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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. március 8.: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)

•

2018. április 18-19. között egy nap, Székesfehérvár: iskolai mobilitástervezés és iskolák környezetének közlekedésbiztonsága

•

2018. május 9-10. között egy nap, Budapest: utastájékoztatás, utazástervező alkalmazások

•

2018. június 4-8 között négy nap, Szeged: képzés a fenntartható városi mobilitás-tervezésről (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.

Beszámoló az első PROSPERITY workshopról
A Nemzetgazdasági Minisztérium adott otthont a PROSPERITY projekt és a Magyar CIVINET első, közös fenntartható városi
mobilitástervezési workshopjának 2017. október 5-én. Az eseményen az érintett kormányzati szervek, hazai városok és mobilitási
szakértők vettek részt.

A 3 éves PROSPERITY nevű Horizont 2020 projektben 27 partner vesz részt 15 EU országból. A
Mobilissimus Kft. hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező mobilitási szakértőként vesz részt a
projektben Szeged Megyei Jogú Várossal egyetemben. A PROSPERITY célja, hogy elősegítse a városi
mobilitástervezés kultúrájának megváltozását, előmozdítsa a fenntartható városi mobilitási tervek
(SUMP) minél szélesebb körű elterjedését, és ezen túl a meglévő fenntartható városi mobilitási
tervek minőségének javításához is hozzájáruljon. A projekt emellett elősegíti az érintett helyi és a
kormányzati szereplők közötti rendszeres párbeszédet, és a külföldi tapasztalatok becsatornázását
a projektpartnerek segítségével.
A projekt fő magyarországi eseménye a városi szakembereknek szóló képzés lesz 2018. június 4-8.
között Szegeden. A négynapos ingyenes képzés a fenntartható városi mobilitástervezés felmért,
hazai igényeknek megfelelő témáit dolgozza fel hazai és nemzetközi szakértők és egy, a SUMPkészítésben és -megvalósításban tapasztalt európai város segítségével. A képzés segítségével
javulni fog a meglévő és jövőbeli hazai fenntartható városi mobilitási tervek minősége, valamint
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a megvalósítás folyamata. A PROSPERITY projekt során több internetes, élő szeminárium is segíti majd a városokat, hogy jobban elmerülhessenek
a képzés során csak érintett, de nem részletezett témákban.
A workshop során Ekés András, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője, a PROSPERITY hazai SUMP szakértője, gyakorló mobilitástervező osztotta meg
tapasztalatait a hazai és európai példákon keresztül. Kiemelte a mobilitástervezés hazai kultúrájának és gyakorlatának gyengeségeit, mint többek
között az alapos stratégiai tervezés, rendszeres adatgyűjtés és nyomon követés, valamint sok esetben a kommunikáció hiányosságait. A források
hozzáférhetősége és a szűkös önkormányzati kapacitások korlátozzák a valóságban is sikeres SUMP folyamatot. Tapasztalata szerint már vannak olyan
vízióval rendelkező előrelátó városok, amelyek felismerték, hogy a minőségi, hosszú távú munkához elengedhetetlen az erőforrások biztosítása,
és hogy a valós, alaposan felmért jövőbeli igényekre reagáljanak és ne a múltbeli, meghaladott terveket valósítsák meg új formába csomagolva.
A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Sztanics Gábor referens osztotta
meg a gondolatait egy vitaindítójában. Meglátása szerint a hazai városoknál
még nem tudatosult a SUMP készítés valódi célja és egy kötelező pályázati
elemként tekintenek arra, amellyel forrást szerezhetnek a múltban
elmaradt infrastrukturális beruházásokhoz. Bár a TOP-ban rendelkezésre
áll forrás a SUMP-ok elkészítésére, mégis jelenleg kevés számú, 6-7 SUMP
készült el, míg további néhány elkészülése várható még 2017-ben. Az
elkészült SUMP-ok minőségbiztosítása a finanszírozó részéről még nem
teljeskörűen megoldott, és jóllehet rendelkezésre áll már egy SUMP
elkészítési útmutató, de a kormányzati szereplők a folyamat legelején
és az elbírálásnál látnak rá csupán a SUMP folyamatára. Berencsi Miklós,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros koordinációs Főosztály
osztályvezetője a kerékpárforgalmi hálózati tervek tervzsűrijének működési
modelljét említette, amelynek bizonyos elemei akár a SUMP-ok esetében
is alkalmazhatók lennének a minőségbiztosítási folyamatban.
A résztvevők megállapították, hogy az emberközpontú mobilitás-tervezésbe, amely messze túlmutat a közlekedési ágazat határain az építésztársadalmat
is mélyebben be kell vonni, valamint új, valódi párbeszédet elősegítő társadalmi bevonási módszereket lenne érdemes hazánkban meghonosítani.
A beszélgetést követően három hazai város: Budapest, Szeged és Veszprém osztotta meg a SUMP-jával kapcsolatos tapasztalatokat. A kommunikáció
és az érintettek bevonása meghatározó elem volt mindegyik példában. A valós társadalmasítási eljárás még gyerekcipőben jár itthon, de Budapest
tapasztalatai szerint érdemes felnőttként, teljes partnerként kezelni az embereket, így sokkal jobb visszajelzéseket, minőségi ötleteket lehet kapni.
Szeged tapasztalata, hogy nem szabad túl sok információt egyszerre kiadni az érintetteknek, inkább részleteiben kérdezzék meg őket, akár több
körben. A társadalmasítási folyamatba facilitátor bevonása erősen ajánlott. A jelenlevő városok és felek megegyeztek abban, hogy a kapacitáshiány
általános akadályozó tényező ezen a területen a hazai önkormányzatoknál. Veszprém példaértékű tudatos és széleskörű kommunikációval vitte végig
a társadalmasítás folyamatát, amihez kevés volt az egy év. Egy alapos társadalmasítási fázis nélkül az érintettek nem érzik annyira önmagukénak a
tervet. Ha viszont bevonják őket és számba veszik a véleményüket, az jó alapot adhat a megvalósításhoz.
A workshop résztvevői egyetértettek abban, hogy ma Magyarországon nehéz nyomon követni a közlekedési folyamatokat a források és eszközök
hiánya miatt, és ennek következtében félrevezető pillanatfelvételekből próbálunk mérni, pedig a folyamatok rendszeres nyomonkövetése egyéb
területeken is előnyökkel járhat. Az önkormányzatok így nem egyszer hiányos információkon alapuló trendeket követve valósítanak meg több
évtizedes, idejétmúlt beruházásokat.
Az előadásokat és a tapasztalatmegosztást követően a nap jó hangulatú lezárása egy interaktív szituációs gyakorlat volt, amely során a workshop
résztvevői csoportokba szerveződve egy kitalált település mobilitási problémáit orvosolták teljesen más szerepbe helyezkedve, mint ahogyan azokkal
mindennapokban, munkahelyükön ő maguk is találkoznak.
A prezentációk elérhetők ezen a linken.

5. Európai SUMP konferencia
A ciprusi Nicosiában rendezik meg az 5. Európai SUMP konferenciát
2018. május 14-15-én.
A rendezvény mottója „multimodális városok tervezése”, összhangban
azzal, hogy az Európai Bizottság 2018-at a multimodalitás témájának
szenteli. Ennek megfelelően a közlekedési módok integrációja és a
kombinált utazási megoldások állnak a fókuszban, mind a személy-,
mind a teherszállítás terén.
Részletes információk és regisztráció a konferencia honlapján érhetők
el (angol nyelven).
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Megvan a 2018-as umeå-i CIVITAS Forum időpontja: szeptember 19-21.
Nyilvánosságra hozták az idei CIVITAS Forum konferencia időpontját. Európa vezető fenntartható mobilitási rendezvényét 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, ahol hamarosan elérhetők lesznek a konferencia programja és a kiállítási és regisztrációs
lehetőségek.

Internetes szeminárium a hálózatba kapcsolt és
önvezető járművekről
A CIVITAS SATELLITE és a CoEXist projektek keretében 2018. február 26-án, 12:00-tól 13:30ig kerül sor az internetes szemináriumra, melynek célja a fogalmak tisztázása mellett
betekintést adni ezen új technológiák jövőt formáló hatásába.
Célja, hogy bevezetést adjon az automatizálásba, és párbeszédet indítson az önkormányzatok
és más városi mobilitási szereplők, érintettek között, felhívva a figyelmet erre a gyorsan változó
területre. Ez lehetővé teszi a városok számára, hogy megértsék és felkészüljenek a folyamatos
technológiai fejlődésből eredő kihívásokra és lehetőségekre.
A szeminárium különösen az automatizáció közösségi közlekedésben játszott szerepére fókuszál,
konkrét példán át bemutatva, hogyan készül fel rá egy közepes méretű város.
A másfél órás szemináriumra jelentkezni a CIVITAS honlapján lehet.
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Február 14-ig jelentkezhetnek követő városok a SUNRISE projektbe
A városrészi szintű részvételi tervezés lehetőségeit és módszereit kutató SUNRISE projekt február 14-ig várja követő városok jelentkezését.
A SUNRISE célja, hogy inspiráljon, információkkal lásson el és tettekre
ösztönözzön más városrészeket a projekt partner városain kívül is,
különösen a SUNRISE követő városokban. A követő városrészek számos
városban találhatók EU-szerte, és nem részei a projekt konzorciumnak.
A tervezett program szakmai látogatások és mentorálás mellett
tanulmányutakat tartalmaz inspiráló városrészekbe (a hat SUNRISE
akcióterület egyikébe, vagy más CIVITAS városokba) a követő városrészek
csoportjai számára. A követő városok bevonásra kerülnek a részvételi
tervezési folyamatba, saját szükségleteik és helyi adottságaik alapján.
A SUNRISE projekt magyarországi partnerei a BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zrt., Budapest XIV. kerület Zugló önkormányzata és a
Mobilissimus Kft., akcióterülete pedig Zugló Törökőr városrésze.
A jelentkezés határideje 2018. február 14. További információ (angol
nyelven) a SUNRISE honlapján található.

Keresik a 2019-es CIVITAS Forum házigazdáját!
Megjelent a városok számára a pályázati felhívás a 2019-es CIVITAS Forum befogadására, melyre bármely európai város jelentkezhet.
A konferencia a CIVITAS program legjelentősebb eseménye és egyben Európa vezető fenntartható mobilitási konferenciája. A házigazda város
számára kiváló lehetőség a tiszta és fenntartható városi közlekedés terén elért sikerei és eredményei bemutatására. A jelentős médiafigyelem és
magas rangú politikusok részvétele esélyt ad, hogy a város felhelyezze magát a nemzetközi térképre.
A konferenciára általában több mint 400 vendég érkezik: döntéshozók, városok képviselői, egyetemi kutatók és a fenntartható városi mobilitással
foglalkozó gyakorlati szakemberek. A CIVITAS Forum konferenciát minden évben szeptemberben vagy októberben rendezik. A 2019-es a 17.
konferencia lesz; a korábbiakat olyan különböző városokban rendezték, mint például Torres Vedras, Ljubljana, Casablanca, Malmö vagy Kaunas.
A CIVITAS Politikai Tanácsadó Bizottság (PAC), az INEA és a DG MOVE értékeli a pályázatokat a pályázati útmutatóban megadott kritériumok szerint,
és dönt a jelentkezők közül. A nyertes várost 2018. szeptember 21-én, az idei CIVITAS Forum zárónapján jelentik be a svédországi Umeå-ben.
A jelentkezés határideje 2018. május 15. További információ (angol nyelven) a CIVITAS honlapján található.

Kerékpározható város mesterkurzus Dániában
A Dán Kerékpáros Nagykövetség (Cycling Embassy of Denmark) kerékpározható város
mesterkurzust rendez 2018. május 14-18. között Dániában.
Az ötnapos esemény döntéshozók, várostervezők, civil szervezetek képviselői számára szól,
a világ különböző városaiból. A részvevők megtapasztalhatják a dán kerékpáros kultúrát, és
első kézből szármató tapasztalatokat szerezhetnek a koppenhágai és odensei kerékpárosbarát
megoldásokról. Tudást és konkrét eszközöket kapnak a kerékpározás népszerűsítéséről, vagy a
kerékpározás körülményeinek javításáról saját városaikban.
A jelentkezés határideje 2018. március 26. A programról további információk, valamint
regisztrációs lehetőség a Dán Kerékpáros Nagykövetség honlapján érhetők el (angol nyelven).
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