
MELINDA - ekosistem mobilnosti za nizkoogljično in inovativno
spremembo potovalnih navad v alpskem prostoru



PROJEKTNI CILJI IN REZULTATI

V okviru projekta MELINDA želimo razvijati inovativne rešitve na področju zelene mobilnosti, ki bodo prispevale k zman-
jševanju onesnaževanja okolja, v sodelujočih alpskih regijah. Rešitve bomo razvijali s pomočjo  analize dejavnikov, ki 
vplivajo na povpraševanje in ponudbo mobilnosti ter z uporabo medsektorskega  in družbenega inovacijskega pristopa.

Pri iskanju inovativnih rešitev, se projekt osredotoča na:

• razumevanje potreb prebivalcev in kaj le-te motivira pri odločitvi za uporabo inovativnih in okolju prijaznih
  mobilnostnih rešitev 

• ozaveščanje prebivalcev o zeleni mobilnosti in vključevanje prebivalcev v aktivnosti namenjene izobraževanju
  na tem področju 

• ustvarjanje inovativnih poslovnih modelov za ponudnike mobilnih storitev, ob uporabi družbenih inovacij
  (pilotnih projektov), kjer povezujemo javne in zasebne izvajalce 

• podporo snovalcem politik pri pripravi novih politik na področju zelene mobilnosti, s posredovanjem podatkov
  in boljšim razumevanjem socialnih in demografskih vzorcev vedenja prebivalcev

V šestih pilotnih območjih (Ebersberg, Lyon in Annecy, Maribor, Uti del Noncello, Švica in Vorarlberg), bomo s 
vključitvijo prebivalcev in podporo mrež regionalnih deležnikov, izvedli sedem pilotnih projektov, ki bodo prispe-
vali k naslednjim rezultatom projekta:

• Mednarodni mreži strokovnjakov, ki preučujejo vedenjske  vplive ljudi na področju mobilnosti

• Vzpostavitvi mednarodne mreže za spodbujanje okolju prijazne mobilnosti

• Pripravi skupne metodologije, kako vzpostaviti dolgoročni dialog s prebivalci,
  z namenom razumeti in slediti njihovim izbiram mobilnosti

• Pripravi smernic o vzorcih mobilnosti na podlagi rezultatov  pilotnih projektov.

TRAJANJE: 17/04/2018-16/04/2021

VREDNOST PROJEKTA: 1.833.555 EUR

Projekt podpira program INTERREG Območje Alp v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Skupni znesek sofinanciranja znaša: 1.558.521,75 EUR.



Ebersberg (Nemčija)

Cilj pilotnega projekta je izboljšati možnosti intermodalne mobil-
nosti s poudarkom na podeželskih območjih regije Ebersberg. 
Namen projekta je vzpostaviti mrežo točk za štopanje, ki bodo 
dopolnjevale obstoječo mobilno mrežo in vzpodbujale uporabo 
organiziranega skupinskega prevoza (»car-poolinga«) v regiji.

Lyon in Annecy (Francija)

Cilj projekta je spodbuditi in povečati uporabo koles in hoje med 
pilotno izbrano ciljno skupino, z namenom izboljšati zdravstveno 
stanje in odnos ciljne skupine do bolj zdravih možnosti mobil-
nosti. Namen projekta  je prepričati ljudi, da lahko prispevajo k 
zmanjšanju onesnaževanja okolja in hkrati izboljšajo svoje zdra-
vje.

Maribor (Slovenija)

Z izvajanjem pilotnega projekta, želi mesto Maribor izboljšati  
obstoječe mobilnostne vzorce prebivalcev in jih spodbuditi k po-
gostejši izbiri trajnostnih prevoznih sredstev. Pilotni projekt bo 
razvit na podlagi analize potreb prebivalcev in uporabe ter te-
stiranja e-aplikacije  projekta, ki bo prebivalcem ponudila okolju 
prijazne možnosti mobilnosti.

PILOTNI PROJEKTI



PILOTNI PROJEKTI

Uti del Noncello (Italija)

Z izvajanjem pilotnega projekta želi mreža petih občin območja 
Uti del Noncello zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov v ok-
viru dnevnih migracij na delo, z uvedbo in postavitvijo mrežne 
karte za postavitev medobčinske kolesarske steze. Pilotni pro-
jekt bo izveden  na podlagi zbiranja podatkov in analize vzorcev 
mobilnosti prebivalcev območja.

Švica
V okviru pilotnega projekta v Švici, se bodo testirali različni 
modeli skupinskega prevoza in najema vozil (»carpooling« in 
»ridesharing«) naprej v sedmih pilotnih območjih, nato pa bodo 
izbrana še štiri območja, ki se nahajajo v obmejnih in podežel-
skih območjih Švice. Na podlagi rezultatov pilota  bo projektni 
partner HSLU opredelil primerna geografska območja in njihove 
socialno-prostorske lastnosti za uspešno izvajanje teh modelov 
mobilnosti. Prav tako se bo preučil vpliv različnih poslovnih mod-
elov na celotni sistem javnega prevoza.

Vorarlberg (Avstrija)

V središču pozornosti pilotnega projekta v Vorarlbergu je razvoj 
aplikacije »Smart Mobility«, ki bo omogočila zbiranje podatkov o 
čezmejni mobilnosti v  regiji Vorarlberg. Na podlagi pridobljenih 
podatkov se bodo razvile nove in inovativne mobilne infrastruk-
ture in storitve, ki lahko pripomorejo k uporabi trajnostnega pot-
niškega prometa ter uporabijo obstoječe vire in zmogljivosti.



PROJEKTNI PARTNERJI:



KONTAKT:

VODILNI PARTNER 

Insiel S.p.A.
Via San Francesco d'Assisi 43

34133 Trieste
ITALIA

Spletna stran: www.insiel.it
Email: gilda.demarco@insiel.it

KOMUNIKACIJA

E-zavod
Čučkova 5
2250 Ptuj

SLOVENIJA

Spletna stran: www.ezavod.si
Email: anja@ezavod.si

VEČ INFORMACIJ

https://www.facebook.com/projectmelinda/
https://twitter.com/project_melinda

www.alpine-space.eu/melinda


