
Projektová fiše
Kód projektu: 15-10-KU-ORR-0451
Název projektu: Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region
Zkratka projektu: AMOD

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření platformy pro výměnu
zkušeností, předávání know-how a dobré praxe mezi
zúčastněnými partnery a jejich stakeholdery v oblasti
plánování, koncepcí a strategií udržitelné dopravy za
účelem nalezení inovativních řešení.

Předpokládaný termín začátku: 01.01.2017
Předpokládaný termín ukončení
realizace: 30.06.2019

Rozpočet projektu celkem: 2467525.00
Udržitelnost projektu: Ano
Udržitelnost projektu v měsících: 60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje: Ano

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Řízení projektu
Cílem je zajištění kvalitního řízení a administrace projektu po
věcné a finanční stránce a nastavení procesů pro monitoring
projektu směrem k řídícímu orgánu.

30.06.2019

Komunikace,
propagace a
publicita projektu

Cílem je zajištění povědomí cílových skupin a veřejnosti o
existenci projektu a probíhajících odborně technických
aktivitách. Klíčovou aktivitou Kraje Vysočina zde bude zajištění
publicity pro plánovaný integrovaný dopravní systém "Veřejná
doprava Vysočiny"

30.06.2019

On-line atlas
udržitelné mobility

Cílem aktivity je prostřednictvím on-line dostupného atlasu
zmapovat dosavadní iniciativy, projekty a příklady dobré praxe
v oblasti udržitelné dopravy v zemích Dunajského regionu.

30.06.2018

Klíčové aspekty
udržitelné mobility v
Dunajském regionu:
propojování
funkčních městských
a venkovských
oblastí

Cílem aktivity je zprostředkovat výměnu zkušeností mezi
partnery v oblasti udržitelné mobility, zejména pokud jde o
propojování funkčních městských a venkovských oblastí:
současná praxe udržitelné dopravy, existující koncepce a
strategické materiály, spolupráce relevantních partnerů v
území, multimodální doprava, vazby na dopravní sítě vyšších
řádů apod.

31.12.2018

Workshopy a
předávání zkušeností

Cílem aktivity je podpořit předání nejlepších zkušeností a dobré
praxe na národní a regionální úroveň relevantním partnerům
angažujícím se v oblasti udržitelné mobility, s využitím různých
edukativních a propagačních materiálů.

30.06.2019
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Akademie udržitelné
mobility

Jedná se o průřezovou aktivitu projektu - vytvoření Akademie
udržitelné mobility jako platformy pro výměnu zkušeností,
předávání know-how a dobré praxe mezi zúčastněnými
partnery a jejich stakeholdery v oblasti plánování, koncepcí a
strategií udržitelné dopravy za účelem nalezení inovativních
řešení pro další rozvoj udržitelné dopravy v konkrétních
podmínkách partnerských regionů.

30.06.2019

Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg Hlavní partner
JIKORD s.r.o. Partner
KTI Institut dopravních věd Partner
Urbanistični inštitut Republike Slovenije Partner
Regionalverband Ostwürttemberg Partner
Bulgarian Ministry of Regional Development and Public Works Partner
Budapest Föváros Városépitési Társaság in Hungary Partner
Cluj Partner
Club Sustainable Development of Civil Society Partner
Donauuniversität Krems with CORP Partner
Austrian Mobile Power Partner
Urbasofia Partner

Tým projektu
Osoba Role

Radek Handa Technický manager
Lenka Matoušková Projektový manager
Richard Šedivý Finanční manager
Iveta Fryšová Koordinátor
Iveta Fryšová Objednatel projektu
Iveta Fryšová Příkazce operace projektu
Hana Sošková Správce rozpočtu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem Jiné EU 2014+ 2097396.25
Výdaj 2467525.00




