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Leírás:
Hét európai nagyvárosi régió cserélt tapasztalatot abban, hogy:
- A nagyváros és a környező régiója között hogyan csökkenthető a személyközlekedés a mobilitás
korlátozása nélkül?
- Hogyan válhatnak vonzóvá az egyéni közlekedés alternatívái?
- Hogyan növelhető a környezetbarát technológiák aránya a közlekedés területén?
A projekt célja, hogy javítsa a nagyvárosi régiók életszínvonalát és a versenyképességét. E cél eléréséhez
szükséges a nagyvárosok és környező területeik közötti hatékony és környezetbarát személyközlekedési
szolgáltatások erősítése. A projekt, a résztvevő nagyvárosi régiókban, jó példaként szolgál a fenntartható területés közlekedésfejlesztésre, valamint vizsgálta az eredmények más régiókban történő alkalmazhatóságát is.
A közlekedés hatékony, megbízható és fenntartható jellege képezi a gazdasági növekedés egyik legfőbb
feltételét. Ez különösen érvényes a nagyvárosi régiókra, mint a területfejlesztés motorjaira. A nagyvárosi régiók
a helyi, regionális és nemzetközi közlekedés központi csomópontjai, melyeknek kezelniük kell a közlekedés
folyamatosan növekvő igényeit.
A nagyvárosi régiók a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésének és a szolgáltatások megszervezésének komoly
kihívásaival szembesülnek. A pénzügyi követelmények mellett figyelembe kell venniük a demográfiai változások
kérdését, valamint a környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos elvárásokat egyaránt. A jövőben a sikeres
példák ismereteiből levont tanulságok segíthetik a jobb együttműködést az európai várostérségek és a városok
érintettjei között.
A CATCH-MR résztvevői nagyvárosi régiók között tapasztalatcserét szerveztek, valamint információkat nyújtottak
és ajánlásokat tettek az alábbi területekkel kapcsolatban:

-

a közlekedési igények csökkentésére, különös tekintettel a településfejlesztés és a közlekedés
tervezésének koordinációjára;
közlekedési módok közötti váltás (intermodalitás), különösen a helyi közösségi közlekedés vonzerejének
fokozására;
hatékony és alacsony szennyezőanyag-kibocsátású technológiák fokozottabb használata az egyéni- és a
közösségi közlekedésben.

Az integrált megközelítés alkalmazása különösen a következő kérdések vizsgálata során lényeges:
- a városok szétterülésének okai és a lehetséges beavatkozási eszközök;
- a helyi közösségi közlekedés vonzerejének növelése jobb keretfeltételek biztosításával;
- megfizethető technológiák és a szükséges infrastruktúra kialakításával a megújuló energiaforrások
intenzívebb használatának előmozdítása a személyszállításban;
- fokozottabb tervezési együttműködés a nagyvárosok és régióik között.

