27. apríla 2015
Vážený/á pán/pani,
V mene Európskej platformy pre plány udržateľnej mestskej mobility – PUMM (Sustainable
Urban MobilityPlans – SUMP),v spolupráci s projektom ENDURANCE, sieťou miest CIVINET Česká
a Slovenská republika, agentúrou JASPERS (JointAssistance to SupportProjects in
EuropeanRegions) a pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme pozvať na seminár:
„Plány udržateľnej mestskej mobility“
ktorý sa uskutoční v utorok, dňa 2. júna 2015, v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline,
v čase od 13.00 do 17.30.
Európska komisia prijala koncept Plánov udržateľnej mestskej mobility1aby pomohla európskym
mestám účinnejšie riešiť ich dopravné problémy. Tento koncept v sebe spája prvky tradičného
dopravného plánovania ako aj nové, moderné prístupy k plánovaniu mobility. Komisia podporila
aj vypracovanie príručky na prípravu plánov a ich implementáciu2.
Na túto koncepciu nadväzuje aj nový Integrovaný regionálny operačný program– IROP pre
programové obdobie 2014 – 2020. Základnou podmienkou na financovanie aktivít pre účely
rozvoja regionálnej a mestskej verejnej osobnej dopravy v IROPje vypracovanie plánov
udržateľnej mestskej mobility.3 Zároveň v rámci Investičnej priority č. 1.2, Špecifického cieľa č.
1.2.1: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, bude možné
čerpať finančné prostriedky aj na spracovanie, resp. aktualizáciu strategických dokumentov a
územnoplánovacích podkladov ako sú plány mobility, generely dopravy a plány dopravnej
obsluhy.
Seminár je určený pre zástupcov miest a regiónov, ktorí pracujú v oblasti dopravného alebo
územného plánovania a mobility. Má informatívny charakter a jeho cieľom je:





poskytnúť mestám najnovšie informácie o legislatíve a možnostiach financovania na
národnej úrovni;
zoznámiť účastníkov s konceptom plánov udržateľnej mestskej mobility;
informovať o zdrojoch a spôsoboch podpory pre mestá pri príprave plánov a opatrení;
diskutovať o bariérach a problémoch pri zavádzaní plánov v slovenských mestách.

Na seminár nadväzuje tréning organizovaný projektom ENDURANCE a sieťou CIVINET. Cieľom
tréningu je pripraviť pracovníkov mestských samospráv na vypracovanie plánu PUMM pre ich
mesto. Tréning prebehne interaktívnou formou. Účasť na tréningu je podmienená účasťou na
seminári, kde získate základné informácie a zorientujete sa v problematike. Seminár i tréning sú
zdarma. Kapacita seminára i tréningu je obmedzená na 40 miest, preto Vám odporúčame
v prípade Vášho záujmu zaregistrovať sa čím skôr, najneskôr však do 15. 5. 2015. Vyplnený
registračný formulár zašlite na adresu dasit@fstav.uniza.sk. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti
o seminári alebo tréningu, prosím neváhajte nás kontaktovať na dole uvedených adresách:
Dana Sitányiová (kontaktný bod CIVINET a ENDURANCE pre SR):dasit@fstav.uniza.skalebo
Rob Jeuring (sekretariát ELTIS): enquiries@mobilityplans.eu
1

Urban Mobility Package 2013, http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913_sk.pdf
Pozri: http://www.ocibb.sk/files/prilohy/sump_guide_sk.pdf
3
www.mpsr.sk/download.php?fID=8102
2
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Tešíme sa na Vás v Žiline 2. – 3. júna 2015.
S pozdravom
Rob Jeuring
Sekretariát
EuropeanPlatform on Sustainable Urban Mobility Plans
E-mail: enquiries@mobilityplans.eu
www.eltis.org/mobility-pl

Predbežná agenda seminára – 2. júna 2015
Čas
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 - 14.45

14.45 – 15.30

Registrácia
Privítanie a úvod
Dana Sitányiová, národný kontaktný bod CIVINET a ENDURANCE
Rob Jeuring, zástupca EuropeanPlatform on Sustainable Urban Mobility
Plans
Národná podpora pre udržateľnú mobilitu na Slovensku
Michal Dekánek, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Iniciatíva JASPERS
Zástupca iniciatívy JASPERS
Plány udržateľnej mestskej mobility – koncept, proces, obsah
a benefity pre mesto
Dana Sitányiová

15.30 – 16.00
16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.10

17.10 – 17.25
17.25 - 17.30
19.00

Prestávka – občerstvenie
Príklad dobrej praxe (1)
Ako sme pripravovali PUMM pre mesto Košice
Bibiana Poliaková, za mesto Košice
Príklad dobrej praxe (2)
Elementy PUMM v dopravnom genereli mesta Bratislava
Tatiana Kratochvílová, Hlavná dopravná inžinierka mesta Bratislava
Moderovaná diskusia
Použitie konceptu PUMM v podmienkach slovenských miest
Dana Sitányiová
Možnosti ďalšej podpory
Dana Sitányiová, Bibiana Poliaková
Záver
Večera
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Predbežná agenda tréningu – 3. júna 2015
Čas
8.00 – 8.30
8.30 – 8.45
8.45 – 9.45
9.45 - 10.00
10.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 17.30

Registrácia
Prečo potrebujeme integrované plánovanie mobility?
Dana Sitányiová, národný kontaktný bod CIVINET a ENDURANCE
Analýza problémov a príležitostí– audit súčasného plánovania v meste
Dana Sitányiová
Marek Drličiak, dopravný inžinier, Žilinská univerzita v Žiline
Prestávka – občerstvenie
Vytvorenie spoločnej vízie– praktické cvičenie
Dana Sitányiová, Marek Drličiak
Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Obed
Ako pripraviť dobrý plán?
Dana Sitányiová
Efektívny balíček opatrení – praktické cvičenie
Odborníci pre oblasti: cyklistika, verejná doprava, manažment mobility,
propagácia, nové technológie pre dopravu, parkovanie a pod.
Prestávka – občerstvenie
Diskusia
Záver
Prihlasovanie na osobné konzultácie

Predbežná agenda tréningu – 4. júna 2015
Čas
8.30 – 14.30

Osobné konzultácie

Miesto konania
Žilinská univerzita v Žiline
Zasadacia miestnosť vedeckej rady
Vysokoškolákov 26, Žilina
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