--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V mesecu maju 2013 je v Malmöju in Göteborgu potekal še zadnji študijski obisk v
okviru projekta. Tega obiska so se udeležili predstavniki občine Roermond iz
Nizozemske.
V obdobju od oktobra 2012 do maja 2013 je bilo izvedenih 32 študijskih obiskov
različnih mest v okviru projektnega partnerstva. V nadaljevanju je predstavljenih
nekaj številk glede izmenjave znanja v okviru študijskih obiskov:
 Ogledanih in proučenih je bilo 46 različnih primerov dobrih praks. Nekateri
izmed njih so bili obiskani večkrat, tako da je bilo skupno izvedenih 169 prenosov
izkušenj in znanj.
 Vključenih je bilo več kot 170 različnih zainteresiranih udeležencev, med
katerimi je bilo več kot 70 takšnih, ki niso pripadali nobeni partnerski agenciji
oziroma organizaciji, ki sodeluje v samem projektu.
 Pri ogledih primerov dobrih praks je sodelovalo 83 ključnih nosilcev
odločanja. Med njimi je bilo 5 županov, 2 podžupana, 4 direktorji uprave, 9
svetnikov, 5 politikov in 32 direktorjev različnih organizacij ter oddelkov v
organizacijah.
 Največ zanimanja so udeleženci namenili primerom dobrih praks, ogledanih
v Madridu, Birminghamu (CENTRO) in v Reggio Emilii ter v Roermondu &
Rotterdamu (Univerza Erasmus).
Poudarek pri ogledih primerov dobrih praks je bil predvsem na vključenosti
zasebnega sektorja v projekte upravljanja z mobilnostjo. Seznaniti se je bilo mogoče
tako s shemami sofinanciranja programov javnega prevoza v okviru zasebnih
organizacij kot s promocijo potovalnih načrtov za podjetja; z javnim prevozom na
industrijskem področju do kolesarjenja in hoje na poslovnem področju.
Namen teh ogledov je v prenosu in širjenju znanja na lokalno področje posameznega
partnerja. Po vseh ogledih je vsak izmed partnerjev v projektu izbral primer dobre
prakse, ki je bil za njegovo domače okolje najbolj zanimiv in izvedljiv ter ga bo lahko
»uvozil« v svojo regijo. V nadaljevanju izvajanja projekta bodo organizirane
posamezne delavnice, ki bodo partnerjem v pomoč pri t.i. uvozu znanja in izkušenj iz
obiskanih primerov dobrih praks. Partnerji bodo to znanje prenesli na lokalne
zainteresirane udeležence, kar je tudi glavni cilj prenosa primerov dobrih praks,
torej, ustvariti in nuditi podporo pri prenosu na lokalno ali regionalno raven. Delavnice bodo organizirane v
obdobju od septembra 2013 do marca 2014 in so bistvenega pomena za pripravo Regionalnega izvedbenega
načrta vsakega posameznega partnerja, kot enega od rezultatov izvajanja projekta, v katerem bodo
opredeljeni prenosi primerov dobrih praks v lokalno okolje.
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