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Współpraca instytucjonalna – wyzwanie w pigułce

Jednostka odpowiedzialna za rozwój Planu 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) zwykle 
zajmuje wiodącą rolę w procesie przygotowywania 
planu. Powinna ona jednak współpracować z innymi 
podmiotami instytucjonalnymi, jako że taka współpraca 
może przynieść dodatkową wartość, wiedzę i 
zasoby w procesie przygotowania i realizacji planu 
SUMP. Współpraca instytucjonalna może poprawić 
akceptowalność SUMP, tworzyć poczucie własności 
wśród podmiotów instytucjonalnych i w społeczeństwie 
oraz przyczynić się do znalezienia finansowania 
dla realizacji działań technicznych. Wzmocnienie 
współpracy instytucjonalnej może też pozytywnie 
wpłynąć na strategiczny rozwój sieci transportowych i 
infrastruktury, w stronę zrównoważonej mobilności w 
dłuższej perspektywie.

Do współpracy przy SUMP można angażować wielu 
uczestników, takich jak inne wydziały w ramach władz 
lokalnych (np. do spraw środowiska, zagospodarowania 
przestrzennego, zdrowia), jednostki miejskie, organy 
polityczne, sąsiednie gminy i władze wyższego szczebla. 

Współpraca instytucjonalna jest tematem, który 
powinno się traktować z ostrożnością. Na przykład, 
organizowanie partnerstwa dla SUMP jest wyzwaniem 
dla wielu organów planistycznych. Brak doświadczenia 
w zarządzaniu projektami angażującymi wielu 
interesariuszy, niekompatybilne terminy i rozbieżności 
w podejściu do planowania transportu mogą potęgować 
problem. Uwzględnienie sprzecznych poglądów 
jest zadaniem koniecznym i wrażliwym. Ponadto, 
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Potencjalne działania
Proces SUMP jest sekwencją faz od definicji 
procesu planowania do dokonania oceny planu i 
działań. Wykres przedstawia kluczowe zadania 
SUMP dla organów planistycznych, związane z 
czterema wyzwaniami.

Współpraca instytucjonalna i uczestnictwo są  
ciągłymi, horyzontalnymi działaniami, które 
powinny rozpocząć się wcześnie, w trakcie fazy 
planowania procesu SUMP. Wybór działań, jak 
również monitorowanie i ocena, są szczególnie 

istotne w kolejnych analitycznych i technicznych 
fazach planowania. Wykres odzwierciedla 
przygotowanie i rozwój Zrównoważonego Planu 
Mobilności Miejskiej po raz pierwszy. Rewizja i 
aktualizacja SUMP powinna opierać się na  
istniejących strukturach.
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każda władza lokalna musi opracować własne ramy 
współpracy, przy uwzględnieniu lokalnych struktur i 
zasobów oraz z poszanowaniem prawnie narzuconych 
obowiązków współpracy.

Dobre przygotowanie do współpracy 
instytucjonalnej

Gruntowne przygotowanie do współpracy w ramach 
SUMP to kluczowe zadanie organów planistycznych. 
Powinno obejmować ocenę zasobów wewnętrznych, 
takich jak umiejętności i finanse dostępne dla 
procesu SUMP oraz przegląd wymagań prawnych 
dotyczących współpracy. Bardzo ważne jest również 
powołanie „zarządu projektu“, czyli zespołu lub osoby 
odpowiedzialnej za zarządzanie całym procesem i 
partnerstwem w ramach SUMP. Ponieważ rozwój SUMP 
można traktować jako projekt, zarząd projektu powinien 
posiadać odpowiedni zestaw umiejętności, takich jak 
kontrola zarządzania i umiejętności negocjacyjne. Osoby 
te powinny też wiedzieć, kiedy i w jaki spoób używać 
odpowiednich narzędzi zarządzania, na przykład planów 
wdrożeniowych lub sprawozdań z postępów prac.

Identyfikacja odpowiednich partnerów

Na początku procesu SUMP ważne jest określenie, kto 
zostanie zaproszony do współpracy w przygotowaniu 
planu. Zarząd projektu powinien zapewnić, że partnerzy 
reprezentują cały obszar funkcjonalny i razem posiadają 
niezbędne umiejętności i kompetencje do opracowania 
i wdrożenia SUMP. Udane partnerstwo powinno mieć 
kompetencje w zakresie sieci i usług transportowych 
w obszarze SUMP, zapewniać wymagany poziom 
kompetencji w różnych dziedzinach wiedzy oraz być w 
stanie uzyskać polityczne i społeczne poparcie.  

Zachęcanie odpowiednich interesariuszy

By zachęcić do udziału interesariuszy, zarząd projektu 
musi najpierw podjąć kontakty ze zidentyfikowanymi 
instytucjami. Może to wymagać wysiłków związanych z 
perswazją oraz przedstawieniem korzyści, jakie może 
przynieść partnerstwo SUMP dla poszczególnych 
partnerów oraz dla miasta i regionu jako całości. Ważne 
jest też zaprojektowanie jasnego harmonogramu wraz 
z podmiotami instytucjonalnymi,  tak by wiedzieli oni, 
jakie są oczekiwania i jak duży wkład z ich strony 
może być wymagany. Ponadto, zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia porozumienia w sprawie priorytetów 

ISpotkanie - współpraca instytucjonalna w Brnie 
Źródło: Marie Schmerková, Urząd Miasta Brno

mobilności i pakietów działań ma zrozumienie 
programów działania partnerów. 

Zgoda co do opdowiedzialności

Partnerstwo SUMP musi uzgodnić zakres projektu, 
formę zarządzania, rezultaty, harmonogram i wymagane 
zasoby, jak również procedury podejmowania decyzji. Gdy 
plan SUMP ma już podstawowy kształt, zarząd projektu 
może użyć specjalnych narzędzi do szczegółowego 
planowania, na przykład, niezbędnych zasobów ludzkich 
dla realizacji każdego działania w obszarze mobilności 
oraz ustanowić poziom zaangażowania partnerów 
podczas opracowywania SUMP.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej?

Dalsze informacje i różne lokalne przykłady można 
znaleźć w pełnej wersji Podręcznika nt. Współpracy 
Instytucjonalnej!

Aby uzyskać więcej informacji, można również dołączyć do 
nas na stronie www.sump-challenges.eu i www.eltis.org
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Institutional cooperation

3.2 Identifying the relevant 
partners: who sits at the  
table?
At the beginning of the SUMP process, during the 
preparation phase, important questions should be 
considered: Who sits at the table? Who do we invite 
to meetings? At this stage the different organisations 
which will be part of the SUMP partnership have to be 
identified. In order to prepare this task correctly, the 
geographical remit as well as the thematic focus areas in 
which the institutional cooperation process takes place 
must be clearly defined. This selection is of strategic 
importance. In practice, the project management will 
prepare a proposal that needs to be confirmed by his 
administrative and political hierarchy.

3.2.1 Defining the functional and  
geographical scope

The legal framework

The legal frameworks – either national or regional  
– regarding who to involve in SUMP implementation 
differ substantially within Europe. It is recommended 
to access available information in this regard, such as 
the SUMP framework monitoring on Eltis. In countries 
or regions where such a legal framework exists, the 
project management has to identify the stakeholders 
who are either named or described in the law. The 
spotlight on West Yorkshire describes how to comply 
with the legal requirements and adapt the cooperation 
process to the local situation.

Cooperation in the functional urban space

One of the key principles of SUMPs is to cover the 
functional urban area, and not stay confined within 
the legal city limits. This means that SUMPs cover 
areas which reflect the actual mobility situation - the 
needs and issues of a given location (e.g. area where 
commuting trips take place) and do not correspond to 
the administrative boundaries of the planning authority. 
Therefore, cooperation with public authorities located 
within the functional area is required and the project 
management has to identify partners among them. 
In order to select the potential partners, the project 

management should identify the authorities which 
will be impacted by the implementation of the SUMP 
and which can contribute to the preparation and 
implementation of a spatially well-integrated SUMP. 
This cooperation can take place with smaller entities 
such as districts or neighbourhoods. Cooperation with 
neighbouring local authorities is highly recommended 
to avoid conflicting parallel planning and in order to 
adapt the plan to the actual mobility situation in the 
functional area. Additionally, cooperation with larger 
authorities such as metropolises, provinces or regions 
allow the planning authorities to have an overview of 
the impact of the SUMP at a larger scale and to adapt 
the SUMP to evolutions taking place at a higher level. 
The spotlight on Budapest illustrates this aspect of 
institutional cooperation. 

Special attention should be given to poly-centric regions 
– areas characterised by several centres – where 
services and goods, and therefore transport needs, are 
scattered in different towns. Planning mobility in these 
areas is complex, as several municipalities, sometimes 
even from different countries, and many stakeholders 
are involved. Specific methodologies exist to overcome 
barriers and to build a constructive dialogue in these 
contexts.

Cross-sectoral cooperation

Another important principle of SUMPs is the integration 
of transport and other related-fields such as economy, 
environment, energy, urban planning, health, etc. 
Therefore, identifying the relevant partners also implies 
selecting the areas of expertise needed for preparing 
and implementing the SUMP. Consequently, the project 
management needs to have a clear idea of the level of 
priority at which these different topics will be included 
in the SUMP and to identify representative organisations 
in these fields. 

Inter-modal cooperation

SUMPs foresee the cooperation between all different 
types and modes of transport. Therefore, another 
aspect to consider for identifying potential partners 
is the involvement of those structures that have legal 
competence over transport networks in the planning 
territory. The spotlight on Ghent illustrates both the 
cross-sectoral and cross-modal cooperation. 

Institutional cooperation  
Working jointly with institutional partners in the context of Sustainable Urban Mobility Plans 21

Institutional cooperation

In Budapest, the functional area extends beyond the administrative boundaries of the city and corresponds 
in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of 
international, national and regional transport networks, its functional area actually extends beyond the 
metropolitan area. Therefore, the City of Budapest and the Centre for Budapest Transport (BKK – in charge 
of the preparation and implementation of the SUMP in Budapest) identified partners corresponding to the 
functional urban space. 

Activities such as the organisation of passenger transport for daily commuters, the elaboration of an 
integrated traffic model and the development of an access regulation system for freight transport require 
cooperation at the metropolitan regional level. Consequently, the planning authorities identified all the 
neighbouring cities within the Budapest agglomeration to be crucial partners. 

Additionally, in order to implement an 
integrated system of transport networks 
which will strengthen the economic 
potential of the international area located 
around Budapest, the planning authorities 
chose to cooperate with regional, national 
and international partners such as the 
region, the MAV (Hungarian State Railways) 
and the Budapest Liszt Ferenc International 
Airport.

After these partners were identified, 
the City of Budapest and the Centre for 
Budapest Transport held “consultations 
with district, metropolitan area and county 
level local governments in the course of the 
review of the system plan as a preparatory 
step towards the Balázs Mór Plan [name of 
Budapest’s SUMP]. The City of Budapest 
built close cooperation with the planners 
engaged in the parallel strategic planning 
processes relating to Budapest and its 
region in order to come up with complex 
solutions for complex regional and urban 
development challenges.” (BKK, 2014)

LOCAL SPOTLIGHT  
Budapest: Institutional cooperation in a functional area

Transport in Budapest.  
Photo: BKK Centre for Budapest Transport
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