Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
si Vás dovolují pozvat na online setkání na téma

Možnosti spolupráce sítě CIVINET s kraji
2. prosince 2021, 8:30 – 9:30, Microsoft Teams
Síť CIVINET Česká a Slovenská republika sdružuje subjekty podporující udržitelnou mobilitu
a dopravní plánování a kromě měst je otevřena také krajům a organizacím. Zapojení krajů do aktivit
spolku nabízí příležitost k prohloubení jejich spolupráce s českými a slovenskými městy a prostor
ke společné diskuzi dopravních témat a k výměně zkušeností a přístupů k jejich řešení.
Přijměte naše pozvání na online setkání zástupců krajů, regionálních rozvojových agentur
a sekretariátu CIVINET (Centra dopravního výzkumu, v. v. i.), zjistěte více o síti CIVINET a zapojte se
do diskuze nad nastavením spolupráce sítě s kraji.

Hlavní body programu:
•
•
•

Představení sítě CIVINET a předmětu její činnosti
Prezentace nabídky CIVINET pro kraje
Diskuze nad tématem spolupráce s kraji a RRA:
o Jaká další témata vnímáte jako důležitá v rámci udržitelné mobility v kraji?
o Do jakého typu aktivit byste se jako kraj/RRA rádi zapojili?
o V čem je prostor ke zlepšení ve spolupráci krajů, měst, RRA a dalších subjektů
zainteresovaných do podpory udržitelné mobility?
o O jaký typ podpory byste měli zájem?

Chceme, aby členství v síti krajům dávalo smysl a bylo pro ně i ostatní členy co nejvíce přínosné. Vaše
účast je příležitostí promluvit do témat a činnosti CIVINET a zapojit Váš kraj (či regionální rozvojovou
agenturu) do sítě a přispět k tomu, aby města řešila udržitelnou mobilitu ve spolupráci s regiony.

Stručně o síti CIVINET:
Cílem CIVINET Česká a Slovenská republika je podpora efektivní, čisté a energeticky méně náročné
dopravy, skrze vytváření a posilování mezinárodních partnerství, vzájemnou inspiraci a výměnu
zkušeností a řešení mezi městy a kraji a jejich odbornou podporu na národní úrovni.
Jedná se o jednu z národních sítí CIVINET operující v rámci evropské Iniciativy CIVITAS, stěžejního
programu, který pomáhá Evropské komisi dosáhnout jejích ambiciózních cílů v oblasti mobility
a dopravy a cílů evropské Zelené dohody.
Současné aktivity spolku zahrnují:
•
•
•
•
•

organizaci vzdělávacích akcí (školení, workshopy, konference, exkurze, …), networking
šíření informací o dění v udržitelné mobilitě, metodik a návodů
vydávání publikací a informačních materiálů, správa databáze inspirativních dopravních řešení
zprostředkování odborných konzultací k přípravě plánů udržitelné mobility, stáží
šíření politik a legislativy Evropské komise v oblasti udržitelné mobility a propojování lokální
a evropské úrovně

Registrace
K účasti na webináři se prosím registrujte do 1. prosince 2021. Odkaz pro připojení se do aplikace
Microsoft Teams Vám bude zaslán do 24 hodin před zahájením. Webinář je určen pro zástupce vedení
krajů, vedení krajských odborů a pro zástupce regionálních rozvojových agentur.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Zjistěte více
… o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz
a na našem Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/.

Kontakt na organizátory
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234

