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S temi novicami želimo z vami deliti dogodke in novičke pri
izvajanju projekta RESOLVE. Prijetno branje!
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RESOLVE NOVICE & DOGODKI
Drugi projektni sestanek RESOLVE in posvet (Peer
Review) v mestu Växjö
V začetku oktobra (4.-6.10.2016), so se partnerji
projekta RESOLVE udeležili drugega sestanka za
projektni menedžment v mestu Växjö, kjer so se
dogovorili o načinu poročanja in nadaljnjih
aktivnostih drugega obdobja poročanja.
Več o tem si lahko preberete tukaj: Read more

Pregled dogodkov v letu 2016
Leto 2016 je bilo pomembno leto za pričetek projekta
RESOLVE. Od prvega sestanka projektne skupine v
Roermondu 12. in 13. aprila, smo opravili veliko
dejavnosti: posveti (Peer Review), študijski obiski in
izmenjava več kot 50 dobrih praks med partnerji
projekta ter deležniki. Kaj pričakujemo v prihodnjem
letu?
Več o tem si lahko preberete tukaj: Read more

Študijski obisk in posvet v Manchestru
Projektni partner Transport for Greater Manchester
(TfGM) je povabil strokovnjake iz različnih delov EU
na tridnevno konferenco, da bi sestavili akcijske
načrte za podporo trgovin na glavnih ulicah medtem
ko bi zniževali škodljive emisije z izboljšanjem
javnega potniškega prometa in spodbujali bolj
trajnostne načine dostave blaga.
Več o tem si lahko preberete tukaj: Read more
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Almada gostila četrti posvet
Posvet v mestu Almada je gostil tim devetih
strokovnjakov iz Portugalske, Švedske, Nizozemske,
Češke republike, Poljske in Slovenije.
Prvi dan posveta je mesto predstavilo Lokalno
prometno strategijo o trajnostni mobilnosti v Almadi:
zgodbe uspeha, slabe strani in izzive, kakor tudi cilje
in namen projekta RESOLVE.
Več o tem si lahko preberete tukaj: Read more

MEDREGIONALNO UČENJE
Ciklus RESOLVE posvetov (Peer Reviews) se zaključuje
Preveritev prednosti in slabosti mobilnostnih načrtov in prometnih strategij partnerjev je eden
prvih korakov pri procesu medregionalnega učenja. Imenovali smo jih “Peer Reviews”. Vsakega
projektnega partnerja obišče skupina strokovnjakov (mednarodnih in domačih). Ti strokovnjaki
pregledajo mobilnostne načrte in prometne strategije partnerskih mest in namenijo posebno
pozornost prevozu blaga. Posvet naj bi pomagal partnerjem prepoznati dobre prakse in jih
uporabiti pri izvajanju ukrepov v okviru projekta.
Po začetku projekta 2016, ko so bili prvi posveti v Roermondu (Nizozemska) in Kronobergu
(Švedska) smo v letu 2017 izvedli še veliko posvetov v okviru medregionalnega učenja: Manchester
(UK) v mesecu januarju, Almada (PT) v februarju, Moravska - Šlezija (CZ) v marcu, Varšava,
Maribor in Reggio Emilia (IT) v aprilu 2017.
Doslej so imeli projektni partnerji in strokovnjaki dobre izkušnje z izvedbo posvetov. Partnerska
mesta izkoristijo znanje skupine strokovnjakov, ki podajo mnenje na njihove strategije iz drugačne
perspektive. Včasih lahko mesta s koristnimi nasveti izboljšajo svoje strategije. Prav tako
strokovnjaki izkoristijo posvet, da se učijo od kolegov iz drugih držav in od pripravljavcev strategij
ter deležniki v partnerskih regijah.
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LOKALNE NOVICE IZ MARIBORA
V Mariboru smo gostili konferenco CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa 17.
februarja 2017, kjer so strokovnjaki predstavnikom mest mreže CIVINET predstavili pomen
mobilnostnih načrtov in prometnih strategij.
Mestna občina Maribor je predstavila Celostno prometno strategijo mesta Maribor, njene
prednosti kakor tudi njene slabosti. Razvila se je strokovna diskusija o pomenu strategije in
njenem načrtovanju. Hkrati je bil predstavljen tudi projekt RESOLVE, predvidene aktivnosti
projekta v Mariboru in pričakovanja strokovnjakov.
V mesecu marcu in aprilu se bodo izvajala tudi anketiranja o delovanju poslovnih subjektov v
mestnem središču (trgovin, lokalov, gostincev) na temo trajnostne mobilnosti in oživljanja
starega mestnega jedra.

Projekt RESOLVE in konferenca CIVINET Slovenija–Hrvaška–Jugovzhodna Evropa v Mariboru
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NASLEDNJI EU DOGODKI IN PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTA
Dogodki projekta
Tretji sestanek za projektni menedžment, Varšava – Poljska, 6 -7 april 2017

Peer Reviews
Moravska Šlezija, Češka republika, 15-16 marec 2017
Varšava,Poljska, 4-5 april
Maribor – Slovenija, 10-11 april
Reggio Emilia – Italija, 19-20 april

EU dogodki
4. evropska konferenca o mobilnostnih načrtih/strategijah (Sustainable Urban Mobility Plans) Dubrovnik, Hrvaška, 29-30 marec 2017
ECOMM 2017 Evropska konferenca o menedžmentu mobilnosti- Maastricht, Nizozemska,
31/05/2017 - 02/06/2017
Velo-city 2017 - Arnhem-Nijmegen, Nizozemska, 13/06/2017 - 16/06/2017
European Cycling Challenge (evropski izziv kolesarjenja) – EU-wide, 01/05/2017 - 31/05/2017
Evropski teden mobilnosti 2017, 19-25 junij 2017
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Kontakti in partnerji
Za več informacij lahko kontaktirate koordinatorja projekta pri mestu
Roermond:
g. Jan Waalen
e-mail: janwaalen@roermond.nl
Projektni partnerji
City of Roermond (NL)
Department of Regional, Port and Transport Economics (RHV BV) (NL)
Municipality of Reggio Emilia (IT)
Transport for Greater Manchester (UK)
Mestna občina Maribor (SI)
Kronoberg County Administration Board (SE)
Almada City Council (PT)
City of Warsaw (PL)
Moravian-Silesian Region (CZ)
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