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Projektnyheter och evenemang
Moravia Silesia-regionen
Den 11 september organiserade Moravia
Silesia-regionen en Import workshop där
experter från Nederländerna, Sverige och
Storbritannien deltog i arbetet med att
implementera goda exempel och utarbeta
en regional handlingsplan. Under Import
workshopen diskuterades frågor inom
områden som parkering, cykling, en hållbar stadsplaneringsplan och infrastruktur
för elfordon.
Kronoberg
Kronoberg har organiserat två stycken
Import workshops*. Den första hölls den 24
april för personal på länsstyrelsen, och den
andra den 30 maj för företag och organisationer från hela Kronobergs län. Syftet med
dessa workshops var att få feedback på ett
första utkast till åtgärdsprogram för miljömålen som kommer att komplettera RAP:n
(den regionala handlingsplanen).
«Genom att föra en dialog med intressenter,
tror vi att åtgärdsprogrammet kommer att
förbättras, säger Aida Ramic projektledare
för RESOLVE i Kronoberg. När nyckelpersoner och intressenter deltar i beslutsprocessen på ett tidigt stadium blir resultaten
tydligare och mer specifika. Vi har också
involverat intressegrupper på ledningsnivå
och hoppas att uppdatering av åtgärder från
programmet kommer att implementeras
snabbare».
*Man importerar kunskaper man fått under projektets
gång.
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RESOLVE Import Workshops har börjat!

Under termin 5 har RESOLVEs Import Workshops börjat. Efter att ha mottagit expertrådgivning och deltagit i ett antal studiebesök går projektdeltagarna nu in i slutfasen av sin
”inlärningskurva” i projektet RESOLVE. Import workshops är avsedda att hjälpa projektdeltagarna att utbyta åsikter om de goda exempel som de skulle vilja presentera
tillsammans med sina lokala intressegrupper. Dessutom kan det första utkastet till den
regionala handlingsplanen (RAP:n) diskuteras under en Import workshop.
Den första Import workshopen ägde rum i Maribor i maj 2018. Experter från Erasmus
University Rotterdam mötte beslutsfattare och andra lokala aktörer i Maribor för att prata
om de planer som staden har för att förbättra centrumets attraktionskraft och samtidigt
stimulera hållbara transporter bland besökarna.
Kronoberg har organiserat två stycken Import workshops: den första (april 2018) var
avsedd för anställda på länsstyrelsen och den andra (maj 2018) för företag och
organisationer från hela Kronobergs län. Syftet med dessa workshops var att få feedback
om det första utkastet till åtgärdsprogram för miljömål som kommer att läggas till i RAP:n.
Totalt deltog cirka 50 personer i dessa två workshops. ”Genom att ha en bra dialog med
lokala intressenter tror vi att åtgärdsprogrammet kommer att bli effektivare”, säger Aida
Ramic, projektledare för RESOLVE i Kronoberg. ”När de rätta personerna är involverade i
beslutsprocessen på ett tidigt stadium blir resultaten tydligare och mer specifika. Vi har
också involverat intressegrupper på ledningsnivå och hoppas att uppdatering av åtgärder
från programmet kommer att implementeras snabbare ”.
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Träffa RESOLVEs projektdeltagare/
Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län förklarar hur de utvärderar RESOLVEs verksamhet de
första två åren, vilka resultat de förväntar sig att uppnå på lokal nivå och hur de tror att
hållbara transporter kommer att utvecklas fram till år 2021. Här hittat du en
förhandsgranskning av intervjuerna som publicerades på RESOVEs hemsida.

Vad tycker du om RESOLVEs första två år? Vad har ni lärt er hittills?
Project RESOLVE har gett ett internationellt perspektiv på våra miljömål. Tillsammans
med internationella gäster och experter har vi granskat några av åtgärderna för
miljömålen men också påbörjat en process med ett ännu mer globalt tänkande när vi
arbetar med miljö. Hittills har vi lärt oss att även våra mål måste vara mycket specifika
och tydliga för att göra det mer populärt och lätt att agera miljövänligt. Naturligtvis kan
vi inte missa den ekonomiska aspekten i arbetet, så det kommer att behövas mer
ekonomiska incitament i framtiden.
Läs hela intervju här
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RESOLVEs goda exempel
Interreg Europe-programmets inlärningsplattform är ett utrymme för fortlöpande lärande
där det policyskapande samhällen i Europa kan utnyttja kunskapen från andra experter
och partner.
RESOLVEs partner deltar i plattformen, publicerar goda exempel som
https://www.interregeurope.eu/policylearning/

Manchester

Transportplan – baserad på goda exempel
och informationssamling
För att utveckla en transportplan som var
relevant för stadsregionen, samlade
transportavdelningen i Manchester (TfGM)
bevis på en rad faktorer som påverkar
transporter. TfGM sammanställde sex
exempel för att stödja utvecklingen av
Manchesters transportplan och såg till att de
intentioner och ambitioner som presenterades inom planen grundades i trender och
data som var lokalt relevanta. De sex
faktorerna var:
- Ekonomi och sysselsättning
- Samhälle
- Stadsutveckling
- Miljö och resurser
- Teknik och innovation
- Regelverk och styrning
Läs det hela goda exemplet här

Transportplan – fysiskt tillvägagångssätt
Genom att utveckla en transportplan på ett
fysiskt sätt har man gjort det möjligt för
Manchester att upprätthålla regional, strategisk
och multimodal övervakning inom transportplanering och serviceleverans, vilket möjliggör
integration över flera sektorer, särskilt vid
stadsplanering.
Det här är första gången en transportplan
har producerats som betraktar transporter
både rent fysiskt och holistiskt. Tidigare hade
transportinvesteringar planerats och
levererats enligt kraven på individuella lägen
och behov i enskilda distrikt. Som ett resultat
av detta tillvägagångssätt är vår transportplan strukturerad kring nätverksprinciper och
fysiska förhållande snarare än kring enskilda
lägen.
Läs det hela goda exemplet här
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Kommande projekt och EU-evenemang





8–11 Oktober – European Week of Regions and Cities, Brussels
9 Oktober – Resolve Import workshop i Manchester
6 November – Resolve PMG 6 i Maribor
20 November – Resolve Import workshop och masterclass i Reggio Emilia och
Bologna
 22–23 November – Resolve studiebesök i Padova och Bologna
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Projektdeltagare och kontakt
Projektdeltagare










Roermond, Nederländerna (stad) – huvudprojektledare
Erasmus University of Rotterdam (universitet)
Reggio Emilia, Italien (stad)
Manchester, England (stad)
Maribor, Slovenien (stad)
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Sverige (region)
Almada, Portugal (stad)
Warszawa, Polen (stad)
Moravia-Silesia, Tjeckien, (region)

För mer information vänligen kontakta projektkoordinator i Roermond:
Mr Paul Hamaekers
paulhamaekers@roermond.nl
www.interregeurope.eu/resolve
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ResolveEurope
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