Magyar CIVINET
térségi CIVITAS hálózat
a tiszta és fenntartható városi mobilitásért

Mi a CIVITAS?

Országos és térségi hálózatok

A CIVITAS (civitas.eu) az Európai Bizottság
kezdeményezése, melynek célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a városi közlekedés
problémáinak megoldásában élenjáró európai városok között.

Az elmúlt években több országos, illetve
országhatárokon átnyúló térségi CIVITAS
hálózat (CIVINET) jött létre, hogy a hasonló
helyzetben, hasonló keretek között működő
városok nyelvi akadályok nélkül oszthassák
meg egymással eredményeiket és tapasztalataikat, tanulhassanak egymás példáiból.

A CIVITAS részben pályázati lehetőséget nyújt
előremutató közlekedési megoldások valós
körülmények között történő tesztelésére
(ilyen forrásból valósított meg fejlesztéseket
2002 és 2009 között Pécs és Debrecen), részben tapasztalatcserére biztosít lehetőséget
a városok szakemberei számára.

Mintegy tíz másik nyelvi alapon szerveződő
hálózat mellett 2014 óta működik a Magyar
CIVINET, magyarországi és határon túli tagokkal.

Ki lehet a Magyar CIVINET tagja?
• A Magyar CIVINET hálózat tagjai helyi
önkormányzatok lehetnek, akik
elfogadják a hálózat Alapszabályát.
• Szakmai pártoló tagok lehetnek azok
a civil szervezetek, kutatóintézetek,
egyetemek és más szervezetek, melyek
tevékenysége a városi közlekedéshez
kapcsolódik.

A CIVITAS témakörei

A Magyar CIVINET

A CIVITAS integrált intézkedéscsomagok kidolgozását és tesztelését támogatja
a fenntartható városi mobilitás terén. Az intézkedések nyolc témakörbe csoportosíthatók, melyeket két horizontális témakör
egészít ki.

A Magyar CIVINET hálózat célja, hogy magyar
nyelven biztosítsa a tapasztalatcsere lehetőségét a magyarországi, valamint a magyar
nyelvet (is) használó határon túli városok
között, valamint segítse a CIVITAS programban megnyíló pályázati lehetőségekhez (pl.
szakembercserékhez, innovációs projektekhez) való hozzáférést.

A témakörök a következők:
Tiszta üzemanyagok és járművek
Mobilitásmenedzsment
Közösségi közlekedés
Keresletszabályozási stratégiák
Autófüggetlen életmód
Városi teherszállítás és logisztika
Közlekedés- és közbiztonság
Közlekedési telematika
A horizontális témakörök pedig az alábbiak:
Integrált tervezés
Társadalmi részvétel

Fényképek: Ekés András, Gertheis Antal (Mobilissimus Kft.), DKV Zrt.

A hálózat a fenti célok érdekében többek
között szakmai találkozókat, helyszínbejárásokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat
és hírleveleket jelentet meg, valamint honlapot működtet.
civitas.eu/civinet/magyar-civinet

Hogyan csatlakozhatok?
Önkormányzatok, szervezetek a Tagsági kérelem kitöltésével és a benne
feltüntetett címre való megküldésével
jelentkezhetnek. A Magyar CIVINET Hírlevélre egyénileg is fel lehet iratkozni.
A szükséges dokumentumok megtalálhatók a hálózat honlapján:
civitas.eu/civinet/magyar-civinet

Fénykép: Ekés András (Mobilissimus Kft.)
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