mobile2020 uspostavlja
nacionalne stručne skupine
za područje biciklizma
koje će poticati razmjenu stručnih
znanja i dugoročni razvoj biciklizma

mobile2020 informira
male i srednje velike gradove u
Srednjoj i Istočnoj Europi
o mogućnostima povećanja udjela
biciklista u doglednoj budućnosti

mobile2020 osnažuje
gradske planere i donositelje odluka
za ispravna ulaganja, poboljšanje procesa
planiranja te uvođenje promjena u
prometnom ponašanju njihovih sugrađana

Projekt u Hrvatskoj provodi
Regionalni centar zaštite okoliša za
Srednju i Istočnu Europu - Ured u
Hrvatskoj

Svakodnevno korištenje bicikla pri odlasku na posao ili u
kupnju već dugo je uobičajena praksa u mnogim gradovima
Njemačke, Nizozemske i ostalih zemalja Zapadne Europe.
Međutim, u Srednjoj i Istočnoj Europi bicikli se još uvijek
smatraju primarno sredstvom rekreacije, dok njihova uloga u svakodnevnom prometu još uvijek nije prepoznata u
dovoljnoj mjeri.
Od devedesetih godina prošlog stoljeća poboljšanje uvjeta
za prometovanje osobnih automobila bilo je prioritet većine
prometnih politika, dok je pomanjkanje potrebne infrastrukture, posebice odvojenih biciklističkih staza koje bi pokrivale
veća gradska područja dodatno doprinijelo populariziranju
korištenja automobila pri svakodnevnom putovanju na
posao.
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Projektom
potičemo ponovno promišljanje procesa planiranja u manjim i srednje velikim gradovima diljem
11 zemalja Srednje i Istočne Europe, poučeni dobrim iskustvima iz Njemačke, Nizozemske, Italije, Švedske, Danske i drugih europskih zemalja. U Hrvatskoj, međutim, udio bicikla kao
prijevoznog sredstva još je uvijek vrlo nizak, a bicikl kao sredstvo svakodnevnog prometovanja još uvijek ne postoji u percepciji šire javnosti.

>

Pred projektom
stoji više ciljeva, koji primarno
uključuju promicanje biciklizma kao načina svakodnevnog
prometovanja te stvaranje bike-friendly klime u malim i srednje velikim gradovima Srednje i Istočne Europe kroz suradnju
nacionalnih i međunarodnih stručnjaka. Kao najvažniji ciljevi
projekta na europskoj razini izdvajaju se:
>

postizanje veće mobilnosti na lokalnoj razini;

>

promjena ponašanja građana – sudionika u prometu;

>

smanjenje emisije štetnih plinova iz prometa (ušteda do
90,000 tona CO2 na godišnjoj razini do 2020. godine)

>

Inicirati formiranje nacionalnih radnih skupina stručnjaka
s područja biciklizma te održavanje rasprava na najvišim
razinama o dugoročnim ciljevima projekta,

>

Težiti sustavnom informiranju gradova diljem Srednje
i Istočne Europe o mogućnostima povećanja udjela
biciklističkog prometa u doglednoj budućnosti,

>

Potaknuti gradske planere i donositelje odluka na ispravna ulaganja, poboljšanje procesa planiranja te uvođenje
promjena u prometnom ponašanju njihovih sugrađana,

>

Održati nekoliko radionica, praktičnih seminara i
studijskih putovanja s ciljem širenja dobrih iskustava,
znanja i ideja o poboljšanju biciklističkih uvjeta u
zemljama Srednje i Istočne Europe,

>

Organizirati javna događanja i nagradna natjecanja
tijekom kojih će gradovi u regiji moći pokazati svoja
dostignuća u sferi biciklizma, a u koja se može uključiti
svaki zaljubljenik u biciklizam.

>

Razvoj i primjena
kratkoročnih održivih
mjera ili donošenje
strategija u roku godine dana od završetka
projekta u najmanje 2
grada

>

Primjena konkret- nih
mjera održivog
prometa/biciklizma
tijekom trajanja projekta u barem jednom
hrvatskom gradu

>

Provođenje soft mjera
tijekom trajanja
projekta (promocija
biciklizma, info dani,
biciklističke ture...) u
najmanje 3 grada

>

Odaziv na natjecanja
od strane najmanje 4-5
gradova
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Više informacija o trenutačnim aktivnostima, događajima u Hrvatskoj i drugim zemljama
Srednje i Istočne Europe, kao i druge korisne informacije o svakodnevnom korištenju bicikla
dostupno je na:

