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Przedstawienie JASPERS

Rodzaje udzielanego wsparcia

Doświadczenie JASPERS w dziedzinie mobilności miejskiej



JASPERS

Działa od 2007 r.

Pomoc techniczna w 14 państwach członkowskich i krajach objętych IPA

Współpraca KE, EBI, EBOiR

Bukareszt, Bruksela, Luksemburg, Sofia, Wiedeń, 
Warszawa 



JASPERS

Niezależne doradztwo techniczne

Ukierunkowane na wczesne etapy przedsięwzięć

Skoncentrowane na dotacjach z Funduszu Spójności (EFRR, FS)

Dodatkowo, wsparcie dla projektów współfinansowanych z Connecting
Europe Facility
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DORADZTWO JASPERS

• Około 100 merytorycznych ekspertów 
poszczególnych dziedzin

• Rozmieszczeni w Biurach Regionalnych



JASPERS – inne funkcje

Obecnie JASPERS prowadzi również program niezależnej oceny 
jakości dużych projektów z siedzibą w Brukseli
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Platforma współpracy – Bruksela i Luksemburg



Spis treści

Przedstawienie JASPERS

Rodzaje wsparcia PZMM

Na co zwrócić uwagę



Wsparcie PZMM przez JASPERS

Na szczeblu ministerialnym:  wsparcie zarządzania, 
wsparcie techniczne, informacje/szkolenia, krajowe wytyczne

Na szczeblu gminnym: wsparcie etapu zamówień 
publicznych, wsparcie techniczne, warsztaty, szkolenia

Beneficjenci: określenie zakresu technicznego, definicja 
projektu 



Wsparcie PZMM przez JASPERS

Podejście zależne od wymagań

Podejście indywidualne
Wsparcie działań w ramach PMM na określonym obszarze.  
Współpraca z zamawiającym lub gminą i wsparcie dla nich.

Podejście horyzontalne
Wsparcie planowania mobilności w miastach na poziomie 
centralnym (ministerstwa) – wypracowanie na szczeblu 
centralnym umiejętności mających na celu pomoc gminom  
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Przedstawienie JASPERS
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Na co zwrócić uwagę



Na co zwrócić uwagę

Wymagania, które musi spełnić plan mobilności w mieście

Opracowanie planu miejskiego – wyzwania

Warunkowość ex ante



• Czym jest (lub powinien być)
– Dokumentem strategicznym określającym cele dla 

transportu/mobilności i integrującym mobilność lokalną (i 
wielogałęziową) z innymi dokumentami planistycznymi

– Ramowym dokumentem roboczym służącym do kształtowania działań 
interwencyjnych 

– Instrumentem planistycznym do identyfikowania, oceniania i 
wybierania projektów 

– Długoterminowym zobowiązaniem gwarantującym stabilność i 
ciągłość rozwoju strategii transportu/mobilności

• Czym nie jest (lub nie powinien być)
– Czynnością formalną służącą wypełnieniu wymogów prawnych
– Bezrefleksyjnym opisem zastanej sytuacji
– Listą wydumanych projektów nieodpowiadających faktycznym 

potrzebom społecznym
– Nierealną/idealistyczną wizją niemożliwą do realizacji
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Wymagania wobec planu miejskiego

Należy zrozumieć, po co przygotowywany jest plan
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Wymagania wobec planu miejskiego

Od problemów do pomysłów i do projektów

Diagnoza

Cele

Strategia transportu/mobilności

Opracowanie skutecznych pakietów działań

Finansowanie

Analiza 
= 

SWOT

PZMM

Realizacja planu



Wymagania wobec planu miejskiego

Ukierunkowanie na dobre inwestycje – dobre 
przygotowanie projektów

Uwzględnienie celów ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych

Odpowiednie uszeregowanie projektów do celów 
planowania finansowego

Analiza kosztów, korzyści oraz oddziaływań na wczesnym 
etapie

Ukierunkowanie nie tylko na infrastrukturę, ale również etap 
eksploatacji oraz strukturę organizacyjno-instytucjonalną

Wynik



Definicja planu mobilności miejskiej

Zrównoważony plan mobilności miejskiej to strategiczny
plan opracowany w celu zaspokojenia potrzeb w
zakresie mobilności ludzi i przedsiębiorstw w miastach i
na otaczających je terenach oraz podniesienia jakości
życia. Wykorzystuje istniejące praktyki planistyczne i
uwzględnia zasady integracji, partycypacji i ewaluacji.

Źródło: SUMP Guidance: KE, 2014

Wymagania wobec planu miejskiego



Jak wspierać wzrost gospodarczy bez pogarszania tkanki 
miejskiej
Jak wspierać miasto nie „niszcząc” wspólnoty

A zatem, plan mobilności 
miejskiej jest blisko powiązany z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego i odpowiednimi 
planami sektorowymi

Podstawy planu miejskiego

jakość życia



Opracowanie planu miejskiego – wyzwania

Prognozowana liczba mieszkańców i zatrudnienie – wzrost 
czy spadek?

Szacowanie oddziaływań i korzyści z projektów

Jak podejść do projektów „preselekcjonowanych”

Określenie rzeczywistego potencjału realizacji (budżetu, 
zasobów ludzkich, itd.) i źródeł finansowania

Duża liczba planów w sytuacji braku podejścia regionalnego

Integracja z innymi planami (zagospodarowania, strategiami 
gałęziowymi)



Opracowanie planu miejskiego – wyzwania
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Warunkowość ex ante w transporcie

Projekty transportowe wymagają opracowania ‘planu 
ramowego dla planów’

Projekty inne, niż miejskie mogą być uwzględnione w 
Krajowym Planie Transportowym.  

Plan mobilności miejskiej może stanowić część Planu 
Ramowego, który będzie uwzględniał Krajowy Plan i vice 
versa



Przykładowe działania JASPERS

Rumunia
Wsparcie opracowania planów 
mobilności miejskiej

Pomoc techniczna dla 8 miast opracowujących plany mobilności 
miejskiej.  Wkład w dokumentację przetargową na konsultanta, 
pomoc techniczna dla gmin, szkolenia dla Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, warsztaty z tematyki PZMM dla gmin.

Beneficjent:  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego



Przykładowe działania JASPERS

UE – DG Regio
Wytyczne ws. Krajowych Planów 
Transportowych

Określenie zakresu technicznego, konsultacje, 
szkolenia i warsztaty z tematu planów 
transportowych dla EAC.

Beneficjent:  Działanie horyzontalne



Przykładowe działania JASPERS

Bratysława, Słowacja
Wsparcie opracowania planu 
miejskiego

Przegląd techniczny systemu eksploatacji i utrzymania 
stosowanego w Miejskiej Spółce Transportu Publicznego (DPB), 
pomoc techniczna podczas przeglądu miejskiego węzła 
kolejowego, wsparcie grupy sterującej ds. planu miejskiego.

Beneficjent: Miejska Spółka Transportu Publicznego



Uwagi końcowe

Dobre przygotowanie, solidna specyfikacja warunków

Zespół techniczny z dobrym przygotowaniem

Stałe konsultacje z beneficjentami i społeczeństwem

Szersza perspektywa wykraczające poza granice miasta i 
uwzględniająca obszary funkcjonalne

Odpowiednia struktura instytucjonalna i organizacyjna

Wydajna i zrównoważona eksploatacja i utrzymanie systemu



Pomoc

Z formalnym wnioskiem o nieodpłatne wsparcie JASPERS występuje instytucja 
zarządzająca



Dziękuję!


