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CH4LLENGE abordează cele mai presante patru provocări
ale Planificării Mobilității Urbane Durabile
Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document strategic
conceput pentru a îndeplini obiectivele climatice și energetice europene.
Acesta se bazează pe practicile de planificare existente, ținând seama de principiile de integrare, participare și evaluare.
În CH4LLENGE nouă orașe europene și opt organizații de sprijin și-au unit
forțele pentru a aborda patru dintre cele mai presante provocări ale Planificării
Mobilității Urbane Durabile:
Participarea: Implicarea activă a actorilor locali și a cetățenilor în
procesele de planificare a mobilității
Cooperarea: Îmbunătățirea cooperării geografice, politice, administrative și a celei interdepartamentale
Selectarea măsurilor: Identificarea celui mai adecvat pachet de măsuri pentru a atinge obiectivele politicilor de dezvoltare ale unui oraș
Monitorizare și evaluare: Estimarea impactului măsurilor și evaluarea procesului de planificare a mobilitătii

Leaflet design: Union of the Baltic Cities Commission on Environment

Nouă orașe Europene merg mai departe
În peste patruzeci de scheme pilot, orașele CH4LLENGE analizează progresul
mobilității locale, dezvoltă noi strategii pentru combaterea problemelor de
mobilitate urbană și testează soluții pentru a depăși barierele locale din cele
patru domenii tematice.
Planificarea Mobilității Urbane Durabile se află în prezent în diferite stadii în
orașele partenere din proiect. Amiens, Brno, Budapesta, Comitatul Yorkshireului de Vest, Dresda, Gent, Cracovia, Timișoara și Zagreb sunt orașe partenere
ambițioase ce se îndreaptă către o planificare mai cuprinzătoare a mobilității
urbane durabile. Proiectul se axează pe schimbul de cunoștințe între orașele
proiectului și prin schemele pilot, pe sprijinirea dezvoltării de stategii și pe
implementarea acestora. CH4LLENGE susține până la 30 de Orașe ce ne
Urmează, care primesc sfaturi adaptate nevoilor lor de la Echipa CH4LLENGE
de Experți în PMUD.

Vă invităm să vă alăturați seminariilor și școlilor de vară:
Sunt organizate patru Seminarii de Formare în Provocările PMUD interactive
pentru planificatorii și factorii de decizie locali. În plus, Seminarii Naționale
PMUD și Școli de Vară sunt organizate in Cehia, Croația, Polonia, România și
Ungaria.

Învățați online:
Învățați în ritmul propriu și de oriunde din lume. Înregistrați-vă pentru Cursurile de Studiu Online gratuite și beneficiați de rezultatele atelierelor și seminariilor, precum și de experiențele orașelor CH4LLENGE.

Extindeți-vă orizonturile:
Patru manuale cuprinzătoare și broșuri cuprinzând cunoștințe de bază vă
vor ghida prin procesul de participare, cooperare instituțională, selectare a
măsurilor precum și prin procedurile de monitorizare și evaluare. Descărcațile gratuit de pe pagina noastră web.

Împărtășiți experiența proiectului PMUD:
Ați fost implicați în proiecte sau inițiative europene relaționate PMUD?
Alăturați-vă Seminarului de Schimb de Cunoștințe în PMUD pentru a coopera
cu alte proiecte PMUD și pentru a fi implicat în dezvoltarea unor recomandări
de politici urbane.

Vizitați pagina noastră web pentru a afla mai multe despre cursurile de formare, despre perioade și materiale online!
www.sump-challenges.eu
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