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Ďalšie informácie (1)

Európska politika pre mestskú mobilitu: Balíček pre mestskú 

mobilitu - 2013
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm

• „Spoločne smerom ku konkurencie schopnej mestskej mobilite 

efektívne využívajúcej zdroje”   
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913_en.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913_sk.pdf

• Príloha o plánoch udržateľnej mestskej mobility 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_en.pdf

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com%282013%29913-annex_sk.pdf

• Plus štyri pracovné dokumenty o mestskej logistike, dostupnosti, 

inteligentných dopravných systémoch v mestských oblastiach a 

bezpečnosti ciest v mestách. 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm
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• Európske hlavné observatórium pre mestskú 

mobilitu

• Poskytuje viacjazyčné informácie, príklady dobrej 

praxe, komunikačné nástroje, ktoré môžu mestu 

pomôcť začať pracovať na udržateľnej mobilite 

• Podporuje výmenu vedomostí a skúseností z 

oblasti udržateľnej mestskej mobility v Európe

• Medzi priateľov Eltisu sa zapísalo viac ako 3.000 

profesionálov, aktívnych v oblasti mestskej mobility, 

ktorí sa chcú zúčastniť na formovaní mobility a 

mobilitnej politiky v Európe. Môžete sa zapísať aj vy 

na stránke: www.eltis.org
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Ďalšie informácie (3)
Portál pre plány mobility http://www.eltis.org/mobility-

plans

• Stránka je integrovaná do web stránky ELTISu

• Informácie o PUMM – pozadie, koncept 

• Dôležité nástroje a zdroje 

• Databáza miest v EÚ, ktoré sú zainteresované do 

PUMM 

• Informácie pre jednotlivé členské štáty 

• Prezentácia hlavných aktivít podporovaných EÚ v 

tejto oblasti
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Ďalšie zdroje informácií (4)
Európske konferencie o PUMM

http://www.eltis.org/participate/events/2nd-european-conference-

sustainable-urban-mobility-plans-sumps

• Každoročne cielené na odborníkov pre plánovanie 

a implementáciu PUMM

• Posilňujú výmenu skúseností a dobrej praxe

• Ponúkajú príležitosť pre sieťovanie

• Miesto pre stretnutie EU projektov, platforiem, 

iniciatív...

• Aktuálna konferencia 16-17.6. 2015, Bukurešť
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Ďalšie zdroje informácií (5)

EU podporuje zavádzanie PUMM vytvorením 

koordinačnej skupiny: http://www.eltis.org/mobility-plans/european-

platform/coordinating-group-members

Bežiace projekty:

• Rady a nástroje: European Urban Transport Roadmaps 2030 

• Analýzy finančnej efektivity: EVIDENCE

• Tematické skupiny a projekty o PUMM: CIVITAS Wiki

• Podpora a propagácia PUMM v tretích krajinách Knowledge 

center and national networks: CIVITAS Capital

• Tréning PUMM: BUMP

• Národné siete: ENDURANCE

• Výmena skúseností s tretími krajinami: Solutions
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Ďalšie zdroje informácií (5)

Bežiace projekty:

• Poradenstvo: CH4LLENGE

• Inovatívne opatrenia: TIDE

• Cena PUMM: Do The Right Mix

• Aplikácie metodiky PUMM: PUMAS 

Ukončené projekty:

• Regionálna spolupráca: Poly-SUMP

• Audit plánov: ADVANCE

• Audit stratégií a opatrení: QUEST

• Indikátory výkonu: EcoMobilitySHIFT
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Dopyty a pomoc
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Michal Dekánek, michal.dekanek@mindop.sk

• Endurance/Civinet: pomoc mestám, ktoré pripravujú plány PUMM

národný kontaktný bod: Dana Sitanyiova, dasit@fstav.uniza.sk

• Inštitút udržateľnej mestskej mobility
kontakt: Marek Modranský, marek.modransky@gmail.com

• Jaspers 
Neri di Volo, n.divolo@eib.org

• Sekretariát Európskej platformy pre PUMM 
dopyty: enquiries@mobilityplans.eu

• Európska komisia, Directorate-General for Mobility and 

Transport (DG MOVE)
Ms Isabelle Maës - Policy Officer
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dopyty@mobilityplans.eu

Ďakujeme!
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