
Podziękowania

Niniejsza publikacja została wydana pod patronatem CIVITAS WIKI (rozwój zrównoważonego transportu miejskiego 
w rozszerzonej Europie poprzez CIVITAS), działania wspomagającego koordynację i rozpowszechnianie informacji 
finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Informacja prawna

Poglądy wyrażone w niniejszej publikacji wchodzą w zakres wyłącznej odpowiedzialności CIVITAS WIKI i nie muszą 
odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej.

*uczestniczyły również  
w inicjatywie CIVITAS I, II, Plus lub Plus II

PL ATFORMA W YMIANY I  INNOWAC JI

PONAD 10 LAT
EKOLOGII W RUCHU

KONTAK T

Sekretariat  CIVITAS:
secretariat@civitas.eu 

Odwiedź naszą nową,  
uaktualnioną stronę:
www.civitas.eu 

www.civitas.eu

CIVITAS to idealna platforma wymiany pomysłów  
i doświadczeń między politykami, ekspertami technicz-
nymi i praktykami. Obecnie ponad 200 miast z 31 krajów 
dzieli się wiedzą, rozwiązaniami i osiągniętymi wynikami  
w ramach sieci CIVITAS Forum.

Podpisując niewiążącą, dobrowolną umowę, znaną 
jako Deklaracja CIVITAS, każde europejskie miasto może 
dołączyć do tej społeczności i korzystać z połączonego 
zasobu know-how i doświadczeń innych uczestników.  
Wizyty studyjne, ukierunkowane szkolenia i inne działania 
tego typu sprzyjają nawiązywaniu bezpośrednich 
kontaktów.

W ramach sieci, miasta mogą uczestniczyć w konkursach 
o prestiżowe nagrody CIVITAS, organizowanych 
corocznie przez sieć, w ramach konferencji CIVITAS 
Forum. Konferencja, która co roku gości w innym mieście, 
gromadzi przedstawicieli najważniejszych środowisk z 
Europy i spoza niej, umożliwiając prowadzenie dialogu z 
instytucjami europej skimi, innymi miastami i podmiotami, 
których dotyczy rozwój mobilności.

Grupa polityków reprezentujących sieć CIVITAS Forum działa 
w Komitecie Doradczym ds. Polityki CIVITAS (ang. Political 
Advisory Committee, PAC). Członkowie PAC aktywnie 
angażują się w informowanie Unii Europejskiej o przyszłej 
polityce transportowej i inicjatywach badawczych. CIVITAS 
ułatwia także zaangażowanie na poziomie lokalnym 
poprzez sieci krajowe CIVINET. Dzięki CIVINET władze 
lokalne i inne organizacje zainteresowane zrównoważoną 
mobilnością miejską mogą skorzystać ze współpracy  
w języku ojczystym.

Znajdź nas na:

 Facebook:  CIVITAS Initiative

 Twitter:  @CIVITAS_EU

 YouTube: CIVITAS Initiative

http://www.linkedin.com/company/civitas-initiative

Przyłącz się do dyskusji tematycznych online  
i wymień się pomysłami oraz doświadczeniami  

z partnerami z Europy!



 GDYNIA / POLSKA

 PALMA DE MALLORCA / HISZPANIA

 MALAGA / HISZPANIA

 STUTTGART / NIEMCY

Miasta CIVITAS przyjmują zintegrowaną koncepcję 
aktywnych działań, które obejmują wszystkie środki  
i aspekty transportu w środowisku miejskim. Każde 
miasto wdraża zbiór rozwiązań transportowych odnoszą-
cych się do ich lokalnych priorytetów i problemów. Dzia-
łania te tworzą integralną część długofalowego rozwoju 
mobilności w danym mieście. Wymienione poniżej ele-
menty składowe inicjatywy CIVITAS stanowią podstawę 
takich planów, gwarantują zaangażowanie polityczne 
oraz stanowią podwaliny partnerskiej współpracy. 

• Ekologiczne paliwa i pojazdy pomagają zmniejszyć 
lokalne zanieczyszczenie powietrza, obniżyć zawartość 
cząsteczek stałych w powietrzu, emisję gazów 
cieplarnianych i natężenie hałasu. Miasta CIVITAS 
testują pojazdy napędzane biopaliwem, biogazem 
lub sprężonym gazem ziemnym, a także pojazdy  
o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

• Zbiorowy transport publiczny musi zapewniać 
łatwo dostępną usługę, stanowiącą szybką, wygodną 
i dogodną alternatywę dla własnego samochodu. 
Miasta CIVITAS dążą do maksymalnego wykorzystania 
potencjału takiego rodzaju transportu.

• Strategie zarządzania natężeniem ruchu, obej-
mujące ograniczenia dostępu, opłaty drogowe, zasady 
korzystania z parkingów, kampanie marketingowe  
i plany mobilności korporacyjnej, wpływają na zmniej-
szenie ruchu i poziomu zanieczyszczeń.

• Zarządzanie mobilnością pomaga tworzyć 
nową kulturę mobilności poprzez takie działania, 

jak marketing, komunikacja, edukacja i kampanie 
informacyjne.

• Bezpieczeństwo, które należy zapewnić osobom 
poruszającym się po miastach, szczególnie rowe-
rzystom, pieszym i innym najbardziej narażonym na 
niebezpieczeństwo grupom uczestnikom ruchu dro-
gowego. Miasta CIVITAS poszukują nowych sposobów 
ochrony użytkowników dróg w mieście.

• Nieuzależniony od samochodu styl życia można 
promować poprzez nowoczesne technologie infor-
matyczne, bezpieczną i pewną infrastrukturę, wypoży-
czalnie rowerów, wspólne korzystanie z samochodów, 
dzielenie się samochodami i inne inicjatywy.

• Logistyka towarowych przewozów miejskich 
powinna być organizowana w taki sposób, by ograni-
czyć do minimum negatywny wpływ na życie ludzi. 
Miasta CIVITAS zachęcają do korzystania z bardziej 
ekologicznych pojazdów towarowych i nowatorskich 
metod przewozu towarów.

• Systemy telematyczne w transporcie mogą 
pomóc pasażerom w dokonywaniu świadomych 
wyborów i przyczynić się do zwiększenia szybkości  
i efektywności transportu miejskiego.

• Plany zrównoważonej mobilności w mieście 
(ang. Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) 
to kompleksowa koncepcja planowania zrównowa-
żanego rozwoju transportu, stanowiąca wkład  
do długoterminowych planów mobilności.

MIASTA PARTNERSKIE WAŻNE FAKTY

Brno to drugie co do wielkości miasto Republiki Czeskiej i stolica Południowych 
Moraw. Miasto stoi przed trudnym wyzwaniem utrzymania stosunkowo 
wysokiego udziału transportu publicznego oraz prowadzenia działań  
na rzecz ekologicznych systemów transportowych. W ramach projektu 
CIVITAS 2MOVE2 Brno koncentruje się na logistyce przewozów towarowych 
w centrum miasta, innowacyjnych rozwiązaniach parkingowych i studium 
wykonalności podziału miasta na strefy emisji zanieczyszczeń.

 BRNO / REPUBLIKA CZESKA

Koprivnica to ważny ośrodek akademicki, kulturalny i przemysłowy  
o znaczeniu regionalnym, położony w północno-zachodniej Chorwacji. 
Dzięki aktywnej polityce na rzecz zrównoważonej mobilności Koprivnica 
jest znana jako miasto rowerzystów. Najważniejszym elementem działań 
podejmowanych przez Koprivnicę w ramach projektu CIVITAS DYN@MO 
jest wprowadzenie transportu publicznego i opracowanie planu SUMP. Duży 
nacisk kładzie się na przyszły kampus uniwersytecki, który stanie się 
m o d e l ow y m  o bs z arem  p o d  w zgl ę d em  roz w ią z ań  w  z ak re s i e  

 AKWIZGRAN  / NIEMCY

 KOPRIVNICA / CHORWACJA

TEL AWIW-JAFA / IZRAEL

d ponad 10 lat inicjatywa CIVITAS skiero-
wana jest do ambitnych miast, które realizują 
strategie transportu miejskiego promujące 
zrównoważoną mobilność miejską lub są 

poważnie zaangażowane w ich wprowadzanie.
Celem projektu jest doprowadzenie do zmiany zachowań 
i postaw obywateli, urbanistów, polityków i przedstawicieli 
przemysłu z myślą o utworzeniu bardziej ekologicznego  
i zrównoważonego modelu różnych środków transportu. 
Wokół inicjatywy, współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej, skupionych jest ponad 60 miast, z których 
osiem ostatnich przyłączyło się za sprawą dwóch projektów 
współpracy realizowanych w ramach CIVITAS Plus II: CIVITAS 
DYN@MO i CIVITAS 2MOVE2.

 CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable 
MObility) to projekt o strategicznym znaczeniu z punktu 
widzenia planowania zrównoważonego transportu, reali-
zowany w czterech europejskich miastach: w Akwizgranie 
(Niemcy) i Gdyni (Polska) jako miastach wiodących oraz  
w Palma de Mallorca (Hiszpania) i Koprivnicy (Chorwacja) 
jako miastach uczących się.
CIVITAS 2MOVE2 (Moving Together for a Better Mobility) ma 
na celu poprawę mobilności w miastach poprzez udosko-
nalenie lub stworzenie ekologicznych i energooszczędnych 
systemów transportu miejskiego. Wszystkie miasta partner-
skie, Brno (Republika Czeska), Malaga (Hiszpania), Stuttgart 
(Niemcy) i Tel Awiw-Jafa (Izrael), skorzystają z wymiany know-
how i wdrożenia przyszłościowych rozwiązań. 

O

CIVITAS I
2002-2006

CIVITAS II
2005-2009

CIVITAS Plus
2008-2012

CIVITAS Plus II
2012-2016

19 miast 17 miast 25 miast 8 miast

4 projekty pokazowe 4 projekty pokazowe 5 projektów pokazowych 2 projekty pokazowe

ZINTEGROWANA KONCEPC JA ELEMENTÓW SKŁ ADOW YCH

CIVITAS /  PONAD 10 LAT EKOLOGII  W RUCHU

Stuttgart to stolica kraju związkowego Badenia-Wirtembergia i serce 
dynamicznie rozwijającego się okręgu gospodarczego, uznawanego za jeden 
z czołowych regionów Europy pod względem poziomu eksportu technologii 
i innowacji. Stuttgart od zawsze był mocno związany z mobilnością — to tutaj, 
pod koniec XIX wieku, wynaleziono samochód. Dzisiaj miasto jest członkiem 
kilku międz ynarodow ych sieci i  uczestnicz y w kilku projektach,  

w tym w sieci Cities for Mobility (Mobilność w miastach) i inicjatywie CIVITAS. 
W ramach projektu CIVITAS 2MOVE2 Stuttgart podejmuje działania na rzecz 

Malaga, jedno z najpopularniejszych miast turystycznych, położona jest  
na śródziemnomorskim wybrzeżu Andaluzji. W ramach projektu CIVITAS 
2MOVE2 Malaga podejmuje działania na rzecz realizacji planu zrównoważonej 
mobilności w mieście (SUMP), dążąc w ten sposób do osiągnięcia swoich 
długofalowych celów. Miasto wdraża ponadto system rowerów publicznych, 

chcąc zachęcić do korzystania z bardziej efektywnych i ekologicznych środków 
transportu, ogranicza i reguluje liczbę ciężkich pojazdów drogowych w mieście 

oraz wprowadza inteligentny system kontroli ruchu.

Tel Awiw-Jafa jest gospodarczym i kulturalnym centrum Izraela. To leżące nad 
Morzem Śródziemnym miasto zostało w 2003 r. wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kultury UNESCO. W ramach projektu CIVITAS 2MOVE2 Tel Awiw-
Jafa wprowadza innowacyjne, wielomodułowe rozwiązania transportowe 
w celu rozładowania korków i podniesienia społecznej świadomości  
o zielonych arteriach przebiegających przez całe miasto. Miasto planuje 
ponadto opracować efektywne systemy logistyczne i podejmować działania 
na rzecz efektywnego i niezawodnego transportu publicznego, między innymi 
poprzez ułatwienie dostępu do informacji podróżnym. 

Akwizgran to zabytkowe miasto położone w Nadrenii Północnej-Westfalii,  
w pobliżu granicy z Belgią i Holandią. Akwizgran został wytypowany jako 
modelowy region w Niemczech pod względem transportu elektrycznego. 
W ramach projektu CIVITAS DYN@MO miasto podejmuje działania na rzecz 
opracowania dynamicznego planu SUMP dla regionu i wprowadzenia 
ekologicznych i energooszczędnych pojazdów. Planuje także wdrożyć 
inteligentne systemy transportu i zastosować technologie informatyczno-
komunikacyjne w celu wspierania rozwoju zrównoważonego transportu.

Gdynia to miasto portowe nad Morzem Bałtyckim uznawane za centrum 
polskiego przemysłu morskiego, międzynarodowego handlu, kultury i 
turystyki. Miasto dokłada ciągłych starań w celu ograniczenia natężenia ruchu 
pojazdów i realizuje plan SUMP od 2008 r. W ramach CIVITAS DYN@MO Gdynia 

koncentruje się na trzech aspektach: planowaniu zrównoważonego transportu 
miejskiego, ekologicznych i energooszczędnych pojazdach, inteligentnych 

systemach transportu i technologiach informatyczno-komunikacyjnych.

Palma to największe miasto i port na Majorce oraz stolica Balearów w Hiszpanii. 
Jako ważny ośrodek turystyczny, Palma określa dynamikę transportu w mieście, 
także w oparciu o specyfikę i sezonowość ruchu turystycznego. Najważniejszym 
elementem podejmowanych przez miasto, w ramach projektu CIVITAS  
DYN@MO, działań jest opracowanie planu SUMP we współpracy  

z zainteresowanymi stronami i obywatelami. Palma planuje ponadto 
wprowadzenie na szeroką skalę pojazdów ekologicznych i objęcie swoimi 

działaniami inteligentnych systemów transportu i technologii informatyczno-
komunikacyjnych.

poprawy mobilności poprzez promowanie transportu elektrycznego, kontrolę 
ruchu i zarządzanie mobilnością.

zrównoważonej mobilności.


