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Magyar CIVINET igényfelmérés 
szeptember 7-ig 
a 2019–2020-as programról
Szeptember folyamán tervezünk benyújtani egy pályázatot a CIVITAS SATELLITE 
projekthez, melyből várhatóan a Magyar CIVINET néhány rendezvényét tudjuk 
megszervezni 2019-ben és 2020 első felében. 

Ezzel kapcsolatban szeretnénk kérni, hogy szeptember 7-ig a következő 
kérdőív kitöltésével segítsenek a rendezvények témájának és helyszínének 
kiválasztásában, illetve osszák meg velünk javaslataikat ezzel kapcsolatban ezen a 
kérdőíven. 
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Az EU Horizont 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramja keretében megvalósuló  CIVITAS SATELLITE 
és CIVITAS PROSPERITY projektek támogatásával a következő rendezvényekre kerül sor:

• 2018. október 9., Szeged: okos városok és smart mobilitás

• 2018. november 5-i héten 2-3 nap: várospolitikusi tanulmányút (finanszírozás 
függvényében)

• 2018. november 20-21., Budapest: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop 
(PROSPERITY)

• 2019. tavasz: Fenntartható városi mobilitás-tervezés workshop (PROSPERITY)

A részletekről a Magyar CIVINET Titkárság ad majd tájékoztatást.

A Magyar CIVINET következő szakmai eseményei
A CIVITAS SATELLITE és CIVITAS PROSPERITY projektek keretében folytatódhatnak a Magyar CIVINET szakmai rendezvényei 2018-ban 
is. A témák a tagok javaslatai alapján kerültek kiválasztásra.

(Amennyiben szervezetük még nem tagja a Magyar CIVINET-nek, a tagságot az innen letölthető tagsági kérelem kitöltésével és megküldésével kérhetik.)

Janka, Samu, Andris és Viola
Eger MJV Önkormányzata megbízásából szemléletformáló videók készültek egri gyerekekkel és szüleikkel.

A kétperces videók, melyek a fenntartható mobilitást, a közlekedés többi résztvevőjére való odafigyelést, illetve a kerékpáros közlekedést népszerűsítik, 
megtekinthetők Eger honlapján vagy a Youtube-on.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIxpepLODZLTrLP2Fc3kXDfQmTlSv4Ei5huR7urJY4p09D-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIxpepLODZLTrLP2Fc3kXDfQmTlSv4Ei5huR7urJY4p09D-Q/viewform
http://civitas.eu/projects/support
http://sump-network.eu/
http://civitas.eu/sites/default/files/documents/1711-magyar_civinet_tagsagi_kerelem.doc
http://www.eger.hu/hu/varos/kozlekedes/videok/c/videok
https://www.youtube.com/watch?v=Om1trrI0SJM&list=PLAwDsPCNHXg4W50iMYMhdqyybXLnM1xAS
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Magyar CIVINET 11. 
találkozója 

Smart mobilitás
Szeged, 2018. október 9.

A Magyar CIVINET 11. találkozójára 2018. 
október 9-én kerül sor Szegeden. Témája az 
okos városok, smart mobilitás. A találkozó 
programját a meghívóval küldjük ki 
hamarosan.

Jelentkezni ezen a linken lehet.

A résztvevők száma korlátozott,  a 
jelentkezésnél előnyt élveznek a Magyar 
CIVINET hálózat tagjai és az önkormányzatok.

MaaS webináriumok
A CIVITAS SATELLITE projekt három alkalmas webinárium-sorozatot szervez a Mobility 
as a Service témájában.

Az első alkalomra 2018. június 26-án került sor; a felvétel elérhető a YouTube-on.  Az előadók és 
témák listája:

• A MaaS lehetőségei a városi közlekedési rendszer számára és értéke a felhasználó számára 
(Dr Maria Kamargianni, MaaSLab University College London)

• A helyi és regionális hatóságok szerepe a MaaS környezet kialakításában (Suzanne Hoadley, 
POLIS közlekedési hatékonysági munkacsoport)

• A változás élén: hogyan fejlesztették ki a bécsi MaaS modellt? (Gregor Stratil-Sauer, bécsi 
városháza)

• A MaaS-felkészültségi indikátor - CIVITAS ECCENTRIC (Stella Aaltonen, Turku városa)

A szeptemberi és októberi webináriumokról szóló értesítésekre ezen a linken lehet feliratkozni.

CIVITAS Forum, Umeå, szeptember 19-21.
Európa vezető fenntartható mobilitási rendezvényét, a CIVITAS Forumot 16. 
alkalommal a svédországi Umeåben rendezik meg, 2018. szeptember 19-21. között. 
A jelentkezési határidő szeptember 10.!

Egyetemi kutatók, városok képviselői, döntéshozók és gyakorlati szakemberek százai 
gyűlnek össze, hogy megvitassák a fenntartható városi mobilitás legfontosabb kérdéseit, 
és megismerjék azokat az előremutató megoldásokat, amelyek lehetővé teszik Európa 
tisztább és jobb közlekedés felé való elmozdulását.

A 2018-as házigazda a kelet-svédországi Umeå, az ország egyik vezető városa a fenntartható 
városfejlesztés területén. A város elkötelezettsége a tisztább, jobb közlekedés iránt és aktív 
részvétele a CIVITAS programban ideális házigazdává teszi az idei CIVITAS Forum számára.

A részvétel ingyenes, a jelentkezési határidő szeptember 10. További információért kövesse 
a konferencia honlapját.

Életre kelt a Zerge
Nagy lakossági érdeklődés kísérte a Zalaegerszeg közösségi közlekedéssel nem feltárt területeire szervezett kisbuszos bejárást, a Zerge 
első útját. 

A Gálafej, Toposháza és az Ebergényi út térségében tervezett igényvezérelt közlekedés megalapozására szolgáló eseményre az Interreg CE 
SHAREPLACE projekt keretében került sor, melynek hazai partnerei Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és a Mobilissimus Kft.

mailto:magyar-civinet@civitas.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiIjppTBRdulAFDFbaipFGi24g0nVwRWojWDZh8GWrA2pVJw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=ipTrgoltyII
https://bit.ly/2K6Ni2u
http://civitas.eu/forum2018
http://zalaegerszeg.hu/cikk/29277/SHAREPLACE
https://mobilissimus.hu/projektek/shareplace 

