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Žádost o členství je podmíněna zasláním:

vyplněné přihlášky,

deklarace zájmu stát se členem CIVINET na hlavičkovém papíru subjektu žádajícího o členství,

dalších dokladů prokazujících rozhodnutí a oprávněnost rozhodnutí příslušného orgánu 
žadatele  stát se členem CIVINET (v případě obcí/měst výpis usnesení rady nebo zastupitelstva 
o pověření osoby zastupovat město/obci a výpis usnesení rady nebo zastupitelstva o schválení 
podání žádosti o členství).

Jak se stát členem CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.?

Dopis a další náležitosti prosím zašlete na sekretariát CIVINET: 
Sekretariát CIVINET 
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
Líšeňská 33a
636 00 Brno 

a také na e-mailové adresy radomira.jordova@cdv.cz a hana.bruhova@cdv.cz.

Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou CIVINET na svém 
nejbližším jednání. 
Členství vzniká přijímaným členům okamžikem zaplacení členského poplatku ve výši schválené řídící radou 
pro daný rok.
  

Rozlišujeme dva typy členství: 

řádné členství,

přidružené členství.

Řádné členství s právem hlasování mohou získat místní samosprávné autority z České a Slovenské republi-
ky, které mají zájem a jsou schopny se zapojit do Iniciativy CIVITAS. 

Přidružené členství je otevřeno asociacím, výzkumným centrům, univerzitám a dalším organizacím, které 
mají odborný zájem o udržitelnou městskou dopravu.



Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.s sebou přináší:

pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské 
mobility 

účast ve  spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí

kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU 

přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU 

přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu) 

inspirace a výměna zkušeností  

podpora při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování udržitelné mobility

medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrovaného 
dopravního plánování

účast na vzdělávacích aktivitách 

možnosti výměn a stáží v zahraničí 

možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopravy.

Přínosy a služby pro členy CIVINET

K tomuto slouží následující aktivity: 

Přílohy: 
Přihláška pro plné členy CIVINET 

Přihláška pro přidružené členy CIVINET

Deklarace zájmu o členství  

každoroční setkání členů sítě a tematických skupin (skupin specialistů) v těchto oblastech:
 integrované dopravní plánování, 
 řízení poptávky po dopravě, 
 veřejná hromadná doprava, 
 pěší a cyklistická doprava a 
 alternativní paliva a pohony 

možnost podílet se na aktivitách tematických skupin v mezinárodním prostředí CIVINET 

vydávání elektronického zpravodaje (čtvrtletník) v českém/slovenském jazyce pro členy, 
internetový portál, materiály v tištěné i elektronické podobě s příklady dobrých řešení, k 
výměně zkušeností z různých oblastí dotýkajících se udržitelné mobility)

vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, konference)

šíření a zveřejňování metodik a návodů 

možnost účasti ve výběrovém řízení na malé interní granty na podporu projektů udržitelné 
mobility po dobu prvních tří let existence sítě 

aktuální náhled do evropských politik, legislativních a jiných rámců, které udržitelnou 
mobilitu podporují z úrovně EU. 


