Устойчивото планиране на градската мобилност е мултидисциплинарно
постижение
Технически експертен семинар и на управителния комитет на проект CityWalk в
гр.Белград и в гр. Валейо, Сърбия
Партньори от Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия,
Словакия и Словения се срещнаха на първия технически семинар и на второто
заседание на управителния комитет по проект „CityWalk - Към отговорни енергийни
места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав“. Срещата се състоя в
Сърбия между 6 и 8 юни 2017 г., а домакини бяха двама от партньорите - Търговскопромишлената палата на Сърбия и Община Валейо.
Партньорите се срещнаха на 7 юни и започнаха деня с техническия семинар. Експертът
по градско развитие от Унгария Бела Кези предложи идеята за иновативен
градоустройствен инструмент, основаващ се на нова парадигма, в която се посочва, че
главната функция на градската мобилност е да се насочат усилията към по-ефективно
движение на хората, а не на колите. Д-р Пламен Петров от Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ разясни архитектурната гледна точка по въпроса за
придвижването, като заяви: "Устойчивото планиране на градската мобилност е
мултидисциплинарно постижение, при което архитектите играят ключова роля при
градоустройственото планиране при оформянето на пешеходните градски улични
пейзажи и постигането на правилният баланс между различните видове транспорт е
важна предпоставка". Данко Чошич от Дунавския компетентен център присъства на
транснационалния експертен семинар на проекта и представи проект „Трансдунавски
перли“. В хода на Стратегията за капитализация на транснационалната програма за
Дунав се предоставя възможност за създаване на синергии в областта на устойчивата
мобилност.
След семинара партньорите по проекта се отправиха към Парламента на Белград,
където Милутин Фолич, директор на градското планиране в Белград, представи общия
градоустройствен план на Белград, който е изготвен да бъде по-удобен за пешеходците
и велосипедистите чрез намаляване на броя и размера на уличните платна. Денят
продължи с второ заседание на Управителния комитет на проект CityWalk.
Ръководителите на работните пакети представиха актуалното състояние на всеки
работен пакет и следващите стъпки.
На 8 юни партньорите по проекта се срещнаха в град Валейо. Фокусът на последния
ден беше върху въпросите, свързани с управлението на проекта като финансово
планиране, бюджетни модификации и най-вече изготвянето на отчети. Интерактивният
семинар бе ръководен от координатора на проект CityWalk Данило Чех от
Изследователски център Бистра Птуй (Словения). Накрая партньорите се разходиха във
Валейо.
Третата среща на управителния комитет, съчетана с втори технически семинар и
международен симпозиум по проекта е планирана за м.ноември 2017 г., когато
Изследователски център Бистра Птуй ще бъде домакин на срещата по проект CityWalk
в гр.Птуй, Словения.

