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SMART COMMUTING

�� izboljšujemo ne-trajnostne modele mobilnosti   
znotraj funkcijskih urbanih regij (FUa) projekta 
SMart CoMMUtinG (pametna mobilnost), tako da:

�� krepimo zmogljivost javnega sektorja za načrto- 
vanje in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti, 

�� k bolj učinkovitim načinom načrtovanja mobilnosti 
spodbujamo tudi prevoznike, izobraževalne institu-
cije in večje zaposlovalce,

�� in tako izboljšujemo kakovost življenja.

Partnerji iz šestih držav Srednje Evrope smo se 
povezali s ciljem, da izboljšamo obstoječa območja 
dnevne mobilnosti:

italija
�� občina rimini (vodilni partner)
www.comune.rimini.it

�� iUav Univerza v Benetkah
www.iuav.it

avstrija
�� tehniška univerza Dunaj, inštitut za promet
www.fvv.tuwien.ac.at

�� občina Weiz
www.weiz.at

Slovenija
�� regionalni razvojni center Koper
www.rrc-kp.si

�� Mestna občina velenje
www.velenje.si

republika češka
�� razvojna agencija hranice
www.regionhranicko.cz

hrvaška
�� razvojna agencija županije Zadar ZaDra nova
www.zadra.hr

Madžarska
�� občina Szolnok, županija rank
www.szolnok.hu

Priključeni partnerji 
�� agencija za mobilnost pokrajine rimini

�� Javni prevozi Emilija - romanja

�� transportni center srednje-vzhodne Madžarske

�� Mesto Zadar

Projekt SMart CoMMUtinG je financiran iz 
programa interreg SrEDnJa EvroPa. Gre za 
program, ki spodbuja sodelovanje pri reševanju 
skupnih izzivov na območju Srednje Evrope.   

Preko Evropskega sklada za regionalni razvoj je 
za projekte v tekočem programskem obdobju na 
voljo skupno 246 milijonov evrov. Program podpira 
povezovanje institucij z namenom izboljšanja 
kakovosti življenja v mestih in regijah avstrije, 
hrvaške, republike češke, nemčije, italije, 
Poljske, Slovaške in Slovenije.

Financiranje

Stopite v stik z nami
SMART COMMUTING 
Regionalni razvojni center Koper 
(projektni partner) 
 

 05 663 75 80
 

 info@rrc-kp.si
 
 

http://www.interreg-central.eu/Con-
tent.Node/SMART-COMMUTING.html

SMART COMMUTING

Municipality Szolnok 
of County Rank



TRANSNACIONALNA 
STRATEGIJA ZA 
PROMOCIJO PAMET-
NEJŠE MOBILNOSTI

USPOSABLJANJA INSTITUCIONALNA 
PLATFORMA

PILOTNE 
AKTIVNOSTI

DEJSTVA 
IN 
ŠTEVILKE

v transnacionalni strategiji bodo pred-
stavljene možne politike in ukrepi, 
prilagojeni posameznemu območju za 
spreminjanje obstoječih modelov mo-
bilnosti, zniževanje izpustov Co2 in 
izboljšanje kakovosti zraka.

Pripravili bomo 15 usposabljanj na 
temo spodbujanja in uvajanja ukrepov 
trajnostne mobilnosti.  

oblikovali bomo spletno digitalno orodje, 
ki bo omogočalo sodelovanje javnosti pri 
oblikovanju novih trajnostnih modelov 
dnevne mobilnosti. na njej bodo objavljeni 
rezultati, poročila, predlogi in prispevki 
namenjeni dnevnim migrantom in drugim 
ciljnim skupinam.

izvedli bomo 14 pilotnih aktivnosti 
za spodbujanje trajnostne mobilnosti    
znotraj funkcijskih urbanih regij.

držav

projektnih 
partnerjev

rezultatov 
načrtovanih 
do maja 2020

rezultati
Dnevne migracije v veliki meri vplivajo na prostor, 
okolje, porabo energije in na kakovost življenja 
v evropskih mestih. Projekt SMart CoMMUtinG 
spodbuja povezovanje javnih ustanov, javnih 
prevoznih družb in upravljavcev infrastrukture, 
večjih zaposlovalcev in drugih zainteresiranih 
skupin, da razvijajo celostni  pristop za načrtovanje 
energetske učinkovitosti in zmanjševanje negativnih 
vplivov dnevnih migracij znotraj urbanih območij.  

Smart 
commuting
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