-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 regij je začelo izvajati projekt INVOLVE (Involving the Private Sector in Mobility
Management – Sodelovanje zasebnega sektorja na področju upravljanja mobilnosti),
ki ga podpira program evropskega sodelovanja INTERREG IVC. Cilj projekta je lokalnim
in regionalnim organom zagotoviti sredstva in dobre prakse, ki spodbujajo
sodelovanje z zasebnim sektorjem za zmanjševanje prometnih težav v poslovnih
conah, industrijskih conah, centrih za dejavnosti ipd.
Trajnostna mobilnost je ena najpomembnejših prednostih nalog Evropske unije za
zmanjševanje onesnaževanja in izboljšanje kakovosti življenja. Uporabo zasebnih
avtomobilov je mogoče zmanjšati z učinkovitimi politikami upravljanja mobilnosti.
Vendar pa lahko te javni organi uvedejo samo z aktivno udeležbo zasebnega sektorja,
na primer delodajalcev in upravljavcev pomembnejših lokacij, ki privlačijo veliko ljudi
– za delo, nakupovanje, prosti čas itd. V nekaterih regijah so razvili dobre prakse, ki pa
še niso široko sprejete. Projekt INVOLVE se zlasti osredotoča na to, kako lahko lokalne
in regionalne oblasti izboljšajo sodelovanje z zasebnim sektorjem pri reševanju težav,
povezanih z upravljanjem mobilnosti v poslovnih conah.
Triletni program se je pričel izvajati januarja 2012 z opredelitvijo in analizo primerov
dobrih praks, načrtovanjem tehničnih obiskov za informiranje o njih in preučevanjem
njihove prenosljivosti. Vsak partner si prizadeva za sprejetje vsaj enega
ukrepa/zamisli. V ta namen bo vsak partner gostil pomembno delavnico s strokovnjaki
iz izvozne regije in izdelal osnutek regionalnega načrta uvedbe za formalno obravnavo
s strani regionalnih oblasti pred koncem projekta. Čas trajanja projekta je od januarja
2012 do decembra 2014. Skupni proračun znaša 1,85 milijona evrov, pri čemer 78 %
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
CILJI PROJEKTA INVOLVE
Projekt INVOLVE bo spodbujal spremembo načina prevoza k bolj trajnostnim
prevoznim sredstvom v poslovne cone in znotraj njih v evropskih regijah z
izboljševanjem sodelovanja z zasebnim sektorjem.

PROMET JE KLJUČNEGA POMENA ZA NAŠE GOSPODARSTVO IN DRUŽBO
Promet omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, zato mora biti
trajnosten v luči novih izzivov, s katerimi se soočamo danes na področju varovanja
okolja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnerji v projektu INVOLVE:
1 traffiQ Frankfurt (DE)
2 Lokalna služba za javni prevoz Klaipeda (LT)
3 Regionalni konzorcij za promet mesta Madrid
(ES)
4 ANATOLIKI SA Solun (EL)
5 Občina Reggio Emilia (IT)
6 ATL – prometna služba Livorno (IT)

7 Občinski svet okrožja Praga 9 (CZ)
8 Energetska agencija za Podravje (SI)
9 CENTRO Birmingham (UK)
10 Občina Roermond (NL)
11 Mesto Varšava – služba za javni prevoz (PL)
12 Erazmova univerza v Rotterdamu (NL)

