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Aktivovať občanov a zainteresované stra
ny pre prijatie zodpovednosti za rozhodo
vanie pri výbere spôsobu dopravy a pri 
podpore zmeny životného štýlu zalo ženom 
v súčasnosti na využívaní osobného auto-
mobilu smerom k udržateľnej mobilite.

Zlepšiť výkonnosť regionálnych operač-
ných programov týkajúcich sa nízkouhlíko-
vej vízie prostredníctvom udržateľných a
 prijateľných plánov mobility.

Zvýšiť kapacity regionálnych a miestnych 
zainteresovaných strán na prijímanie a im-
plementáciu inovatívnych riešení mestskej 
mobility.

Vypracovať a implementovať medziregio-
nálny vzdelávací proces o začlenení mar-
ketingových techník do plánovania udrža-
teľného rozvoja mobility pre vyvodenie a 
osvojenie si zodpovednosti u obyvateľov.

Posilniť strategické plánovanie trvalo udr-
žateľnej mobility investovaním do zmien 
správania cestujúcich a zainteresovaných 
strán smerom k tomu, aby sa stali aktív-
nymi členmi mestských zastupiteľstiev v 
budúcej ére mobility.

Bratislavský samosprávny kraj

Integrovaný regionálny operačný program Bra-
tislavského samosprávneho kraja, Prioritná os 1 
Doprava, obsahuje 3 špecifické ciele: 

– Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a 
cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodál-
neho dopravného systému. 

– Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity ne-
motorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 
Aktivity zahŕňajú napr. vypracovanie Plánu udr-
žateľnej mobility (PUM), rekonštrukciu, moderni-
záciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú 
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dopravu vrátane cyklistických komunikácií, zlep-
šenie infraštruktúry pre verejnú dopravu a jej 
modernizáciu. 

Žilinská univerzita v Žiline sa v spolupráci s Bra-
tislavským samosprávnym krajom bude podieľať 
na dosahovaní cieľov projektu prostredníctvom 
výberu a použitia vhodných marketingových 
techník v návrhu a implementácii plánu udrža-
teľnej mestskej mobility. 

Počas trvania projektu sa uskutoční niekoľko 
podujatí, akými sú napr. príprava a organizácia 
školiacich tréningov a stretnutí so zainteresova-
nými stranami. 

Taktiež budú realizované živé laboratóriá, dis-
kusné panely odborník ov a územné stretnutia s 
cieľom využitia prístupu zdola nahor definované-
ho vládnymi inštitúciami. 

Aktívna účasť občanov a zainteresovaných 
skupín na plánovaní mobility je nevyhnutným 
predpokladom realizovania opatrení, ktoré sú 
pre verejnosť prijateľné, a teda aj udržateľné.

V rámci šiestich geografických oblastí 
v Európe budú do e-smartec projektu 

zapojené zainteresované strany, ktoré 
budú prispievať do projektu a taktiež 

z neho profitovať.
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