ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Партньорите по проект CityWalk разискваха
устойчивото развитие на мобилността в
района на река Дунав
Партньорска среща в гр. Вайц, Австрия за техническата
експертиза и капитализацията
Вайц, град в Източна Щтирия се счита за индустриален град, благодарение на редицата
действащи индустриални компании. Там се състоя срещата на партньорите по проект
CityWalk, която се проведе от 23-25 април 2018 г. , а домакин беше един от партньорите в
проекта Община Вайц. Фокусът на срещата беше поставен върху международното
обучение и обмяната на опит в областта на устойчивата мобилност.
Партньорите и експертите се срещнаха в Енергийния иновационен център W.E.I.Z. за
провеждане на технически експертен уъркшоп, обвързан тематично със семинара за
капитализация и възможността за изграждане на капацитет. Цел бе постигната:
идентифициране на общите предизвикателства в Дунавското пространство в областта на
устойчивите транспортни решения и мобилността (Тематична цел 6) със специален акцент
върху приноса към общите препоръки и решения на Стратегията на ЕС за Приоритетна област
1б за Дунавския регион - подобряване на мобилността и мултимодалността.
Срещата започна с приветствена реч от кмета на гр.Вайц Ервин Егенрейх. Няколко от
експертите по планиране на мобилността също взеха участие. Бела Кези, експерт по градско
развитие, представи автономните автомобили и тяхното въздействие върху градската
мобилност, Дитер Шваб представи асоциация УокСпейс, Харалд Меснър и Мартин Ауер
представиха програмата e5 и възможността за споделено използване на електронни
автомобили, Рафаел Брамрайтър представи проекта WoodCar.
Втората част беше посветена на капитализацията - бяха представени два проекта, финансирани
от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
Матей Гойчич от Агенцията за регионално развитие на градския регион на Любляна (RRA LUR)
представи

проект

„LinkingDanube

-

Свързване

на

транснационални,

мултимодални
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туристически информационни услуги и екскурзоводи за екологосъобразна мобилност в
Дунавския регион“. LinkingDanube

работи

по решаване

на

проблема с

недостатъчно

предоставяната информация за пътниците в обществения транспорт, особено по отношение на
пътуване до работното място, разположено в чужбина, а така също и достигането на селските
райони. Проектът се фокусира предимно върху свързването на по-малко достъпните райони в
региона на река Дунав чрез представяне на алтернативни услуги за обществен транспорт и
интегрирането на търсенето на транспорт с предлагането на услуги. Основната цел на проекта е
да насърчи възможността за екологосъобразна мобилност и балансирана достъпност в региона
на река Дунав.
Барбара Кулмер от община Вайц представи проект „CHESTNUT - Разработване на подробни
стратегически планове за устойчив градски транспорт“. Проектът допринася за развитието на
по-добре свързана и оперативно съвместима околна среда и безопасна транспортна система
във функционалните градски райони на Дунавския регион.
На следващия ден партньорите по проекта продължиха работата си с представяне на етапите,
заключенията

и

решенията

във

връзка

с

пешеходното

планиране

и

продължиха

с

представянето на добри и лоши практики и устойчивата транспортна мобилност от държавите,
които представляват. Партньори дискутираха и върху предизвикателства при комуникацията и
задачите по проекта, и представиха своите градски пилотни планове. Удовлетворени от
успешната и много продуктивна среща, партньорите се договориха да продължат с
изпълнението на етапите и работните пакети по проекта до следващата среща, която ще се
организира от Агенцията за регионално развитие на регион Пилзен, Чехия през ноември 2018 г..

За проект CityWalk
CityWalk е проект, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
2014-2020 и съфинансиран от европейските фондове ERDF и IPA и се стреми към отговорни
енергийни места, като създава пешеходни градове в Дунавския регион. Проектът допринася за
намаляване на емисиите парникови газове, на шума, а също така те да станат по-безопасни и
по-добри места за живеене чрез засилване ролята на

по-устойчиви и активни форми на

мобилност в градския транспортен микс, като ходенето пеш и колоезденето. Проектът отговаря
на предизвикателството чрез един цялостен подход: подобряване на градската мобилност чрез
използване на различни видове транспорт и чрез идентифициране на пречките, разработвайки
и прилагайки план за преодоляване на тези пречки.
Повече

информация

за

проект

CityWalk

можете

да

намерите

тук:

www.interreg-

danube.eu/citywalk
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Page | 2
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