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Projektnyheter och evenemang  
 

Peer Reviews 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moravia-Silesia-regionen  
Den 15–16 mars 2017 var Moravia-
Silesia-regionen värd för Peer Review. 
Vid detta tillfälle träffades en grupp av fem 
experter från Nederländerna, Sverige och 
Polen i Ostrava och Opava för att 
utvärdera städernas utmaningar med 
hållbara transporter. Både Ostrava och 
Opava är medlemmar i den lokala 
Moravia-Silesia-regionens intressegrupp. 
Läs mer 
 
Warszawa 
Peer Review i Warszawa var ett 
framgångsrikt möte. Experterna visade 
kommunfullmäktige sätt att se saker och 
ting ur ett nytt och vidare perspektiv, vilket 
verkligen var värdefullt för alla deltagare. 
Mötet var ett utmärkt tillfälle för att träffa 
representanter från olika avdelningar i 
kommunfullmäktige och dela med sig av 
idéer om hur stadens centrum kan 
utformas. 
Läs mer 
 

 
 

Reggio Emilia 
Reggio Emilia organiserade den senaste 
Peer Reviewen av RESOLVE-projektet 
den 19 och 20 april. Fem experter från 
olika delar av Europa besökte staden för 
att utvärdera den nuvarande situationen 
samt ge råd om framtida projekt och 
strategier för den historiska stadskärnan. 
Just nu planerar man att göra stads-
kärnan mer anpassad för fotgängare och 
för en omorganisation av tillgängligheten 
och parkeringsplatser i staden. 
Läs mer 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/842/peer-review-in-moravian-silesian-region/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/924/resolve-pmg-meeting-and-peer-review-in-warsaw/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1007/peer-review-in-reggio-emilia/
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Maribor  
Under Maribors Peer Review gavs 
möjlighet att ta del av goda exempel från 
andra städer som skulle kunna tillämpas i 
Maribor. Man fick också en redogörelse  
för stadens potential samt möjlighet att 
studera lösningar som involverar olika 
avdelningar och andra intressenter. 
Projektet kopplar samman offentliga 
institutioner med privata intressenter i 
staden för att skapa ett bättre stads-
utrymme för alla. 
Läs mer 
 

Second Study Visit – Kronoberg County 
 

 
 

 
Den 3 maj fick Växjö besök av en 
delegation från Ostrava och Opava i 
Tjeckien. Syftet med besöket var att 
studera goda exempel på olika trafik-
lösningar för både passagerar- och 
godstransporter i staden. Delegationen 
bestod av åtta personer som arbetar med 
transport och regional utveckling i 
regionen Moravia-Silesia. 
Läs mer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1205/peer-review-in-maribor/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1008/czechs-study-traffic-solutions-in-vaexjoe-sweden/
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Träffa RESOLVEs projektdeltagare 
 
Projektdeltagarna Manchester och Moravia-Silesia-regionen utvärderar RESOLVEs 
första års verksamhet, vilka resultat de förväntas uppnå på lokal nivå och hur de tänker 
sig att transportpolitiken kommer att utvecklas fram till 2021. Här nedan finns ett 
smakprov från intervjuerna som publicerats på RESOLVEs hemsida. 
 
Manchester 
 

 
 
Hur utvärderar ni RESOLVEs första år? 
Vad har ni lärt er hittills? 
 
För Greater Manchester har det första året av 
RESOLVE-projektet involverat införande av 
lokala regler för att identifiera problem som 
RESOLVE-projektet skulle kunna lösa. 
Genom att sätta ihop externa och interna 
intressegrupper har vi kunnat upptäcka vissa 
utmaningar som varit frekventa inom 
detaljhandelssektorn. Vi kommer att granska  
dessa områden ytterligare under de 
kommande två åren av projektet. Förutom att 
etablera prioriteringarna internt, bjöd vi även 
över kollegor från RESOLVE-projektet till 
Manchester för att ge oss ytterligare råd om 
hur vi skulle kunna  förbättra vår stad och 
samtidigt minska bilberoendet. Detta gjordes i 
vår Peer Review, som ägde rum i januari 
tidigare i år. 
Läs hela intervjun här  

 
Moravia-Silesia-regionen 
 

 
 
Vilket är ert huvudfokus och vilka är de 
viktigaste RESOLVE-aktiviteterna på lokal 
nivå? Vilka är de viktigaste resultaten? 
Moravia-Silesia-regionen är en deltagare i 
RESOLVE-projektet där städerna Ostrava 
och Opava är medlemmar i lokala 
intressegruppen. Båda städerna planerar att 
ta itu med ämnen som att göra stadens 
centrum tillgängligt för hållbara transporter, 
undvika detaljhandelns utflöden genom att 
balansera sina krav och behov när det gäller 
transportorganisation och trafik samt 
slutligen hitta de mest acceptabla 
stadsutvecklingslösningarna. Både Ostrava 
och Opava vill återuppliva stadens historiska 
centrum. Utvecklingen av entreprenörs-
verksamheten inom detaljhandeln är därför 
avgörande. Den allmänna ökningen av 
kollektivtrafikens attraktionskraft i Ostrava 
kommer bland annat att bidra till att skapa 
bekväma och säkra nav med ett attraktivt 
erbjudande gällande anslutningar och ökad 
fordonsäkerhet. 
Läs hela intervjun här 

  

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1489/meet-our-partner-gtm-manchester/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1490/meet-our-partner-moravian-silesian-region/
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Interregionalt lärande 

 
 
 
 
 

Vad händer härnäst? 
Efter sommaruppehållet kommer RESOLVE att gå in i första fasens senare del, och deltagarna gör 
sig redo för en ny studiebesöksomgång. Under det första året var Manchester och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län värdar för de första två studiebesöken: cirka 50 personer från Italien, 
Nederländerna, Polen, Sverige och Tjeckien deltog i studiebesöken och studerade flera goda 
exempel på handelsrelaterade transporter. Läs mer  
 

 

RESOLVE-undersökningar har påbörjats! 
Efter att framgångsrikt avslutat Peer Review-perioden har deltagarna startat 
datainsamlingsprocessen i projektets tredje steg. En av de mest innovativa aspekterna av 
RESOLVE-projektet är det faktum att deltagarna har utvecklat ett övervaknings- och 
utvärderingsverktyg. Detta verktyg består av en undersökning som är avsedd att samla 
relevant information om besökare och detaljhandlare i utvalda områden i de städer som ingår 
i projektet . Läs mer 
 

https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1488/what-s-next/
https://www.interregeurope.eu/resolve/news/news-article/1487/resolve-surveys-started/
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Fler nyheter 
 
 

 
 

 
Elbilar i Maribor 
Maribors kommun vill verka för en förändring 
av konsumenters beteende genom att 
erbjuda fler miljöeffektiva tjänster. Maribors 
kommun presenterade tillsammans med 
elbiloperatören Avant Car ett nytt projekt med 
namnet Avant2Go, som erbjuder elbils-pool i 
Maribor. I projektets första fas erbjuds elbilar 
till medborgare på fem platser i Maribors 
centrum. Målet är att förlänga projektet till 
årets slut för att kunna erbjuda elbilar på fler 
platser i hela staden. Projektets mål i Maribor 
är att minska miljöpåverkan från koldioxid-
förbrukning och yttre buller som orsakas av 
personbilar i staden. 

 
Kommande projekt, program  
och EU-evenemang 

 
 RESOLVE studiebesök, Almada (Portugal), 26 september 2017 
 

 Fjärde projektmötet och studiebesök, Reggio Emilia (Italien), 7–9 november 
2017 

 

 Internationell cykelkonferens, Mannheim (Tyskland), 19–21 september 2017 
 

 CIVITAS Forum konferens, Torres Vedras (Portugal) 27–29 september 2017 
 

 European Week of Regions and Cities, Bryssel, 9–12 oktober 2017 
 

 Poliskonferens, Bryssel, 6–7 december 2017 
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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)  
Almada, Portugal (stad)  
Warszawa, Polen (stad)  
Moravia-Silesia, Tjeckien, (region)  
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Sverige (region) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
För mer information vänligen kontakta projektkoordinator i Roermond: 
Jan Waalen 
E-mail: janwaalen@roermond.nl  
 
 
www.interregeurope.eu/resolve  

 
            

 facebook.com/ResolveEurope  
 
            twitter.com/ResolveEurope  

http://www.interregeurope.eu/resolve
http://www.interregeurope.eu/resolve

