
Csatlakozzon képzéseinkhez! 
Tanuljon velünk online!

Szélesítse látókörét!

Ossza meg a fenntartható városi mobilitás tervezé-
sével (SUMP) kapcsolatos tapasztalatait! 

Olvassa át a kiadványunkat vagy lépjen  
velünk kapcsolatba!

Csatlakozzon képzéseinkhez! 
Négy interaktív SUMP Challenge tréning kerül megrendezésre a helyi tervezők 
és döntéshozók részére, valamint nemzeti szintű SUMP szemináriumokat 
és nyári egyetemet rendezünk Csehországban, Horvátországban, Magyar-
országon, Lengyelországban és Romániában.

Csatlakozzon online kurzusainkhoz!
Tanuljon a világ bármely pontjáról csatlakozva. Regisztráljon ingyenes online 
kurzusainkra, és hasznosítsa a tanfolyamok, szemináriumok eredményeit és a 
CH4LLENGE városok tapasztatait.

Szélesítse látókörét! 
Négy átfogó kézikönyv és kiadvány készül, amelyekből tájékozódhat a részvé-
tel folyamatairól, az intézményi együttműködésről, az intézkedések kiválasz-
tásának, valamint a monitoring és értékelés eljárásainak aktuális kérdéseiről. 
Töltse le díjtalanul a dokumentumokat weboldalunkról!

Ossza meg Ön is SUMP tervezési tapasztalatait! 
Volt már résztvevője európai SUMP témához kapcsolódó projekteknek vagy 
kezdeményezéseknek? Csatlakozzon a SUMP Tapasztalatcsere Workshopunk-
hoz, amelyben együttműködhet más SUMP projektekkel és részt vehet a szak-
politikai ajánlások közös kialakításában.

Látogassa meg a weboldalunkat, ahol további információkat 
talál a rendezvényeinkről és online anyagainkról!  
www.sump-challenges.eu

A CH4LLENGE projekt célja, hogy a városi mobilitás 
tervezés négy legnagyobb kihívásával kapcsolatos kér-
désekre adjon választ 

A fenntartható városi mobilitás terv (SUMP) olyan közlekedésstratégiai do-
kumentum, amely segíti az EU klíma- és energiapolitika céljainak elérését. A 
SUMP a jelenlegi tervezési gyakorlatból kiindulva, integrált tervezési szem-
léletet valósít meg a közlekedést használó csoportok véleményének sokkal 
hangsúlyosabb figyelembevételével és az intézkedések hatásának folyamatos 
értékelésével.

A CH4LLENGE projektben 9 európai város 8 támogató szervezettel együtt vesz 
részt a mobilitás tervezés négy legnagyobb kihívásának feldolgozásában.

 Participatív tervezési elvek: A helyi  érintettek és a lakosság aktív  
 bevonása a mobilitás-tervezés folyamataiba.

 Intézményi együttműködés tervezése és megvalósítása: A földrajzi,  
 politikai, adminisztratív és tárcaközi együttmüködések javítása.

 Intézkedések kiválasztása: A város politikai céljainak leginkább meg 
 felelő intézkedéscsomag kiválasztása.

 Monitoring és értékelés: Az intézkedések hatásainak felmérése és a  
 mobilitás tervezési folyamat értékelése.

9 európai város gyakorlatára építve
A projektben több mint negyven pilot kerül kidolgozásra, melynek keretében 
a résztvevő városok a helyi mobilitás fejlődésének elemzése után stratégiát 
dolgoznak ki a városi mobilitás problémáinak kezelésére, vizsgálják a helyi 
akadályok leküzdésének lehetséges megoldási javaslatait, a CH4LLANGE négy 
kiemelt témakörében.

A projektben résztvevő városok jelenleg különböző szinten állnak a fenntart-
ható városi mobilitás-tervezésben. A partnervárosok: Amiens, Brno, Buda-
pest, West Yorkshire megye, Drezda, Gent, Krakkó, Temesvár és Zágráb cél-
tudatosan haladnak előre egy átfogó fenntartható városi mobilitás-tervezés 
felé. A projekt fontos célja a városok közötti tudás és gyakorlati alkalmazások 
megosztása, a pilot projekteken keresztül, a stratégiatervezés és megvalósítás 
támogatása. A projekt keretében több mint 30 követő város kap igényeikre 
szabott tanácsadást a CH4LLENGE SUMP szakértői csapatától. 

A projekt főbb adatai:

Cím: 

CH4LLENGE - Kulcsfontosságú kihívások kezelése a fenntartható városi mobili-
tással kapcsolatos tervezésben

Projekt időtartama:

2013. március – 2016. március

Finanszírozási program: 

Intelligent Energy Europe

Koordinátor: 

Rupprecht Consult GmbH

Partnerek: 

Austrian Mobility Research (FGM-AMOR), The Association for Urban Transi-
tion (ATU),  Institute for Transport Studies, University of Leeds (ITS), Polis - 
network of cities and regions for innovative transport solutions, “Politehnica” 
University of Timisoara (PUT), Urban Planning Institute of the Republic of Slo-
venia (UIRS), Union of the Baltic Cities Commission on Environment (UBC En-
vCom), Amiens Métropole, Brno, BKK Budapesti Közlekedési Központ, Drezda, 
Ghent, Metro (West Yorkshire), Krakkó, Temesvár, Zágráb

Susanne Böhler-Baedeker
s.boehler@rupprecht-consult.eu
+49 221 6060 55 14

Hajnal Tünde              
tunde.hajnal@bkk.hu            
+36 30 774 1094

www.sump-challenges.eu

CH LLENGE4 
Kísérje figyelemmel és lépjen velünk kapcsolatba:

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union

Twitter: @SUMPChallenges

Leaflet design: Union of the Baltic Cities Commission on Environment

“Minden, amit tudni kell a 
fenntartható városi mobilitás 
tervezésének kihívásairól”
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A kiadvány tartalmáért egyedüli felelősség a szerzőket terheli. Sem az EACI, sem az Európai Bizottság nem felel a kiadvány tartalmáért.

SUMP szakértők

Partner városok

Követő városok

SZERETNÉ, HOGY AZ ÖN VÁROSA IS FELKERÜLJÖN A TÉRKÉPRE? 
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA, ÉS CSATLAKOZZON 
A KÖVETŐVÁROSOK CSOPORTJÁHOZ!


