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Inledning
SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance)
skapades ur ett gemensamt behov från regioner, städer och privata
organisationer från hela Europa att arbeta med transporter till och från skolor och
att utveckla en framgångsrik strategi för att göra elevers resor till och från skolan
mer hållbara. Deltagarna i projektet kommer från Spanien, Italien, Nederländerna,
Rumänien, Polen, Sverige och Österrike.
INTERREG EUROPE har erbjudit oss möjligheten att arbeta tillsammans och att
dela erfarenheter och bra exempel för vår gemensamma utmaning.
LÄR MER om projektet: I det här första numret får du lära känna några av våra
partner, staden Brasov (Rumänien), deltagarna i projektets styrgrupp, FGMAMOR (Österrike), Reggio Emilia (Italien) och Girona (Spanien).
FÖLJ OSS! Vi kommer att
dela med oss av kunskap
och erfarenhet som vi får
del av genom
partnerskapet. Exempel på
kunskapsområden är:
skoltransporter,
infrastruktur, utbildning,
informations- och
kommunikationsinsatser.
TA DEL AV hur goda
erfarenheter och lärdomar
kommer att implementeras i
respektive region eller stad.
Ett nyhetsbrev kommer att ges ut var sjätte månad. Vi är övertygade om att
School Chance är vår bästa CHANS att motivera och stärka hållbara resor till
skolan och bidra med goda effekter ur såväl hälso- som miljöperspektiv.
Vi hoppas att detta och kommande nyhetsbrev kommer att inspirera och bli till
nytta i era utmaningar gällande hållbara resor till och från skolan.
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Om projektet

School Chance är ett Europeiskt projekt finansierat av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden genom programmet Interreg Europe, under dess prioritering
Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Projektet
började i januari 2017 och kommer att pågå i fem år till och med december 2021.
Det övergripande syftet med projektet är att minska koldioxidutsläppen som
orsakas av transporter till och från skolor. Undersökningar i olika EU-länder visar
att andelen barn som körs till skolan med bil varierar från 30 % till 60 % beroende
på land och skolålder. I dag står skoltrafiken för cirka 15 % av den totala trafiken
på stadsnivå, vilket bidrar till ökande problem rörande mobilitet, föroreningar och
hälsa.
School Chance syftar till att utveckla och förbättra strategier för fler resor till och
från skolan som sker på ett självständigt och aktivt sätt. Detta betyder att elever,
föräldrar och den kommunala organisationen ska stöttas och inspireras till att lära
eleverna att ta sig på egen hand till skolan och gärna genom ett sätt som
uppmuntrar till fysisk aktivitet. Projektet kommer även att samla och utvärdera
olika verktyg och metoder för implementeringen av vald strategi. Framtagande
och utvecklandet av strategier och konkreta åtgärder kommer att ske genom
kunskapsutbyte, samarbete och aktivt lärande lära av varandra om hur man kan
uppmuntra säkra, sunda och hållbara resor till och från skolan.
School Chance samlar 8 partner från 7 Europeiska länder vilkas gemensamma
syfte är att påverka och förbättra strategier för elevers resor till och från skolan.
Projektet kommer att genomföras i två faser: i första fasen kommer partner att
dela och dela med sig av bra metoder genom ett antal studiebesök, tematiska
utbildningsträffar, workshops och inrättande av lokala grupper av experter. Denna
fas kommer att pågå i tre år och syftar till att skapa en Strategi för hållbara
resor till och från skolan. Den andra fasen, som varar i två år, kommer att
handla om att implementera, verifiera och utvärdera strategin och
handlingsplanen.
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Möt projektets ledningsgrupp
Girona och Reggio Emilia, tillsammans med rådgivande partnern Austrian Mobility
Research, bildar projektets ledningsgrupp och ska leda projektstyrning,
kommunikationsaktiviteter och det interregionala lärandet i School Chance. De tre
organisationerna har svarat på några frågor för att bättre förklara hur de kommer att
arbeta under de närmaste tre åren för att bidra till ett lyckat projektgenomförande.

Girona

 Vad handlar School Chance om?
 På vilket sätt är kommunen Girona
inblandad i projektet?
 Vad innebär det att vara Lead Partner i
ett Europeiskt projekt?
Läs mer på hemsidan!
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Reggio Emilia

 Varför är det intressant för er stad att
delta i School Chance och hur kommer ni
att bidra?
 Hur ska projektets kommunikation
utvecklas?
Läs mer på hemsidan!

Austrian Mobility Research

 Vilken roll har ni i projektet?
 Vilka är de huvudsakliga delarna i
processen kring partnernas
erfarenhetsutbyte?
Läs mer på hemsidan!

Fokus på School Chance partner
Brasov är den viktigaste destinationen för
vinterturism i Rumänien. Lokaliserad i
centrala Rumänien, 160 km norr om
huvudstaden Bukarest, anses Brasov av
många vara den vackraste staden i
Rumänien.
Klicka här för att läsa mer om Brasov och
deras roll i projektet School Chance!
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Nyheter från partner
School Chance föddes i Reggio Emilia
Tre möten hölls under den första terminen
för att nå olika målgrupper: viktiga
beslutsfattare, kommunala förvaltningar
som är involverade i projektets aktiviteter
och externa aktörer som kommer att
utgöra Lokala Aktörsgrupper. Läs mer.

Projekt och Europeiska event
 Andra Projektledningsmötet och Tematisk workshop om kommunikation,
Gdansk (Polen) 17-19 oktober 2017
 Velo-City, Arnhem Nijmegen (Nederländerna), 13-16 juni 2017
 Sustainable Energy Week, EU-omfattande, 19-25 juni 2017
 CIVITAS Forum Conference, Torre Vedras (Portugal) 27-29 september 2017

PARTNER & KONTAKTER
Projekt partners









Girona (ES) – Lead partner
Reggio Emilia (IT)
Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT)
Regional Government of Cataluña (ES)
City of Utrecht (NL)
Municipality of Gävle (SE)
City of Gdansk (PL)
Brasov Metropolitan Agency for Sustainable Development (RO)
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For further information, please contact the project coordinator at the Municipality of Girona
Mrs Maria Mercedes Teixidor
E-mail: mteixidor@ajgirona.cat

www.interregeurope.eu/schoolchance
facebook.com/schoolchance
twitter.com/schoolchance
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