Celoten projekt
TEMA
2,038,757.00 €

od 1. aprila 2016
do 31. marca 2021

NIZKOOGLJIČNO GOSPODARSTVO

Partnerji
1) City of Roermond (NL)
2) Department of Regional, Port and
Transport Economics (RHV BV) (NL)
7
3) Comune di Reggio Emilia (IT)
4) Transport for Greater Manchester (UK)
5) Mestna občina Maribor (SI)
6) Kronoberg County Administration
Board (SE)
7) Almada City Council (PT)
8) City of Warsaw (PL)
9) Moravian-Silesian Region (CZ)
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Kontakt
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www.interregeurope.eu/resolve/
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ ResolveEurope
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Mestna občina Maribor
Služba za razvojne projekte in investicije
gordana.kolesaric@maribor.si
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Trajnostna mobilnost in
prehod v nizkoogljično
gospodarstvo na
področju prevoza blaga

Projekt RESOLVE

Izvajanje projekta RESOLVE v Mariboru

Trajanje in vrednost projekta:

Promet je nepogrešljiv del gospodarskega in družbenega
razvoja in zahteva znatna sredstva za infrastrukturo. Kljub
njegovi pomembni vlogi pa ta danes povzroča veliko
negativnih vplivov, ki so še posebej izraziti v mestih. Mestna
območja se tako danes soočajo z izzivom, kako vzpostaviti
mobilnost, pri kateri se bo enakovredno obravnavalo okoljske,
gospodarske in socialne potrebe družbe.

Mestna občina Maribor si v okviru sodelovanja z deležniki na področju drobnega gospodarstva prizadeva zmanjšati škodljive emisije iz naslova prevoza
blaga, hkrati pa išče možnosti spodbude za gospodarsko rast v obliki dialoga
z lastniki lokalov in trgovin v mestnem središču.

Projekt se aktivno izvaja tri leta od aprila 2016 do marca 2019. V drugi fazi
projekta se spremljajo rezultati še do meseca marca 2021.

Projekt RESOLVE obravnava izzive povezane s trajnostno mobilnostjo in prehodom v
nizkoogljično gospodarstvo na področju prevoza blaga in storitev. Izvaja se v okviru
programa INTERREG EUROPE, ki ga soﬁnancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
Mestna občina Maribor izvaja projekt skupaj z 9 partnerji iz držav EU in sicer
Nizozemske, Italije, Združenega kraljestva, Švedske, Portugalske, Poljske in Češke
Republike.
V evropskih mestih se povečuje
prevoz blaga kakor tudi oseb v
nakupovalnih in mestnih središčih. Mesta in regije se spopadajo z izzivom zmanjšanja motoriziranega prometa ter škodljivih emisij in hkrati spodbujanja
rasti gospodarskega sektorja.
Cilj projekta RESOLVE je izvajanje ukrepov za zmanjšanje
ogljikovih izpustov in drugih
onesnaževal, ki izhajajo iz
prevoza blaga s pomočjo
izmenjave dobrih praks partnerskih institucij in njihovih
ekspertov.

V prvem delu projekta imajo projektni partnerji priložnost spoznavati dobre
prakse partnerskih mest projektnega konzorcija. Strokovnjaki s področja
prometa, ki sodelujejo pri projektu nudijo svetovanje mestni upravi pri
pripravi strateških usmeritev trajnostne mobilnosti.
Na podlagi pridobljenih strokovnih stališč, novih izkušenj in znanj, se ob
upoštevanju mnenj in potreb ljudi, ki delujejo v mestnem središču, iščejo
priložnosti za razvoj novih pristopov organizacije mobilnosti ljudi in blaga na
bolj trajnosten in energetsko učinkovit način. Ključno vprašanje zanimanja in
iskanja rešitev je naslednje:
kako ob omejevanju motoriziranega prometa v mestnem
središču hkrati podpreti trgovino na drobno in vplivati na
bolj prijetno in živahno
mestno središče?
V okviru projekta se izdela
Akcijski načrt za znižanje
emisij ogljikovega dioksida iz
naslova prevoza blaga v
mestnem središču Maribora
in prične z izvajanjem načrtovanih ukrepov. V drugem
delu projekta se spremljajo
rezultati ukrepov.

Vrednost projekta v Mariboru znaša 163.400 EUR, od tega prispeva program
INTERREG EUROPE 85% sredstev.

