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Inicjatywa CiViTAS

• europejska inicjatywa dla ambitnych miast maj ąca na 
celu promocj ę zrównowa Ŝonego transportu miejskiego

• Deklaracja CiViTAS

• sieć CIVITAS Forum - 182 miasta z Europy, w tym 11 z Polski

• udział w projektach pilotaŜowych (np. CARAVEL, MODERN)

• przynaleŜność do prestiŜowej grupy miast europejskich 
troszczących się o jakość transportu miejskiego

• uczestnictwo w Forum CiViTAS, szkoleniach, warsztatach

• moŜliwość „bycia na bieŜąco” w zakresie nowinek i projektów 
unijnych związanych z zagadnieniami transportowymi

• projekt CiViTAS CATALIST
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Czym jest projekt CiViTAS CATALIST ?

• CiViTAS CATALIST jest projektem unijnym 
będącym formą wsparcia finansowanego przez KE 
adresowaną do miast, które chcą dołączyć do 
Inicjatywy Civitas

• Głównym celem projektu jest ocena 
dotychczasowych osiągnięć Inicjatywy CiViTAS
oraz ich promocja poprzez wspieranie, ulepszanie, 
przyspieszanie radykalnych reform systemu 
transportowego w europejskich miastach

• Miasta partnerskie CC: Berlin, Brema , Bristol, 
Bukareszt, Genua , Goeteborg, Graz, Kowno,
Kraków , Nantes, Rzym, Rotterdam, Sztokholm, 
Tuluza

• Miasta partnerskie są pionierami w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących wydajnego 
transportu miejskiego. Mają za sobą długą historię 
współpracy
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Bloki tematyczne w projekcie 
CiViTAS CATALIST:

• Nowe formy uŜytkowania i własności pojazdów

• Innowacyjna promocja transportu miejskiego

• Popularyzacja transportu zbiorowego 

• Integracja systemów zarządzania transportem

• Zintegrowana strategia opłat i dostępu do centrum

• Nowe formy dystrybucji towarów

• Wydajny tabor oparty na czystym paliwie
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Korzy ści płyn ące z projektu CiViTAS CATALIST

• Projekt CiViTAS CATALIST daje moŜliwość 
aplikowania o finansowe wsparcie dla miast, które 
chcą uczestniczyć w wymianie wiedzy i informacji
typu „miasto dla miasta”

• Działania inicjowane przez miasta partnerskie
projektu CiViTAS CATALIST kwalifikujące się do 
refundacji to m.in.

- warsztaty tematyczne i sesje szkoleniowe, 

- spotkania grupowe słuŜące ocenie rezultatów 
dotychczasowych działań, wskazywaniu 
najlepszych praktyk itd.

- wizyty techniczne, czyli poznawanie w praktyce 
rozwiązań poszczególnych miast partnerskich CC 
w zakresie zrównowaŜonego transportu

- zapewnienie porad ekspertów.
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Korzy ści płyn ące z projektu CiViTAS
CATALIST

• Działania inicjowane przez tzw. take up cities
(miasta zainteresowane przystąpieniem do 
Inicjatywy Civitas) kwalifikujące się do refundacji to 
m.in.

- opracowania studiów wykonalności, 

- organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, 

- organizacja szkoleń praktycznych oraz 
profesjonalnej pomocy przy wdraŜaniu rozwiązań 
transportowych (wraz z wymianą ekspertów).



Gdzie szuka ć dalszych informacji?
• Na oficjalnej stronie CiViTAS: www.civitas-initiative.org

• Biuro Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa
Tel. 012 616 87 48
Fax: 012 616 88 01
joanna.majdecka@um.krakow.pl

• Materiały dyseminacyjne
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Serdecznie dzi ękuj ę za 
uwagę!


