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Projektnyheter och evenemang: studiebesök
Manchester
Ett studiebesök ägde rum den 7 februari i
Manchester och bestod av en delegation
av nio kollegor från Ostrava-regionen i
Tjeckien. Besökarna var intresserade av
en rad åtgärder, initiativ och politik.
Besöket började med en översikt över
vår 2040 års Transportstrategi som gav
deltagarna en uppfattning om
Manchester och den riktning som staden
önskar ta inom transportområdet.
Read more
Almada
Den 26 september 2017 besökte 20
personer från fyra RESOLVEdeltagande städer (Reggio Emilia,
Manchester, Maribor och Warszawa)
staden Almada för ett studiebesök.
Besöket började klockan 09:30 i
kommunhuset för miljöfrågor, där
Catarina Freitas, avdelningschef för
miljö, klimat, energi och transport
hälsade välkommen och berättade om
det interna arbetet.
Read more
Reggio Emilia
Mellan 7–9 november var staden Reggio
Emilia värd för ett projektledningsmöte
och ett studiebesök. RESOLVE-deltagare
från Nederländerna, Storbritannien,
Sverige, Slovenien, Polen och Tjeckien
träffades i stadshuset och välkomnades
av Serena Foracchia, biträdande
borgmästare för internationella frågor.
Read more
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Roermond
I september 2017 besökte en delegation
från Roermond de skandinaviska städerna
Malmö, Köpenhamn och Växjö. Syftet med
besöken var att få kunskap om hur dessa
städer främjar användningen av hållbara
transporter, särskilt när det gäller de som är
relaterade till detaljhandeln.
Cykeldelningsprogrammet Bycyklen i
Köpenhamn ansågs möjligt att genomföra
även i Roermond och hela dess region.
Read more

Projektvideo

På RESOLVEs YouTube-kanal kan du nu hitta vår senaste video! Med undertext på alla
projektdeltagares modersmål berättar videon om hur RESOLVE blev till, de mål som ska
uppnås både på europeisk och lokal nivå samt mer information om projektet.
Video here!
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Träffa RESOLVEs projektdeltagare
Almadas kommunfullmäktige och Maribor kommun förklarar hur de ser på de första två
åren av RESOLVEs verksamhet, vilka resultat de förväntar sig att uppnå på lokal nivå och
hur de tror att mobilitetspolicys kommer utvecklas 2021. Här hittar du en förhandsvisning
av intervjuerna publicerade på RESOLVEs webbplats.
Almada kommun

Maribor kommun

Hur utvärderar ni RESOLVEs första två år?
Vad har ni lärt er hittills?
Hur utvärderar ni RESOLVEs första två
år? Vad har ni lärt er hittills?
Vi ser mycket positivt på de första två åren av
RESOLVE-projektet. Utbytet av erfarenheter
har varit mycket intressant och användbart, i
synnerhet för Almada, eftersom vi fick
möjlighet att identifiera och lära oss mer om
flera goda exempel som kan användas i vår
kommun. Den Peer Review som
organiserades i Almada inom ramen för
projektet var också en utmärkt möjlighet att
ge de lokala myndigheterna och
intressenterna ett "utanförperspektiv”. Detta
gjorde att vi kunde se några aspekter av vår
mobilitetsstrategi på ett annat sätt. Peer
Review kommer att vara viktigt för att
fördjupa Stadsrådets arbete med
utvecklingen av dess SUMP (Sustainable
urban Mobility Plans = hållbar transportplan).
Read complete interview here

De
första
två
åren
av
Maribors
kommunsamarbete
i
RESOLVE-projektet
samlades flera intressenter för att diskutera hur
man kan minska koldioxidutsläpp i stadens
centrum med affärsområde och gågata. Vi lärde
oss från goda exempel under studiebesöken i
Almada och Reggio Emilia, särskilt inom
kollektivtrafik i stadens centrum och på gågator
och cykelvägar. I april 2017 organiserade
Maribor en Peer Review där ett team av experter
från Nederländerna, Tjeckien och Sverige
träffade deltagare från kommunala avdelningar.
De diskuterade detaljhandel och hur man ökar
attraktionskraften i gamla stadskärnor.
Read complete interview here
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RESOLVE går in i nästa fas
Vi närmar oss en viktig milstolpe i projektet. Mer specifikt går vi från inlärningsfasen till
planeringsfasen! Under de första 18 månaderna har projektdeltagarna främst fokuserat på att
förvärva ny kunskap. För det första samlade vi registret över goda exempel för att få veta vilka
projekt och/eller politiska åtgärder som kan vara intressanta för projektdeltagarna. För det andra
anordnade vi Peer Reviews för att bedöma styrkor och svagheter i deltagarnas faktiska
styrdokument. Därefter utförde vi lokala undersökningar för att senare kunna jämföra hur väl
åtgärderna har fungerat. Slutligen genomförde vi en serie studiebesök för att de lokala
intressegrupperna skulle kunna lära sig mer om olika åtgärder hos olika projektdeltagare.

2018 går projektet vidare till nästa steg: planering! Förutom att slutföra de återstående
studiebesöken kommer projektdeltagarna att utföra två huvudaktiviteter under nästa period:
organisera workshop och framställa den regionala handlingsplanen (RAP). De kommer att börja
med att granska framstegen, planerna och problemen hittills och förbereda en plan för
framtagning av sina RAP. Därefter kommer de att hålla Import Workshop, där lokala intressenter
och relevanta experter (vissa kan vara samma experter som deltog under Peer Review) kommer
att diskutera utkastet till RAP. RESOLVE-projektet vill slutföra RAPs före årets slut.

Giuliano Mingardo, Erasmus University Rotterdam
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Kommande projekt och EU-evenemang
▪ 13-14 Mars 2018 - Bryssel: FLOW and TRACE final conference: Decongesting
Europe - New approaches to freeing our cities
▪ 10-11 April 2018: Resolve PMG i Almada (Portugal)
▪ 14-15 April 2018 - Berlin: International Cargo Bike Festival
▪ 23-24 April 2018 - Bryssel: CIVITAS Urban Freight Conference
▪ 14-15 Maj 2018 - Cypern: 5th European Conference on Sustainable Urban
Mobility Plans
▪ 30 Maj-1 Juni 2018 - Uppsala: European Conference on Mobility Management

▪
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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:
Miss Franny Craemers
frannycraemers@roermond.nl
www.interregeurope.eu/resolve
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ResolveEurope
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