----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadnji delovni sklop v projektu INVOLVE vključuje 5 pilotnih projektov, ki bodo služili kot laboratorij za
preizkušanje prenosljivosti izbranih primerov dobrih praks. Pilotni projekti bodo pokazali, kako lahko
specifične in ciljne dejavnosti omogočijo delavcem in obiskovalcem bolj trajnostno potovanje. Rezultati le
teh pa bodo pridobljena nova znanja in izkušnje na tem področju ter prenos primerov dobrih praks med
partnerji projekta ter med vključenimi državami in regijami. Vsi rezultati bodo predstavljeni tudi na spletni
strani in v medijih.
Izvajanje pilotnih projektov se je pričelo na podlagi študijskih obiskov, na katerih so partnerji identificirali
primere dobrih praks, ki bi jih želeli prenesti v svoje regije. Vsak izmed partnerjev je opazoval dva pilotna
projekta. Pilotni partnerji in njihovi pilotni projekti so:









CENTRO, Velika Britanija: Izvajajo vključitev »novih podjetniških con« v programe upravljanja
mobilnosti. Pričakujejo, da bo shemo novega načina potovanja na delovno mesto sprejelo 50 % novih
podjetij. Izvajajo tudi razvoj nove potovalne telefonske aplikacije.
MADRID, Španija: Razvijajo izobraževalne programe za mobilnostne upravljavce v zasebnih podjetij.
S tem bodo zasebna podjetja imela možnost imeti svojega mobilnostnega upravljavca. Po
opravljenem izobraževanju, bo ta oseba lahko sama zaznala težave glede mobilnosti v podjetju,
pripravila mobilnostne načrte za podjetje in zaposlene ter podjetju zmanjšala stroške na področju
mobilnosti in potovanju zaposlenih na delovna mesta.
ENERGAP, Slovenija: V poslovno – proizvodni coni Tezno želimo omogočiti zaposlenim in
obiskovalcem bolj trajnostno in okolju prijazno potovanje. Aktivnosti, ki jih izvajamo so naslednje:
priprava in analiza anket potovanja zaposlenih, izvedba mobilnostnih
načrtov za zaposlene, predstavitev novih električnih koles, izdelava
mobilne aplikacije za carpooling, izvajanje delavnic, predstavitev in
izobraževanj za dvig ozaveščenosti o trajnostni mobilnosti in priprava
posebnih vozovnic za javni potniški promet, ki bodo namenjene
zaposlenim v coni Tezno.
REGGIO EMILIA, Italija: Razvijajo bolj inovativen pristop k upravljanju z mobilnostjo in se
osredotočajo na izdelavo potovalnih načrtov za mala in srednje velika podjetja. Potovalni načrti so
koordinirani med podjetji posameznega okoliša, zato lahko za njih pripravijo skupne ukrepe glede
upravljanja z mobilnostjo, kar vodi k zmanjšanju stroškov podjetij.
ROERMOND, Nizozemska: Izvaja in uvaja primer dobre prakse "Interconnect" iz Birminghama.
Interconnect prinaša celostno vizijo o tem, kako izboljšati izkušnjo potovanja. Gre za potovalno
omrežje, ki vključuje pešce, kolesarje in ostale oblike prevoza, informacije o prometu in prometnih
storitvah, informacije za uporabnike in obiskovalce ter informacije o vplivih na okolje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

