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Від проекту очікуються наступні результати: 

• Збільшення масштабів та швидкості впровадження інноваційних, 

відтворюваних рішень міської мобільності в Європі, що націлені на 

відповідальні органи та інші зацікавлені сторонни з метою зробити внесок у 

пріоритети Європейського Зеленого Курсу, в якому наголошується, що 

«транспорт має стати значно менш забруднюючим, особливо в містах. 

Поєднання низки заходів мають бути направлені на зменшення викидів, 

заторів у містах та покращення якості громадського транспорту»:  

• Розробити та впровадити стратегію комунікації, поширення та просування, яка 

чітко вирізнятиме ініціативу CIVITAS від інших ініціатив європейських міст. 

• Забезпечення загальної системи комунікації та розповсюдження інформації 

для проектів міської мобільності CIVITAS та їх експериментальних міст, а 

також інших проектів, які демонструють зацікавленість в отриманні підтримки 

CIVITAS (далі іменовані «проекти»), включаючи забезпечення загальної 

корпоративної ідентичності та надання щомісячного інформаційного бюлетня, 

що містить результати проектів, а також більш широкі розробки у сфері стійкої 

міської мобільності.  

• Забезпечити загальну реалістичну та зручну для користувача структуру оцінки 

з цілеспрямованою підтримкою її реалізації. 

• Звернутися до кореспондентів національної транспортної преси та 

відповідних європейських ЗМІ, спільноти проекту Horizon, а також до широкої 

європейської та міжнародної аудиторії міст та професіоналів з метою 

підвищення впізнаваності проектів систем та міської мобільності. 

Відстежити результати та заходи щодо реалізації проектів та подати 

Європейській комісії дворічний звіт.  

• Сприяння обміну між проектами та Європейською комісією з метою 

поширення основних етапів та результатів проекту. 

• Організація зустрічей щодо нарощування потенціалу, відтворювання та 

співпраці, а також трьох відвідувань об'єктів на рік на основі останніх 



результатів та передового досвіду проектів для підтримки впровадження 

інноваційних рішень міської мобільності. 

• Щорічна організація форуму CIVITAS для обміну результатами та передовим 

досвідом реалізації проектів. 

• Співпрацювати в організації Днів міської мобільності Urban Mobility Days 

(флагманська конференція з інноваційної, чистої та інтегрованої міської 

мобільності та транспорту) 

• Розповсюджувати результати проектів, а також ширші розробки в галузі 

стійкої міської мобільності, європейських ЗМІ, міст та фахівців. 

• Оцінювати базу даних інформаційних бюлетенів CIVITAS та щорічно 

збільшувати її на 20%. 

• Пропонувати в рамках проектів взаємодію, співпрацю та створення синергії з 

різними спільнотами міської мобільності та ініціативами на європейському 

рівні, такими як ELTIS, EIP SCC, Driving Urban Transitions Partnership, EIT та 

Climate Neutral and Smart Cities Mission. 

• Підтримка, оптимізація та просування веб-сайту CIVITAS за допомогою тестів 

на зручність використання та покращення його функціональності, щоб він 

залишався основною платформою для поширення відповідних результатів 

європейських інновацій у галузі міської мобільності, збільшуючи мінімум 

унікальних відвідувачів на 20% щороку. 

• Щорічне збільшення кількості підписників CIVITAS у Twitter на 20%. 

Запропонуйте стратегію взаємодії із соціальними мережами. 

• У співпраці зі службами Європейської комісії підготувати по два стратегічні 

документи щороку щодо інноваційних рішень, передової практики та їх 

відтворення, створюючи три спеціальні тематичні групи (на основі 

тематичних областей CIVITAS) для аналізу подій та підготовки рекомендацій. 

• Організовувати щонайменше дві зустрічі на рік Консультативного комітету з 

політики CIVITAS (Policy Advisory Committee) з випуском одного 

стратегічного документа на рік, для сприяння постійному діалогу між мерами, 

бізнесом та громадянським суспільством. 

• Підготувати рекомендації з політики та основні висновки, адресовані містам, 

державам-членам/асоційованим країнам та Європейській комісії на основі 

останніх технологічних та планових тенденцій, досліджень та інновацій, а 

також результатів поточних проектів.. 

• Оновлення, просування та розширення мережі міст CIVITAS: щорічно 

додаючи щонайменше 20 нових європейських міст. 

• Надання підтримки та фінансування існуючим мережам CIVINETS, підтримка 

секретаріату ініціативи CIVITAS та активна взаємодія з місцевими, 

регіональними чи національними зацікавленими сторонами з метою 

подолання мовних та інших бар'єрів. 

Тематика: 

 

Разом з ініціативами ELTIS та Європейського тижня мобільності (European 

Mobility Week) CIVITAS є частиною політики ЄС щодо міської мобільності як 



ключовий флагман, який заохочує інновації на місцевому рівні. З 2002 року 

CIVITAS діє як відкрита платформа, яка сприяє дослідженням, впровадженню 

інноваційних рішень, перевірці результатів досліджень, обміну знаннями та 

передовим досвідом, а також спільному навчанню у галузі міської мобільності 

та транспорту. Проект, обраний у рамках цієї теми, допоможе забезпечити 

довгострокову підтримку проектів CIVITAS, що пропонують управління, а 

також організаційну та логістичну структуру, яка гарантує широке поширення 

та використання результатів проекту міської мобільності. 

Пропозиції мають бути націлені на те, щоб сфокусувати діяльність на 

комунікації та організації заходів, а також на координації діяльності 

експериментальних міст, продовжуючи та покращуючи роботу платформи, 

щоб сприяти безперервній координації та обміну знаннями між проектами 

міської мобільності, які були чи фінансуватимуться в рамках Ініціативи 

CIVITAS (не тільки). Ці проекти нададуть рішення, які допоможуть досягти 

кліматичної нейтральності у містах, охоплюючи як особисту мобільність, так 

і вантажну/міську логістику з використанням усіх видів транспорту.  

Пропозиції мають бути націлені на впровадження загальної стратегії 

комунікації та розповсюдження, щоб максимізувати вплив ініціативи 

CIVITAS. Пропозиції повинні забезпечувати моніторинг діяльності, подій та 

результатів проектів міської мобільності та повідомляти про їх прогрес та 

досягнення. Кандидатам також слід ознайомитись із загальною «Системою 

оцінки процесів та впливу CIVITAS» (CIVITAS Process and Impact Evaluation 

Framework) та забезпечити безперервність мережі CIVINET. Вони повинні 

забезпечувати наступність та плавний перехід від попередніх дій щодо 

координації та підтримки (Coordination and Support Action) до CIVITAS 

ELEVATE. 

Міжсекторальні пріоритети: 

• Спільне європейське партнерство 

• Соціально-економічні науки та гуманітарні науки 

• Спільне європейське партнерство 

• Соціальне залучення 

• Спільне європейське партнерство 

• Соціальні інновації 


