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Fenntartható városi mobilitástervezési továbbképzés Szegeden
Tanulni jöttek Szegedre a PROSPERITY projekt fenntartható városi mobilitástervezési továbbképzésének résztvevői, melynek során
külföldi és hazai mobilitási szakértőktől ismerhettek meg számos európai jó gyakorlatot, praktikus fogást és a fenntartható városi
mobilitási tervek (SUMP) elkészítési és megvalósítási folyamatának egy-egy területén elmerülve.
A négynapos eseménynek a szegedi városháza adott otthont, melynek során gyakorló városi mobilitási szakemberek elmerülhettek a SUMP készítés
folyamatának egy-egy területében, hagyományos előadások mellett interaktív, gyakorlatorientált feladatok segítségével. A résztvevők megismerték
a döntéselőkészítés támogatására kifejlesztett Urban Transport Roadmaps internetes eszközt, amely a PROSPERITY projektnek köszönhetően
hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz. A kommunikáció és az érintett felek bevonása a SUMP kidolgozása és megvalósítása során hazánkban
még ok szempontból fejleszthető gyakorlat, amely elengedhetetlen a lakosság és minden érintett fél által nem csak elfogadott, hanem magukénak
is érzett stratégiai dokumentum megvalósításához. A kommunikációs tréning során a résztvevők megtekintették a Mobilissimus kreatív videóit,
melyek Eger Megyei Jogú Város SUMP kommunikációjához készültek. A városi teherszállítás várható jövőbeli trendjeinek, a jelen jó gyakorlatainak
megismerését követően a SUMP intézkedések hatásai nyomon követésének nemzetközi tapasztalatain túl a skóciai Dundee városának, olykor a
hazai közeghez hasonló problémáit és megoldásait ismertette a város közlekedési osztályvezetője.
A szegedi képzés végén az oklevelek átvételét követően a résztvevő szakemberek új tudással felvértezve, motiváltan térek haza. A képzés előadásai
és kiegészítő anyagai a PROSPERITY projekt weboldalán belül a szegedi képzés linkjére kattintva elérhetők további érdekes, kiegészítő anyagok
mellett. A jövőben a PROSPERITY projekt keretében további interaktív SUMP képzések várhatóak.

A Magyar CIVINET következő szakmai eseményei
A CIVITAS SATELLITE és CIVITAS PROSPERITY projektek keretében folytatódhatnak a Magyar CIVINET szakmai rendezvényei 2018-ban
is. A témák a tagok javaslatai alapján kerültek kiválasztásra.
Az EU Horizont 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramja keretében megvalósuló CIVITAS SATELLITE
és CIVITAS PROSPERITY projektek támogatásával a következő rendezvényekre kerül sor:
•

2018. ősz: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)

•

2018. ősz, Szeged: okos városok és smart mobilitás

•
2019. tavasz: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)
A részletekről a Magyar CIVINET Titkárság ad majd tájékoztatást.
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CIVITAS Forum, Umeå, szeptember 19-21.
Európa vezető fenntartható mobilitási rendezvényét, a CIVITAS Forumot 16. alkalommal a svédországi Umeåben rendezik meg, 2018.
szeptember 19-21. között.
Egyetemi kutatók, városok képviselői, döntéshozók és gyakorlati szakemberek százai gyűlnek össze, hogy megvitassák a fenntartható városi mobilitás
legfontosabb kérdéseit, és megismerjék azokat az előremutató megoldásokat, amelyek lehetővé teszik Európa tisztább és jobb közlekedés felé való
elmozdulását.
A résztvevők ezúttal is interaktív workshopokon és szekcióüléseken vehetnek részt a mobilitás legsürgetőbb kérdéseiről, érdekes helyszíni bejárásokon
vehetnek részt, és gondolatokat cserélhetnek Európa legkreatívabb mobilitási szereplőivel. A program számos új elemet is tartalmaz majd. a részvétel
ingyenes.
A 2018-as házigazda a kelet-svédországi Umeå, az ország egyik vezető városa a fenntartható városfejlesztés területén. Ultragyors elektromosbusztöltő megoldása nemzetközileg elismert, 2015-ben CIVITAS Díjat is ért műszaki innováció kategóriában. Az okos várossá válás érdekében számos
más fenntartható városi mobilitási megoldást is fejlesztenek. A város elkötelezettsége a tisztább, jobb közlekedés iránt és aktív részvétele a CIVITAS
programban ideális házigazdává teszi az idei CIVITAS Forum számára.
További információért kövesse a konferencia honlapját.

MaaS webináriumok szeptemberben és
októberben
A CIVITAS SATELLITE projekt három alkalmas webinárium-sorozatot szervez a Mobility
as a Service témájában.
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Az első alkalomra 2018. június 26-án került sor; a felvétel hamarosan elérhető lesz a CIVITAS
Learning Centre honlapján. Az előadók és témák listája:

A Magyar CIVINET térségi CIVITAS
hálózat hírlevele		

•

A MaaS lehetőségei a városi közlekedési rendszer számára és értéke a felhasználó számára
(Dr Maria Kamargianni, MaaSLab University College London)

•

A helyi és regionális hatóságok szerepe a MaaS környezet kialakításában (Suzanne Hoadley,
POLIS közlekedési hatékonysági munkacsoport)

•

A változás élén: hogyan fejlesztették ki a bécsi MaaS modellt? (Gregor Stratil-Sauer, bécsi
városháza)

•

A MaaS-felkészültségi indikátor - CIVITAS ECCENTRIC (Stella Aaltonen, Turku városa)
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Kiadja a Magyar CIVINET Titkárság
Mobilissimus Kft.
1093 Budapest, Lónyay utca 34.
magyar-civinet@civitas.eu
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A szeptemberi és októberi webináriumokról szóló értesítésekre ezen a linken lehet feliratkozni.
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