018 - Almada: Schůzka řídící skupiny projektu RESOLVE a studijní      
     návštěva  

 14. - 15. duben 2018 - Berlín: Mezinárodní festival jízdních kol 
  23.- 24. duben 2018 - Brusel: Konference CIVITAS pro městskou nákladní dopravu 

 14. - 15. května 2018 - Kypr: 5. evropská konference o udržitelných plánech městské  
      mobility 

 30. květen - 1. červen 2018 – Uppsala, Finsko: Evropská konference o řízení mobility 
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Partneři & Kontakty 

 

Partneři projektu 
 

 Město Roermond (Nizozemsko) – Vedoucí partner 

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

 Úřad města Reggio Emilia (Itálie) 

 Doprava pro Greater Manchester (Velká Británie) 

 Úřad města Maribor (SIovinsko) 

 Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko) 

 Rada města Almada (Portugalsko) 

 Úřad města Varšava (Polsko) 

 Moravskoslezský kraj (Česká republika) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte projektovou koordinátorku Úřadu města 
Roermond  
Franny Craemers 
frannycraemers@roermond.nl 
 
www.interregeurope.eu/resolve  

 
            facebook.com/ResolveEurope  
 
            twitter.com/ResolveEurope  

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

