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Uvodnik
RESOLVE
Dragi bralci, dobrodošli pri prebiranju prve izdaje novic projekta
RESOLVE. Po letu priprav se je končno pričelo izvajanje projekta, ki
prinaša nove izzive devetim partnerjem projekta kakor tudi drugim
evropskim mestom, kjer beležijo zmanjšano gospodarsko rast in se
srečujejo s potrebo po znižanju ogljikovih emisij. V okviru projekta
RESOLVE, ki ga podpira program INTERREG EUROPE smo
odločeni iskati rešitve na tem področju.
Za znižanje emisij iz motoriziranega prometa ne zadostujejo več
klasične metode s pripravo mobilnostnih načrtov. Potrebujemo
drugačne pristope za dosego tega cilja, hkrati pa moramo podpirati
lokalno gospodarstvo v času gospodarske krize. Za znižanje
ogljikovih emisij iz motoriziranega prometa blaga, ljudi in storitev
potrebujemo podporo gospodarstva. Zato moramo sodelovati,
razumeti potrebe drugih in se učiti eden od drugega. Uvajanje
ukrepov trajnostne mobilnosti v trgovinah na drobno in lokalov v
mestnem središču ima večjo možnost za uspeh, če jih načrtujemo
skupaj s trgovci, gostinci in ostalim storitvenim sektorjem. Po drugi
strani morajo načrtovalci lokalnih strategij
razumeti pomen
dostopnosti trgovcev in drugih podjetij in vpliv, ki ga ima le-ta na
obiskovalce mestnega središča.

V okviru projekta RESOLVE bodo partnerji drug drugemu pomagali
analizirati mobilnostne načrte s strani svojih strokovnjakov v obliki
strokovne revizije (t.i. »Peer Review«), opravili oglede dobrih praks in jih
uporabili za izboljšanje lastnih strategij. Učinki novih pristopov bomo merili
z orodji za spremljanje in evalvacijo. Na koncu projekta želimo spremeniti
svoje strategije, izboljšati vodenje na regionalni ravni in predlagati
izboljšave pri evropskih smernicah za prometne strategije (SUMP).
V Novicah projekta RESOLVE se boste lahko seznanili z aktivnostmi,
napredku in rezultatih projekta. V prvi izdaji vas želimo seznaniti o vsebini
projekta in predstaviti kako medregionalno sodelovanje podpira partnerje
pri izboljšanju stanja na lokalni ravni, o delu ostalih partnerjev in kaj
načrtujemo v naslednjih mesecih.
Želimo vam prijetno branje.

Jan Waalen, RESOLVE koordinator projekta,
in ostali partnerji projekta RESOLVE

Kaj je Interreg Europe?
Interreg so programi ki spodbujajo sodelovanje ned regijami v Evropski uniji, ki jih financira
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Program, ki pokriva celotno EU v obdobju 2014-2020 nudi pomoč regijam in lokalnim
skupnostim v Evropi pri pripravi in izvajanju boljših strategij in s tem boljših priložnosti za
izmenjavo znanj in izkušenj o strategijah in praksah.
Program financira projekte v okviru štirih prednostnih osi:
1) Raziskave in inovacije
2) Konkurenčnost srednjih in malih podjetij
3) Nizkoogljično gospodarstvo
4) Okolje in učinkovita raba virov
Program si z ustvarjanjem priložnosti in izmenjavo izkušenj prizadeva, da bi vlaganja
partnerjev vodila do trajnostnih rešitev za ljudi in prostor.
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Predstavitev
projekta RESOLVE
Kako lahko dosežemo bolj trajnosten
in energetsko učinkovit promet blaga,
ljudi in storitev? Kako izboljšati
lokalno okolje v območju trgovin na
področju hrupa, gneče, onesnaženja
in atraktivnosti? Kako lahko mesta in
regije
prispevajo
k
energetski
učinkovitosti
in
nizkoogljičnemu
gospodarstvu, da bi dosegli trajnostno
rast v skladu s Strategijo Evropa
2020?
RESOLVE Kick Off meeting, Roermond, April 2016

RESOLVE – trajnostna mobilnost in prehod v nizkoogljično gospodarstvo na področju
prevoza blaga, ljudi in storitev

V okviru projekta je 8 regij in mest v Evropi združilo moči, da izmenja znanja in izkušnje za
zmanjšanje negativnih učinkov prevoza blaga in ljudi v mestih in regijah in izboljšanje
dostopnosti območij za ljudi in blago, kakor tudi povezovanje med lokalno skupnostjo in
gospodarskim sektorjem.
V okviru projekta RESOLVE sodelujejo partnerji: vodilni partner mesto Roermond
(Nizozemska), mesto Reggio Emilia (IT), Transport za širše območje Manchestra (UK), Mestna
občina Maribor (SI), Regija Kronoberg (SE), mesto Almada (PT), mesto Varšava (PL), Regija
Moravska – Šlezija (CZ). Univerza Erasmus iz Rotterdama sodeluje kot partner, ki svetuje in
vodi mesta in regije skozi aktivnosti medregionalnega izobraževanja.
Partnerji projekta RESOLVE bodo promovirali prehod v nizkoogljično gospodarstvo na
področju prevoza blaga in ljudi ter izboljšali dialog z deležniki v mestih v okviru delovnih skupin
ter pripravili regionalne akcijske načrte za izboljšanje prometnih strategij.
Projekt RESOLVE, ki ga financira program Evropske komisije INTERREG EUROPE se je
pričel izvajati v mesecu aprilu 2016 in bo trajal 3 leta. Nato bo sledilo obdobje dveh let
spremljanja aktivnosti.
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Strokovna revizija
(Peer Review) v
Roermondu

Roermond Peer Review, julij 2016

Sedem ekspertov iz Švedske,
Portugalske, Združenega
kraljestva in Nizozemske je 6 in 7
julija 2016 strokovno pregledalo
prometno strategijo mesta
Roermond.

Situacija mesta Roermond je zaradi outlet centra v mestnem središču posebna in generira večino
prometa ob koncih tedna, letno ga obišče 6 mio obiskovalcev.
Posvet v Roermondu
Eksperti so predlagali mestnemu svetu Roermond izboljšanje prometne strategije v smislu vizije
kaj mesto želi v prihodnosti in najti ravnotežje med outlet centrom in razvojem mestnega
središča. Potrebno je pridobiti dovolj podatkov o mobilnosti v mestnem središču za pripravo
izboljšanja prometne strategije. Potrebno je uporabiti »mehka« komunikacijska sredstva za
dialog z uporabniki.

Ostali partnerji projekta so v poletnih mesecih seznanili svoje deležnike in uporabnike na
delovnih srečanjih v okviru projekta o namenu in cilju projekta, da bi strategijo in nove pristope za
izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti približali širši javnosti s katero želijo vzpostaviti dialog.
Partnerji želijo izboljšati svojo prometno strategijo in uvesti ukrepe za znižanje emisij CO2 v
sodelovanju z deležniki gospodarstva, trgovin in lokalov v mestnih središčih.
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Dogodki

Kick off – začetni setanek v Roermondu
Začetni sestanek projektne skupine je potekal v Roermondu v
mesecu aprilu 2016, kjer so partnerji imeli priložnost
razpravljati o ključnih aktivnostih projekta in načinu dela.

RESOLVE začetni sestanek projejktne skupine,
Roermond, april 2016
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Prihodnji projektni in
programski dogodki na
ravni EU
Sestanek za projektni menedžment Växjö –
Švedska, v mesecu oktobru

Strokovne revizije pri partnerjih
projekta (Peer Reviews)
Manchester – UK
Växjö – Švedska
Varšava – Poljska

EU dogodki
Evropski teden mobilnosti 2016, 16-22 september
CIVITAS Forum konferenca 2016 – Gdynia – Poljska, 28-30
september
Evropski teden mest in regij (OPEN DAYS) – Bruselj –
Belgija, 10-13 oktober
2016 Annual Polis Conference – Rotterdam (Nizozemska)
1-2 december
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Kontakti in partnerji
Več informacij
Za več informacij lahko kontaktirate koordinatorja projekta v
mestu Roermond:
Mr. Jan Waalen
E-pošta: 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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