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Projekt CH4LLENGE se zabývá čtyřmi nejdůležitějšími výzvami v plánování udržitelné městské mobility
Plán udržitelné městské mobility (SUMP) je strategický dokument navržený
tak, aby přispěl ke splnění cílů Evropské klimatické a energetické politiky.
Využívá stávajících metod plánování a rozšiřuje je o principy integrace, hodnocení a zapojení veřejnosti.
V projektu CH4LLENGE se spojilo devět evropských měst a osm odborných
institucí, aby odpovědělo na čtyři nejdůležitější výzvy v plánování udržitelné
městské mobility:
Zapojení veřejnosti: Aktivní zapojení odborné veřejnosti a občanů
do procesu plánování městské mobility
Spolupráce: Zlepšení územní, politické, administrativní a mezioborové spolupráce
Výběr opatření: Identifikace souboru opatření, které nejvíce pomáhají naplnění cílů strategie města
Monitorování a evaluace: Hodnocení dopadu opatření a vyhodnocení procesu plánování městské mobility

Grafický návrh: Union of the Baltic Cities Commission on Environment

Devět evropských měst na cestě vpřed

Připojte se k nám na workshopech a letních školách:

Města, zapojená do projektu CH4LLENGE, ve více než čtyřiceti pilotních
schématech analyzují vývoj městské mobility, rozvíjejí nové strategie, které
pomáhají řešit problémy městské mobility a testují řešení, které se snaží
překonat překážky zahrnuté ve výše uvedených čtyřech tematických skupinách.

Ve spolupráci s místními odborníky a představiteli budou připraveny čtyři interaktivní workshopy, věnované čtyřem výzvám SUMP. Mimo to se v České
republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku uskuteční také národní
semináře a letní školy.

V současné době je plánování udržitelné městské mobility v jednotlivých
městech na rozdílné úrovni. Amiens, Brno, Budapešť, Hrabství Západní Yorkshire, Drážďany, Gent, Krakov, Temešvár a Záhřeb jsou ambiciózní partnerská
města, která směřují ke komplexnímu plánování udržitelné městské mobility.
Projekt se zaměřuje na výměnu znalostí mezi partnerskými městy a díky pilotním projektům bude rovněž asistovat při navrhování strategií a jejich realizaci. Projekt CH4LLENGE podporuje také téměř 30 tzv. učících se měst, jejichž
individuální potřeby bude pomáhat řešit tým odborníků projektu CH4LLENGE.

Učte se svým vlastním tempem kdekoliv na světě. Zaregistrujte se zdarma do
jednoho z našich čtyř online kurzů a využijte zkušeností měst projektu CH4LLENGE a výsledků workshopů a seminářů.

Učte se s námi online:

Rozšiřte si své obzory:
Čtyři souhrnné manuály a brožury vás provedou procesem zapojení veřejnosti,
institucionální spolupráce, výběrem opatření a také monitorování a evaluací
jejich dopadů. Stáhněte si je zdarma z našich webových stránek.

Sdílejte své zkušenosti s SUMP:
Byli jste zapojeni do projektů nebo iniciativ zabývajících se SUMP? Připojte
se k našemu workshopu a spolupracujte s dalšími projekty. Zapojte se tak do
přípravy metodiky pro přípravu SUMP.

Navštivte naše webové stránky a zjistěte více o termínech
workshopů a seminářů a podívejte se na naše online materiály!
www.sump-challenges.eu
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