Rezultatele cheie ale

Park4SUMP
1

16 orașe partenere își vor îmbunătăți politica

parcărilor și implementarea pilot a peste 50 de soluții
de bună practică pentru gestionarea parcărilor.

2

Park4SUMP va invita orașele din Europa să participe la
activitățile de formare privind Politicile Naționale de

14 guverne naționale își vor spori cunoștințele

Parcare și Management, webinare și evenimente de

guvernamentale facilitează sau împiedică

Dacă doriți să participați la aceste activități, vizitați

despre modul în care legile și reglementările

utilizarea gestionării inovatoare și eficiente a
parcărilor în orașe.

3

Park4SUMP

Implicați-vă în
Park4SUMP
formarea auditorilor PARKPAD.
website-ul nostru, urmăriți-ne pe Facebook și Twitter
sau alăturați-vă grupului nostru pe LinkedIn.

Managementul
parcărilor poate
schimba imaginea
orașului

Prin crearea capacității și exploatarea rezultatelor,

alte orașe vor beneficia de îmbunătățirea integrării
politicii parcărilor și a PMUD și implementarea

a aproximativ 300 de abordări de gestionarea
parcărilor.

4

Dezvoltarea politicii parcărilor și instrumentului de

audit al managementului, PARKPAD, și implementarea
acestuia în 16 orașe Park4SUMP.

5

Contact

Auditări PARKPAD în toate orașele partenere și alte

Pentru mai multe informații despre Park4SUMP, contactați

6

Programul special de formare Park4SUMP

10 orașe (externe consorțiului)

coordonatorul de proiect Mobiel 21:
Patrick Auwerx

(evenimente naționale de formare și webinare)

patrick.auwerx@mobiel21.be

pentru autoritățile locale, naționale, regionale
din 16 țări.

Proiectul Park4SUMP a început în septembrie 2018 și se
desfășoară până în martie 2022.

Măsuri locale ale Park4SUMP
1

Emisii și poluare: mutarea autovehiculelor în afara

2

Colectarea veniturilor din parcări în centrul orașului;

străzii, scăderea nivelului de CO2;

Îmbunătățirea capacității de colectare date și
monitorizare;

3

Reducerea parcărilor ilegale;

4

PMUD poate fi un mod de integrare a politicilor

www.Park4SUMP.eu
@civitas_P4S

Civitas Park4SUMP

Park4SUMP

Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestui material revine autorilor. Nu
reflectă direct opinia Uniunii Europene. Nici Agenția, nici Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru folosirea în orice fel a informațiilor conținute în material.

de parcare precum: utilizarea bicicletelor și

transportului public: Park&bike și Park&Ride;

Acest proiect a primit finanțare de la Uniunea
Europeană prin programul de cercetare și inovare
Horizon 2020 prin acordul de finanțare nr. 769072.

Park4SUMP este un proiect Horizon
2020 finanțat de UE, dedicat să arate
cum orașele adaptează politicile
managementului parcărilor și
implementează soluții eficiente și
inovatoare, parte a Planurilor de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

De ce?

Orașele Park4SUMP

Instrumentul PARKPAD

Soluțiile inovatoare de parcare pot deveni parte a Planului

16 orașe europene s-au asociat cu 6 parteneri tehnici și

Un element crucial în managementul parcării urbare

de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru îndeplinirea

3 organizații de parcare și cercetare pentru a demonstra

va fi dezvoltarea unui nou instrument, PARKPAD.

obiectivelor și viziunii orașului dumneavoastră.

și transfera beneficiile parcării inteligente și strategice în

Furnizează o auditare care ajută orașele să își revizuiască

mobilitate urbană durabilă.

în concordanță politicile de parcare și structura

Învățați de la orașele lider, orașele partenere
și experții internaționali:
çç Trecerea de la politica de parcare operațională,

Orașe principale

Parteneri tehnici

Orașe care învață

Consiliu Consultativ

çç Implementarea politicilor de parcare inovatoare

Metodologia Park4SUMP

și rentabile
çç Distribuirea veniturilor din parcări pentru investiții în

Metodologia proiectului este construită pe consultanță

mobilitate durabilă

personalizată și sprijin pentru orașele europene.

çç Creșterea acceptării politice și publice față de soluțiile

Sunt prevăzute nucleele:

managementului parcării

çç Sensibilizarea factorilor interesați relevanți și

çç Eliberarea spațiului public de presiunea parcării pentru

acceptarea beneficiilor politicii ”parcare corectă”

îmbunătățirea calității vieții în oraș

pentru orașe

çç Reducerea călătoriilor cu mașina ca rezultat al

çç Trecerea de la politica de parcare reactivă la

soluțiilor managementului parcărilor, pentru

cea strategică

un sistem de transport durabil

çç Integrarea managementului parcărilor în PMUD

Lucrați cu noi pentru a încuraja factorii de
inovatoare și eficiente de managementul
parcărilor în orașe.

çç Dezvoltarea capacității orașelor, în special celor cu
dificulăți în implementarea politicilor

Umeå

çç Stimularea inovării viitoare în managementul parcărilor

Trondheim

çç Producerea schimbărilor comportamentale

Tallinn

concomitent cu generarea veniturilor pentru investiții în
soluții de mobilitate durabilă

ENU

çç Implementarea măsurilor de parcare noi pentru orașe
și învățarea din exemplele de bună practică pentru un

Gdansk

Polis

CROW
DIFU
Rotterdam
Sint-Niklaas
M21
EPOMM

transfer eficient al politicilor între orașe

Krakow

Freiburg
FGM

La Rochelle

Slatina
Reggio Emilia
Vitoria Gasteiz
Lisbon

aceste îmbunătățiri, prin dezvoltarea unui plan de acțiune
pentru managementul parcărilor ca parte din Planului de
Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul va dezvolta tehnicile

reactivă la una strategică

decizie să permită și să susțină soluții

organizatorică, precum și să ajungă la un consens pentru

Zadar

Isinnova
EPA

Shkodra

Sofia

validate de evaluare a calității și abordările utilizate în
proiecte UE anterioare ca BYPAD, ADVANCE și QUEST pentru
dezvoltarea instrumentului PARKPAD. Vor fi pregătiți și
numiți auditori independenți PARKPAD.

Rolul auditorilor va presupune:
çç Colectarea informațiilor despre mobilitatea generală
și a situației parcărilor în oraș
çç Stabilirea unui grup al factorilor interesați (constând
în membri aleși, funcționari publci, utilizatori de
transport, comercianți etc.)
çç Realizarea unor întâlniri locale pentru atingerea
unui consens cu privire la situația actuală în politica
și practicile de parcare ale orașului.
Acestea vor avea ca rezultat Raportul Privind Calitatea
Politicii Parcărilor. Din acest punct comun, grupul
părților interesate și auditorul vor crea împreună un Plan
de Acțiune PARKPAD, ca parte a PMUD, cuprinzând un
pachet de măsuri inovatoare, eficiente și acceptabile
de gestionarea parcărilor la nivel local.

