SPOROČILO ZA JAVNOST
Konferenca o trajnostni mobilnosti v Hotelu Habakuk v Mariboru, 7.10.2014
MARIBOR, 7. 10. 2014
V torek, 7. oktobra 2014, je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju z Mestno
občino Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo in Zavodom Poslovno
proizvodna cona Tezno, v okviru evropskega projekta INVOLVE, v Hotelu Habakuk v
Mariboru organizirala in izvedla konferenco o trajnostni mobilnosti " OD TEORIJE K
PRAKSI – PO AVTOCESTI ALI PEŠ?"
Evropska Komisija že več let dejavno spodbuja koncept načrtovanja trajnostne mobilnosti v
mestih in področje trajnostne mobilnosti opredeljuje kot eno izmed prioritet razvoja evropskih
mest. Ta koncept načrtovanja poudarja, da so pri mobilnosti v mestih zelo pomembne tako
javne inštitucije kot gospodarstvo.
Konferenco smo tako organizirali z željo po predstavitvi konkretnih, uspešno realiziranih
domačih in tujih projektov s področja novega načina načrtovanja urbanega prometa. V okviru
dogodka smo se srečali ponudniki in uporabniki mobilnostnih storitev ter skupaj iskali
priložnosti za tesnejše vezi sodelovanja. Konference se je udeležilo 140 ljudi.
Udeleženci konference smo tako med drugim prisluhnili predstavnici Ministrstva za
infrastrukturo in prostor, ki je predstavila aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti
(TM), ki bodo v programskem obdobju 2014 – 2020 prednostno podprte s finančnimi
instrumenti EU. S strani predstavnikov slovenskih in tujih podjetij, ki v praksi uspešno
uvajajo ukrepe TM, smo izvedeli kako postati zeleno podjetje na področju prometa,
kako lahko podjetje z dobrim načrtovanjem mobilnosti zmanjša svoje stroške in
kakšne so praktične izkušnje in priporočila podjetji, ki delujejo na področju električne
mobilnosti – pri uporabi električnih vozil in postavitvi električnih polnilnic. Kako se
lotevajo uvajanja primerov dobrih praks na področju mobilnosti slovenske občine,
kakšne so njihove izkušnje in cilji za prihodnost smo izvedeli od predstavnikov
Mestnih občin Maribor, Ljubljana in Velenje, občine Krško kot tudi s strani
predstavnice hrvaške občine Koprivnica. Prisluhnili smo tudi predstavniku Regionalne
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je predstavil, kako vizijo razvoja na
področju trajnostne mobilnosti uresničuje Ljubljanska urbana regija, ki na prvo mesto
postavlja učinkovit, dostopen, udoben in cenovno ugoden medkrajevni javni potniški
promet.
Konferenca je bila organizirana v okviru evropskega projekta INVOLVE, ki je sofinanciran s
strani Evropske komisije, programa Interreg IVC. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz
desetih držav: Nemčije, Italije, Nizozemske, Češke, Grčije, Litve, Poljske, Velike Britanije,
Španije in Slovenije. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja na področju trajnostne
mobilnosti v podjetjih s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov dobrih praks.
Namen projekta je izboljšati sodelovanje z zasebnim sektorjem in s tem povečati prehod na
bolj trajnostne oblike prevoza v evropskih regijah.
Več informacij o dogodku najdete na www.energap.si, več o projektu INVOLVE pa na
http://www.involve-project.eu/
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